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fjaLOrth
Fëmijët me aftësi të kufizuara: në këtë dokument, aty ku ky term është përdorur, i referohet fëmijëve me 
paaftësi fizike, shqisore apo intelektuale, apo me paaftësi të shumëfishta, të cilëve u mohohen të drejtat për 
shkak të ndërveprimit të barrierave dhe qëndrimeve shoqërore me gjendjen fizike dhe/ose intelektuale të 
tyre. Është qartësisht e pranuar dhe e kuptueshme se këta fëmijë nuk janë një grup homogjen dhe se ata 
kanë të mësuar individual, mbështetje dhe nevoja personale të cilat duhet të kihen parasysh gjithmonë në 
planifikimin arsimor.1

Fëmijët me nevoja të veçanta: Çdo fëmi, i cili është duke përjetuar vështirësi në të mësuar, mund të ketë 
nevoja të veçanta. Megjithatë, disa vende kanë prirjen për t’i identifikuar fëmijët me nevoja të veçanta si 
fëmijët me aftësi të kufizuara.

Arsimi gjithëpërfshirës: Arsimi, ku e gjithë shkolla shqyrton se çfarë masash duhet të marrë me qëllim që 
të jetë e aksesueshme për të gjithë fëmijët, përfshi këtu fëmijët me aftësi të kufizuara. Edhe pse ky raport 
fokusohet në mënyrë eksplicite në arsimin gjithëpërfshirës të fëmijëve me aftësi të kufizuara, është e 
rëndësishme të theksohet se prej arsimit gjithëpërfshirës, përfitojnë të tërë fëmijët, jo thjesht fëmijët me 
aftësi të kufizuara.

Arsimi i veçantë: Arsimi i marrë nga fëmijët me aftësi të kufizuara në një mjedis mësimor të ndarë nga fëmijët 
e tjerë, në të tilla vende si një shkollë apo qendër e veçantë. Disa shkolla gjithashtu sigurojë akomodim për 
fëmijët.

Projektimi Universal: projektimi i produkteve, programeve, ambienteve dhe shërbimeve në atë mënyrë që 
të jenë të përdorshme nga të gjithë njerëzit, në masën më të madhe të mundshme, pa pasur nevojë për 
përshtatje apo projektim të specializuar. “Projektimit Universal” nuk përjashton pajisjet ndihmëse për grupe 
të veçanta të personave me aftësi të kufizuara kur këto janë të nevojshme.2

1. Përkufizimet lidhur me arsimimin gjithëpërfshirës, janë marrë nga Hannah Corps, Dokument mbi Politikën Gjithëpërfshirëse Arsimore 
(Inclusive Education Policy Paper), Handicap International, Qershor 2008, fq. 2-4.
2. Marianne Schulze, Të kuptojmë Konventën e KB mbi të drejta e personave me paaftësi: Një Doracak mbi të drejtat e njeriut të 
personave me paaftësi (Understanding the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Handbook on the Human Rights 
of Persons with Disabilities, Handicap International, Korrik 2010, f. 40.
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akronimet
agj Arsimim Gjithëpërfshirës

apt Arsimim Për të Tërë

Bh Bosnja dhe Hercegovina

BL Bibliotekat lodër

Çf Çdo Fëmi 

dNsmf Departamenti për Ndihmë Sociale dhe Mbrojtje Familjare 

dp zgjE Drejtoria e Përgjithshme e Komisionit për Zgjerim 

dpz Drejtoria e Përgjithshme për Zgjerim 

Egja Ekipe Gjithëpërfshirëse Arsimore

EjL Evropa Jugore dhe Lindore

EQL/kshp Evropa Qendrore Lindore /Komonuellth Shtetesh të Pavarura

Evgj Ekipet Vendore Gjithëpërfshirëse

fEt Fondacioni Evropian i Trajnimit

fkf Familja e Komunitetit të Fëmijës (Moldavi)

fkvv Fëmijë në Kushte Veçanërisht të Vështira 

fshh Fondacioni Shoqëria e Hapur

gNLf Grupi i Nivelit të Lartë të Fëmijëve 

gp Grupi i punës 

iNa Instrumenti për ndihmë përpara-aderimit 

ishh Instituti Shoqëria e Hapur

itk Informacion dhe teknologjitë e komunikimit

kdf Konventa për të Drejtat e Fëmijës 

kdpak Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara

kNpzh Konsorciumi Ndërkombëtar për Paaftësitë dhe Zhvillim 

mash Ministria e Arsimit dhe Shkencës 

mf Ministria e Financave

mpms Ministria e Punës dhe Mbrojtjes Sociale 

mpps Ministria e Punës dhe Politikave Sociale 

mpt Master Plani i Transformimit 

msh Ministria e Shëndetësisë

mzhsfh Të Mësuarit dhe Zhvillimi i Standardeve në Fëmijërinë e Hershme
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Nfh Ndërhyrje në fëmijërinë e hershme

NjQp Njohuri, Qëndrim dhe Praktika

Njshp Njoftime të Shërbimit Publik

OBEzh Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim

OsBE Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë

Ozhm Objektivi(at) e Zhvillimit të Mijëvjeçarit

pBpzh Partneriteti Botëror për Paaftësitë dhe Zhvillimin

pttsh Plani i togut të treguesve të shumëfishtë

QNa Qendra për Nisma Arsimore 

rBk Rehabilitim me Bazë Komunitare

rrma Rrjeti Mundësues Arsimor

shNhh Shoqata Ndërkombëtare Hap pas Hapi

uNEsCO Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsimin, Shkencën dhe Kulturën

uNiCEf Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët

usaid Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar

Wva World Vision Armeni

Wvsh&k World Vision Shqipëri dhe Kosovë

zhdk Zhvillim i drejtuar nga komuniteti 

zhfh Zhvillimi në fëmijërinë e hershme
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i. hYrjE dhE mEtOdOLOgjia
Qëllimi i këtij raporti është t’i ofrojë Zyrës Kombëtare të World Vision Shqipëri dhe asaj Kosovë, si dhe 
Qeverisë Shqiptare, një përshkrim të praktikave të mira rreth arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi 
të kufizuara në rajonin e EQLKSHP si dhe një sërë rekomandimesh se si të vërë në zbatim arsimin 
gjithëpërfshirës.
Janë bërë përpjekje për të identifikuar në mënyrë të veçantë (brenda praktikave të zgjedhura), rolin e 
prindërve / kujdestarëve, moshatarëve dhe të komuniteteve, si dhe një numër strategjish të përdorura nga 
OJF-të për të avokuar për arsimin gjithëpërfshirës të fëmijëve me aftësi të kufizuara.
Në raportin më të fundit të Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për statusin e Konventës 
së të Drejtave të Fëmijës thuhet se: “sfidat me të cilat ballafaqohen fëmijët me aftësi të kufizuara në 
realizimin e të drejtave të tyre për arsimim, mbeten të mëdha”.3 Kjo është theksuar edhe në një sërë 
botimesh të fundit, përfshi këtu edhe Raportin Botëror mbi Aftësinë e Kufizuar: “Në përgjithësi fëmijët me 
aftësi të kufizuara kanë më pak gjasa për të filluar shkollën dhe janë në një shkallë më të ulë qëndrimi dhe 
promovimi atje”.4

Paçka se ky raport fokusohet në mënyrë eksplicite në arsimin gjithëpërfshirës të fëmijëve me aftësi të 
kufizuara, është e rëndësishme të theksohet se prej arsimit gjithëpërfshirës përfitojnë të gjithë fëmijët, jo 
vetëm fëmijët me aftësi të kufizuara. Arsimi gjithëpërfshirës është: 

• një proces adresimi dhe reagimi ndaj një shumëllojshmërie nevojash të të gjithë nxënësve, 
përmes rritjes së pjesëmarrjes në të mësuarit, në kulturat dhe komunitetet, dhe reduktimin e 
frymës përjashtuese brenda ose prej sistemit arsimor. Ajo përfshin ndryshime dhe modifikime në 
përmbajtje, qasjet, strukturat dhe strategjitë, me një vizion të përbashkët e cila mbulon të gjithë 
fëmijët e grup-moshës përkatëse, dhe një bindje se shteti ka përgjegjësinë e arsimimit të të tërë 
fëmijëve.5

Rastet studimore të praktikave të mira të paraqitura në këtë dokument, janë mbledhur me anë të personave 
kyçë të kontaktit, rrjeteve, bazave të të dhënave dhe siteve të internetit.6 Kërkesa për materiale mbi 
praktikat e mira u qarkullua nëpër tri lista kryesore adresash: PBPZH (Partneriteti Botëror për Paaftësitë 
dhe Zhvillimin), KNPZH (Konsorciumi Ndërkombëtar për Paaftësitë dhe Zhvillim) dhe rrjeti i SHNHH 
(Shoqata Ndërkombëtare Hap pas Hapi). Duke pasur parasysh nivelin e hollësive të kërkuara, krijimi i secilit 
prej rasteve studimore është bazuar, si në materiale të disponueshme për publikun e gjerë, në dokumentet 
e projekteve të tilla si vlerësimet e ndryshme, ashtu dhe në dialog të gjerë me stafin e përfshirë në secilën 
prej organizatave të përzgjedhura.7

3. Statusi i Konventës së të Drejtave të Fëmijës (Status of the Convention on the Rights of the Child), A/66/230, f. 6.
4. WHO/World Bank, Raporti Botëror mbi Aftësitë e Kufizuara (World Report on Disability), Geneva, 2011, f. 206.
5. UNESCO, Shuarja e Frymës Përjashtuese përmes Qasjeve Gjithëpërfshirëse në Arsim. Një sfidë dhe një vizion (Overcoming Exclusion through Inclusive 
Approaches in Education. A Challenge and a Vision), Paris, UNESCO, 2003 cituar tek UNESCO, Udhëzime për Gjithëpërfshirje: garantimi i aksesit për të 
gjithë në arsim (Guidelines for Inclusion: ensuring access to education for all), Paris, 2005, fq. 8-9. 
6. Ndër sitet e internetit të konsultura, janë edhe ato të Arsimimit Gjithëpërfshirës në Veprim http://www.inclusive-education-in-action.org/iea/, Projekti 
Zero Shembuj Praktikash të Mira http://www.zeroproject.org/practice/about-the-good-practice/ dhe baza e të dhënave të praktikës së mirë: Bërja që të 
Funksionojë http://www.makingitwork-crpd.org/good-practice-database/. Banka Botërore/Leonard Cheshire Baza e të Dhënave të Aftësive të Kufizuara 
(http://www.disabilitydatabase.org/) mbledh informacion rreth projekteve qeveritare të cilat synojnë të përfshijnë njerëz me aftësi të kufizuara në 
programet e arsimimit të përgjithshëm, të shëndetit dhe rehabilitimit, si dhe të jetesës. Gjithsesi, shembuj nga rajoni EQLKSHP tani për tani nuk 
janë të përfshirë.
7. Të vetmet raste studimore vazhdimësia e të cilave nuk qe e mundur të ndiqej me komunikim të drejtpërdrejtë me stafin e projektit, ishin 
‘KIRGIZSTAN: Negocimi i reformave në Arsimin Gjithëpërfshirës për Fëmijët me Paaftësi’, ai mbi ‘BOSNJË HERZEGOVINËN, KROACINË, 
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Rastet studimore të përfshira në këtë raport janë të ndryshme, si gjeografikisht ashtu dhe në kuadrin e tyre, 
dhe ato janë realizuar nga aktorë të ndryshëm: Agjenci të OKB-së, OJF-të vendore dhe ndërkombëtare. 
Gjithashtu, ato variojnë nga nisma sistemi të gjerë e deri tek ato komunitaret e të nivelit shkollor. Zgjedhja e 
rasteve studimore nuk ka për qëllim në asnjë mënyrë që të sigurojë një tablo të plotë të të gjitha praktikave 
të mira në rajon, por synon për të ofruar, siç u tha më lart, një sërë shembujsh ilustrues.
Ky dokument është i ndarë në pesë seksione kryesore. Pas kësaj hyrjeje të shkurtër (Pjesa I), Seksioni II 
fokusohet tek Konventat, Instrumentet ndërkombëtare dhe politikat e zgjerimit të BE-së mbi të drejtën 
për arsimim gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara. Seksioni III ofron një pasqyrë të arsimimit 
të fëmijëve me aftësi të kufizuara në rajonin EQLKSHP, me një fokus në sfidat e perceptuara nga qeveritë 
dhe aktorët e tjerë. Seksioni IV përmban kriteret për praktikat e mira të pasuara nga trembëdhjetë raste 
studimore të marra nga rajoni EQLKSHP. Seksioni VI dhe seksionet VII, ravijëzon strategjitë e avokimit dhe 
rolin e ‘rrethit të kujdesit’. Seksioni VIII thekson disa nga mundësitë e financimit për zbatimin e arsimit 
gjithëpërfshirës në Shqipëri dhe Seksioni IX paraqet një numër rekomandimesh për qeverinë shqiptare 
dhe sugjerime për OJF-të.

RUMANINË, SERBINË: Trajnimi para shërbimit dhe gjatë shërbimit të mësuesve’ dhe ai mbi Rolin e “Prindërve” në Arsimimin e Fëmijëve me nevoja 
të Veçanta. Megjithëkëtë, dokumentacioni i disponueshëm për publikun, është shumë i detajuar.
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ii. kONvENtat NdërkOmBëtarE, iNstrumENtEt 
dhE pOLitikat E zgjErimit të BE-së rrEth arsimit 
gjithëpërfshirës
Konventat dhe instrumentet ndërkombëtare
Në 20 vitet e fundit ka pasur një pranim gjithnjë e më të madh, se gjithëpërfshirja është çelësi për të arritur 
të drejtën e arsimimit për të gjithë fëmijët, përfshi këtu fëmijët me aftësi të kufizuara.
Konferenca Botërore mbi Arsimin për të Gjithë e vitit 1990 në Jomtien, Tajlandë, shënoi lindjen e një 
konsensusi ndërkombëtar, që arsimi është thelbësor në luftën kundër varfërisë, në fuqizimin e grave, 
mbrojtjen e fëmijëve nga punët e rrezikshme dhe shfrytëzuese si dhe prej shfrytëzimit seksual, promovimin 
e të drejtave të njeriut dhe demokracisë, mbrojtjen e mjedisit dhe që ai ndikon në rritjen e popullsisë. 
Konferenca gjithashtu theksoi nevojën për qasje më përfshirëse për arsimin për të adresuar pengesat me 
të cilat përballen shumë fëmijë të cilët ishin të përjashtuar aktualisht.8

Vitit 1993 Rregullat Standarde të OKB mbi Barazimin e Mundësive për Personat me Aftësi të Kufizuara, kërkojnë 
nga shtetet anëtare të pranojnë parimin e mundësive të barabarta arsimore për fëmijët, të rinjtë dhe të 
rriturit me aftësi të kufizuara, në mjedise të integruara.9

Në vitin 1994 të gjitha vendet evropiane nënshkruan Deklaratën dhe Kuadrin për Veprim Salamanka të 
UNESKO-s. Deklarata Salamanka përfshin ‘pranim të qartë të nevojës për të punuar drejt arritjes së 
“shkollave për të gjithë” - pra drejt institucioneve të cilat përfshijnë të gjithë, i shikojnë pozitivisht dallimet 
mes njerëzve, përkrahin të mësuarit, dhe që i përgjigjen nevojave individuale’.10 Arsimi gjithëpërfshirës,   
siç përcaktohet në Deklaratën Salamanka, do të thotë se arsimimi u ofrohet të gjithëve brenda sistemit 
të arsimit të zakonshëm. Të gjitha vendet evropiane ranë dakord se parimet e përfshira në Deklaratën 
Salamanka duhet të pajandrojnë (përcaktojnë) të gjitha politikat e edukimit - jo vetëm ato që kanë të bëjnë 
specifikisht me arsimin e atyre me nevoja të veçanta.

Në vitin 2000 Kuadri për veprim i Arsimim për të Tërë (APT) u miratua nga Forumi Arsimor Botëror 
në Dakar, Senegal. APT është një angazhim mbarëbotëror që përfshin gjashtë synime të cilat duhet të 
përmbushen deri në vitin 2015 me qëllim ofrimin e një arsimi cilësor bazë për të gjithë fëmijët, të rinjtë si 
edhe të rriturit.11 Objektivit të dytë të APT-ës, Arsimit Universal, i është bërë jehonë në objektivin e dytë 
nga tetë objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit (OZHM). Në të vërtetë, arritja e qëllimeve të APT është 
thelbësore për arritjen e të gjitha 8 OZHM-it.12 Megjithatë, edhe pse APT ka dhënë një shtysë në rang 
botëror për avokimin dhe praktikën e arsimit, ‘deri më sot, ajo nuk i ka kushtuar vëmendjen e duhur disa 
grupeve të margjinalizuara të fëmijëve, në veçanti ato që shikohen të kenë “nevoja arsimore të veçanta” 
ose që janë me aftësi të kufizuara’.13 Përjashtimi i këtyre fëmijëve ka kaluar kryesisht i pakundërshtuar dhe 
8. http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/the-efa-movement/jomtien-1990/ 
9. http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r096.htm 
10. Deklarata Salamanka dhe Kuadri për Veprim mbi Arsimimin e Njerëzve me Nevoja të Veçanta. Konferencë Botërore mbi Arsimimin e Njerëzve me 
Nevoja të Veçanta: Aksesi dhe Cilësia (The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. World Conference on Special 
Needs Education: Access and Quality), Salamanka, Spanjë, 7–10 Qershor 1994, f. iii. E disponueshme tek: www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF 
11. Arsimim për të Tërë - informacion tek siti i internetit i UNESCO-s: http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-
agenda/education-for-all/ 
12. Arsimim për të Tërë - informacion tek siti i internetit i Bankës Botërore: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/
0,,contentMDK:20374062~menuPK:540090~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282386,00.html#EFA 
13. UNICEF, E Drejta e Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara për Arsimim: Një Qasje e Bazuar tek të Drejtat për Arsimim Gjithëpërfshirës (The Right of 



10 E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsim gjithpërfshirës

shumë prej tyre mbeten të padukshëm në përpjekjet për të arritur akses universal në arsimin fillor14. Tani 
është botërisht e pranuar se, pa masa të veçanta për fëmijët me aftësi të kufizuara, qëllimet e APT-s nuk do 
të arrihen për këta fëmijë, e po kështu as OZHM2.
Raporti i OZHM-ve i vitit 2010, është i pari që përmend aftësitë e kufizuara dhe veçanërisht mundësitë 
e kufizuara për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe lidhjen midis aftësive të kufizuara dhe margjinalizimit në 
arsim.15

Konventa mbi të Drejtat e Fëmijës (KDF) e OKB e vitit 1998, dhe Konventa për të Drejtat e Personave me 
Aftësi të Kufizuara (KDPAK) e vitit 2008, parashikojnë të drejtën për arsim për të gjithë fëmijët. E drejta 
për arsim njihet edhe në dokumente të tjera të të drejtave themelore të njeriut: Neni 26 (1) i Deklaratës 
Universale të të Drejtave të Njeriut, neni 5 (e) (v) Komisioni për Eliminimin e Diskriminimit Racor, Neni 13 
(1) mbi të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, neni 10 mbi Eliminimin e Diskriminimit kundër Grave, 
dhe Neni 30 Konventë mbi të Drejtat e Punëtorëve Emigrantë.16

Neni 2 i KDF paraqet për herë të parë në një traktat ndërkombëtar për të drejtat e njeriut, një detyrim të 
qartë nga ana e qeverive, për të siguruar realizimin e të gjitha të drejtave, përfshirë për rrjedhojë të drejtën 
për arsimim, për çdo fëmijë pa diskriminim, përfshirë edhe atë të kryer për shkak të aftësive të kufizuara. 
Neni 28 i KDF afirmon të drejtën e arsimimit në bazë të barazisë së mundësive dhe kjo thekson arsimin 
fillor, të mesëm dhe profesional.

KDPAK nuk paraqet të drejta të reja, por riafirmon dhe thekson të drejtat që njerëzit me aftësi të kufizuara 
tashmë i kanë dhe paraqet obligime shtesë për qeveritë për të garantuar realizimin e tyre. Neni 24 Paragrafi 
(1) i KDPAK përfshin të drejtën për arsimim. Ai i bën jehonë nenit 28 të KDF, por shkon edhe më tej e 
në mënyrë eksplicite kërkon ‘një sistem arsimor gjithëpërfshirës në të gjitha nivelet dhe të mësuarit gjatë 
gjithë jetës’. Ajo gjithashtu kërkon që të gjithë edukatorët të marrin masat e arsyeshme për të siguruar 
mbështetjen e duhur dhe programe individuale të studimit në mënyrë që të gjithë fëmijët me aftësi të 
kufizuara të mund të arsimohen për të arritur potencialin e tyre akademik, krijues dhe social. Përveç 
kësaj, neni 8 i KDPAK kërkon prej të gjitha shkollave  të nxisin “në të gjitha nivelet e sistemit arsimor, duke 
përfshirë të gjithë fëmijët që nga mosha e hershme”, një qëndrim respektues të të drejtave të personave 
me aftësi të kufizuara ‘.17

Children with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education), Gjenevë: Zyra Rajonale e UNICEF-it për Evropën Qendrore 
dhe Lindore dhe Komonuellthin e Shteteve të Pavarura (EQLKSHP), 2011, f. 4. 
14. Susie Miles dhe Nidhi Singal, ‘Arsimim për të Tërë dhe debate mbi Arsimimin Gjithëpërfshirës: Konflikt, kontradiktë apo mundësi?’ tek Gazeta 
Ndërkombëtare e Arsimimit Gjithëpërfshirës (International Journal of Inclusive Education),  Vol. 14, Nr. 1, Shkurt 2010, 1–15, f. 2.
15. WHO/World Bank, Raporti Botëror mbi Aftësitë e Kufizuara (World Report on Disability), f.12.
16. Schulze, Të Kuptojmë Konventën e KB rreth të Drejtave të Njerëzve me Aftësi të Kufizuara (Understanding the UN Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities), 2010, f.133.
17. KDPAK, Art. 8 (b).
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Këtu është një tabelë krahasuese rreth dispozitave të lidhura me arsimin në KDF dhe KDPAK:18

kdf kdpak

Neni 28 - e drejta për arsim mbi bazën e shanseve 
të barabarta. Shtetet Palë në këtë Konventë duhet:

• të bëjnë arsimin fillor të detyrueshëm dhe falas 
për të gjithë

• të bëjnë shkollën e mesme të disponueshme 
dhe të aksesueshme për çdo fëmijë, dhe të 
marrin masa për ta bërë atë falas

• të bëjnë arsimin e lartë të aksesueshëm për të 
gjithë në bazë të kapacitetit të nxënësve

• të bëjnë të disponueshëm dhe të aksesueshëm 
për të gjithë fëmijët informacion rreth kurseve 
profesionale 

• të marrin masa për të rritur pjesëmarrjen dhe 
zvogëluar shkallën e braktisjes së shkollës.

Të gjitha masat e duhura duhet të merren për 
të garantuar që rregulli shkollor të respektojë 
dinjitetin e fëmijëve dhe të jetë në përputhje me 
të tjera të drejta të UNKDF-së, dhe Shtetet Palë 
duhet të inkurajojnë bashkëpunimin ndërkombëtar.

Neni 29 - Arsimi duhet të synojë

Zhvillimin e fëmijëve, për të arritur potencialin 
e tyre më të plotë, respektimin e të drejtave të 
njeriut, respektin për prindërit e fëmijës dhe 
vlerave të tyre shpirtërore, vlerat shpirtërore të 
fëmijëve si dhe të të tjerëve e të shoqërisë në 
tërësi, përgatitjen e fëmijës për jetën në një shoqëri 
të lirë dhe respektin për mjedisin natyror.

Neni 24 - afirmon të drejtën e njerëzve me aftësi 
të kufizuara për arsimim gjithëpërfshirës, në të 
gjitha nivelet, pa diskriminim dhe mbi bazën e 
patjes së shanseve të barabarta. Shtetet palë duhet 
të garantojnë që fëmijët me aftësi të kufizuara:

• nuk lihen jashtë sistemit të përgjithshëm 
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18. Kjo tabelë është huazuar nga Gerison Lansdown, Më shiko, Më dëgjo: Një udhëzues për përdorimin e Konventës së KB mbi të Drejta e Njerëzve me 
Aftësi të Kufizuara për të promovuar të drejtat e fëmijëve (See me, Hear me: A Guide to using the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
to promote the rights of children), Save the Children, Londër, 2009, f. 79.
19. Schulze, Të Kuptojmë Konventën e KB mbi të drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (Understanding the UN Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities), 2010, f.133.
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Përveç kuadrit të të drejtave bazë, UNESCO ka identifikuar edhe tre arsye kryesore që mbështesin 
zbatimin e arsimit gjithëpërfshirës:20

1. shkollat gjithëpërfshirëse duhet të ndërtojnë një qasje të manovrueshme për individët që do të 
përfitojnë nga të mësuarit e të gjithë fëmijëve (arsyeja arsimore);

2. edukimi i fëmijëve së bashku mund të ndihmojë në krijimin e shoqërive jo diskriminuese ku të 
ushqehen vlerat e barazisë së mundësive dhe të të drejtave (arsye sociale);

3. shkollat gjithëpërfshirëse ka të ngjarë të jenë më pak të kushtueshme dhe më të përballueshme 
(arsye ekonomike).

 Të marra së bashku, këto argumente - bazuar së pari tek të drejtat e njeriut dhe pastaj në dobinë arsimore, 
barazinë më të madh sociale dhe përparësitë ekonomike, - përbëjnë një arsye tepër të fortë në favor të 
arsimit gjithëpërfshirës.

Politikat e zgjerimit të BE-së

Sa i përket politikave të zgjerimit të Bashkimit Evropian që i referohen arsimin gjithëpërfshirës të fëmijëve 
me aftësi të kufizuara, është e domosdoshme të përmendim Strategjinë e Zgjerimit dhe Sfidat Kryesore 2011-
2012.21 Në seksionin ‘Konkluzione dhe Rekomandime’ ka një sërë shënimesh rreth situatës në Shqipëri, që 
prekin të drejtat e fëmijëve në përgjithësi dhe mbi çështjet që lidhen me gjithëpërfshirjen sociale:

• është shënuar përparim në disa fusha prioritare, siç janë forcimi i mbrojtjes së të drejtave të 
fëmijëve përmes miratimit të një ligji gjithëpërfshirës dhe përmirësime në kushtet e të burgosurve 
dhe zhvillimin e dënimeve alternativave (jo me burgim). Përparimi në fushën e të drejtave të njeriut 
ka qenë gjithsesi jo në të njëjtin nivel dhe shqetësime të vjetra janë ringritur në fusha të caktuara, 
të tilla si liria e medias, ku pavarësia redaksionale vazhdon të pengohet nga interesa politike dhe 
të biznesit. Zbatimi efektiv dhe forcimi i mjeteve legjislative dhe të politikave, të cilat rregullojnë 
respektimin e të drejtave të njeriut dhe mbrojtjen e minoriteteve, duhet të përforcohen ndjeshëm. 
(...) Ka pasur përparim të pjesshëm në adresimin e prioritetit kyç që bën thirrje për të përforcuar 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut, sidomos për gratë, fëmijët dhe romët, si dhe zbatimin me 
efikasitet të politikave anti-diskriminuese. Ka pasur zhvillime të reja në këtë fushë, duke përfshirë 
(...) nisjen e zbatimit të Ligjit për mbrojtje nga diskriminimi. Mbeten ende disa mangësi serioze 
legjislative, në veçanti në lidhje me personat me aftësi të kufizuara, dhe Shqipëria ka nevojë të 
sigurojë zbatimin e vazhdueshëm të mjeteve ekzistuese legjislative dhe politike. Ndërgjegjësimi i 
përgjithshëm rreth legjislacionit anti-diskriminim dhe mekanizmi i ankimit, duhet të rritet.22

Fondacioni Evropian i Trajnimit (FET), një agjenci e Bashkimit Evropian, ka vepruar në Shqipëri që nga viti 
1997. Një nga fushat e tij kyçe të punës është Barazia Arsimore. FET e kupton që përfshirja sociale mbetet 
një sfidë tepër e rëndësishme në Ballkanin Perëndimor dhe është një temë e rëndësishme në kuadër të 
Strategjisë Evropiane të Punësimit dhe gjithashtu për bashkëpunimin evropian në arsim.
Në këtë kontekst, dhe me kërkesë të Drejtorisë së Përgjithshme për Zgjerim të Komisionit Evropian, (DP 
ZGJE), FET-i autorizoi studimin: Planifikimi i politikave dhe praktikave për përgatitjen e mësuesve për arsimim 
gjithëpërfshirës në kontekstin e larmisë shoqërore dhe kulturore të shtatë vendeve të Ballkanit Perëndimor: 
Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kroaci, Kosovë, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, Mali i Zi dhe 
Serbi.23 Gjatë 2010-2011 FET-i autorizoi një raport rajonal, Mësuesit për të ardhmen, i cili u përqendrua në 

20. UNESCO, Të Kuptojmë dhe Reagojmë ndaj Nevojave të Fëmijëve në Klasa Gjithëpërfshirëse (Understanding and Responding to Children’s Needs 
in Inclusive Classrooms), UNESCO: Paris, 2001, Cituar tek WHO/World Bank, Raporti Botëror mbi Aftësitë e Kufizuara (World Report on Disability), f. 
210; UNICEF 2011, E Drejta e Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara për Arsimim: Një qasje e bazuar tek të drejtat për arsimim gjithëpërfshirës (The Right of 
Children with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education), f. 7. 
21. Politika e zgjerimit është një mjet i fuqishëm për transformimin shoqëror. Vendet e aderuara tashmë në BE dhe ato që janë rrugës së bashkimit, 
kanë kaluar nëpër ndryshime mbresëlënëse reformash  demokratike dhe ekonomike të frymëzuara nga dëshira për aderim. Plus kësaj, BE ka një 
Strategji për Aftësitë e Kufizuara për 2010-2020, të aprovuar në Nëntor 2010, e cila synon zbatimin e dispozitave të KDPAK-ut si në nivel BE-je 
ashtu edhe në nivel shtetesh anëtare. Për informacion të mëtejshëm, shikoni: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933
&furtherNews=yes 
22. Strategjia e Zgjerimit dhe Sfidat Kryesore (Enlargement Strategy and Main Challenges) 2011-2012, COM (2011) 666 finale, f. 54. E disponueshme 
tek: http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_oct_2011_en.htm
23. Raportet të vendeve individuale, mund të gjenden tek katalogu i mundsues për kërkime: http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Publications_
by_year#
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raportet e këtyre shtatë vendeve. Raporti identifikon një numër sfidash, boshllëqesh dhe mundësish për 
përmirësimin e politikave dhe praktikave për zhvillimin e mësuesve para shërbimit dhe në shërbim, rreth 
arsimit gjithëpërfshirës.24

Raporti për Shqipërinë konstaton se, edhe pse legjislacioni arsimor, përgjithësisht e mbështet gjithëpërfshirjen, 
zbatimi dhe praktikat e mira vendore, janë shumë të kufizuara dhe në tërësi, nuk ka asnjë dëshmi angazhimi 
dhe mbështetje serioze nga institucionet kryesore publike’.25

Me kërkesë të Programit Përfitues të Shumëfishtë të DP ZGJE-së, FET-i është duke mundësuar diskutimet 
me grupet e interesit të vendit, duke përfshirë këtu edhe Shqipërinë, për IPA DP ZGJE 2012 (Instrumenti 
për Para-aderim) i Projektit përfitues të shumëfishtë rreth arsimit gjithëpërfshirës.

24. Nataša Pantić, Alison Closs dhe Vanja Ivošević, Mësues për të Ardhmen: Zhvillimi i Mësuesve për Arsimim Gjithëpërfshirës në Ballkanin Perëndimor 
(Teachers for the Future: Teacher Development for Inclusive Education in the Western Balkans), FET, Gusht 2010. E disponueshme tek katalogu i 
mundshëm për kërkime: http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Publications_catalogue
25. Evelyn Viertel, Margareta Nikolovska, Shqipëria- Tablo e Zhvillimit të Burimeve njerëzore (Albania- Review of Human Resources Development), 2010. 
f. 71. E disponueshme tek: http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Albania_-_Review_of_Human_Resources_Development; E. Ikonomi, B. Musai dhe K. 
Sotirofski, Fondacioni Evropian i Trajnimeve, Hartimi i politikave dhe praktikave për përgatitjen e mësuesve për arsimim gjithëpërfshirës në kontekstet 
e larmisë sociale dhe kulturore (Mapping policies and practices for the preparation of teachers for inclusive education in contexts of social and cultural 
diversity) – Raporti i Shqipërisë, Dokument pune, FET, Turin, 2010.
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iii. pasQYrë E sfidavE Ndaj të drEjtës për 
arsim gjithëpërfshirEs për fëmijët mE 
aftësi të kufizuara Në rajONiN EQLkshp
Ka një numër sfidash të rëndësishme të cilat duhen trajtuar në mënyrë që arsimimi gjithëpërfshirës i fëmijëve 
me aftësi të kufizuara të zbatohet me sukses në rajonin EQLKSHP.26 Sfidat kryesore janë identifikuar në 
këtë seksion dhe rastet studimore në seksionin tjetër tregojnë se si disa prej tyre janë duke u trajtuar në 
rajonin EQLKSHP.

Sfidat kryesore janë si vijon:

Nevoja për një kuptim më të mirë të aftësisë së kufizuar sipas modelit biosocial
Kuptimi i pjesshëm i aftësisë së kufizuar si diçka e ardhur si pasojë e një ndërveprimi mes një dëmtimi dhe 
mjedisit të jashtëm, e jo si një ‘defekt’ i trashëguar tek personi me aftësi të kufizuara, është një sfidë e madhe 
në nivel sistemi, komuniteti dhe shkolle. Në të gjithë rajonin EQLKSHP, gjatë epokës sovjetike, aftësitë e 
kufizuara interpretoheshin përmes lenteve të ‘defektologjisë’, një disiplinë dhe një qasje kjo, e rrënjosur në 
modelin e vjetër mjekësor të aftësive të kufizuara, e cila i konsideronte aftësitë e kufizuara si një devijim 
nga norma, si një “e metë” që duhej ndrequr. Shumë fëmijë, si rezultat i kësaj qasjeje, institucionalizoheshin 
dhe konsideroheshin ‘të pa arsimueshëm”. Shumë të tjerë, të cilët qëndruan me familjet e tyre, mbaheshin 
si të fshehur dhe kishin mundësi shumë të kufizuara për arsimim të çfarëdo lloji.
Rastet studimore në pjesën tjetër të këtij raporti tregojnë se ku është shënuar përparim në raport me 
këto qasje dhe praktika të mëparshme. Megjithatë modeli defektologjik, dhe supozimet që ai gjeneron, janë 
ende të përhapura në këtë rajon.27

Nevoja për të dhëna më të besueshme
Në vitin 2002, 1.5 milion fëmijë u njohën si me aftësi të kufizuara në rajonin EQLKSHP në tërësi. Popullsia 
totale e fëmijëve është vlerësuar se i kapërcen paksa 100 milionët.28 Sipas standardeve ndërkombëtare 
(2005 dhe 2007) prevalenca e fëmijëve me aftësi të kufizuara është supozuar të jetë 2.5%. Ky vlerësim 
tregon se ka ende mbi një milion fëmijë me aftësi të kufizuara të cilët nuk janë të përfshirë në këto të dhëna 
e që për rrjedhojë nuk figurojnë të llogaritur. Të gjithë këta fëmijë ka të ngjarë të jenë jashtë shkolle.29

26. UNICEF, E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsimim: Një qasje e bazuar tek të drejtat për arsimim gjithëpërfshirës (The Right of Children 
with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education); WHO/World Bank, Raporti botëror mbi Aftësitë e kufizuara (World Report 
on Disability); Hulumtime rreth fëmijëve, Fëmijët dhe aftësitë e kufizuara në tranzicion në EQL/KSHP si dhe shtetet balltike (Children and Disability in 
Transition in CEE/CIS and Baltic States), UNICEF, Firence, 2005, fq. 59-64; UNICEF, Arsimim për disa më shumë sesa të tjerët? (Education for Some 
More than Others?), Zyra rajonale e UNICEF-it për Evropën Qëndrore dhe Lindore dhe Komonuellthi i Shteteve të pavarura (UNICEF Regional 
Office for Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States): Gjenevë, 2007; USAID, Praktikat më të mira në arsimimin 
gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara: zbatime për hartim programi në zonën evropiane dhe të euroazisë (Best practices in inclusive education 
for children with disabilities: applications for program design in the Europe & Eurasia region), Mars 2010; Prezantime në PPT gjatë konferencës mbi 
“Arsimin Gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara në EQLKSHP’, Moskë, Shtator 2011 i disponueshëm tek: http://www.unicef.org/ceNFHs/
education_17933.html
27. UNICEF, E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsimim: Një qasje e bazuar tek të drejtat për arsimim gjithëpërfshirës (The Right of Children 
with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education), f. 8.
28. Hulumtime rreth fëmijëve, Fëmijët dhe aftësitë e kufizuara në tranzicion në EQL/KSHP si dhe shtetet balltike (Children and Disability in Transition in 
CEE/CIS and Baltic States).
29. UNICEF, E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsimim: Një qasje e bazuar tek të drejtat për arsimim gjithëpërfshirës (The Right of Children 
with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education), f. 3.
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iii. pasQYrë E sfidavE Ndaj të drEjtës për 
arsim gjithëpërfshirEs për fëmijët mE 
aftësi të kufizuara Në rajONiN EQLkshp
Ka një numër sfidash të rëndësishme të cilat duhen trajtuar në mënyrë që arsimimi gjithëpërfshirës i fëmijëve 
me aftësi të kufizuara të zbatohet me sukses në rajonin EQLKSHP.26 Sfidat kryesore janë identifikuar në 
këtë seksion dhe rastet studimore në seksionin tjetër tregojnë se si disa prej tyre janë duke u trajtuar në 
rajonin EQLKSHP.

Sfidat kryesore janë si vijon:

Nevoja për një kuptim më të mirë të aftësisë së kufizuar sipas modelit biosocial
Kuptimi i pjesshëm i aftësisë së kufizuar si diçka e ardhur si pasojë e një ndërveprimi mes një dëmtimi dhe 
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dhe konsideroheshin ‘të pa arsimueshëm”. Shumë të tjerë, të cilët qëndruan me familjet e tyre, mbaheshin 
si të fshehur dhe kishin mundësi shumë të kufizuara për arsimim të çfarëdo lloji.
Rastet studimore në pjesën tjetër të këtij raporti tregojnë se ku është shënuar përparim në raport me 
këto qasje dhe praktika të mëparshme. Megjithatë modeli defektologjik, dhe supozimet që ai gjeneron, janë 
ende të përhapura në këtë rajon.27

Nevoja për të dhëna më të besueshme
Në vitin 2002, 1.5 milion fëmijë u njohën si me aftësi të kufizuara në rajonin EQLKSHP në tërësi. Popullsia 
totale e fëmijëve është vlerësuar se i kapërcen paksa 100 milionët.28 Sipas standardeve ndërkombëtare 
(2005 dhe 2007) prevalenca e fëmijëve me aftësi të kufizuara është supozuar të jetë 2.5%. Ky vlerësim 
tregon se ka ende mbi një milion fëmijë me aftësi të kufizuara të cilët nuk janë të përfshirë në këto të dhëna 
e që për rrjedhojë nuk figurojnë të llogaritur. Të gjithë këta fëmijë ka të ngjarë të jenë jashtë shkolle.29

26. UNICEF, E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsimim: Një qasje e bazuar tek të drejtat për arsimim gjithëpërfshirës (The Right of Children 
with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education); WHO/World Bank, Raporti botëror mbi Aftësitë e kufizuara (World Report 
on Disability); Hulumtime rreth fëmijëve, Fëmijët dhe aftësitë e kufizuara në tranzicion në EQL/KSHP si dhe shtetet balltike (Children and Disability in 
Transition in CEE/CIS and Baltic States), UNICEF, Firence, 2005, fq. 59-64; UNICEF, Arsimim për disa më shumë sesa të tjerët? (Education for Some 
More than Others?), Zyra rajonale e UNICEF-it për Evropën Qëndrore dhe Lindore dhe Komonuellthi i Shteteve të pavarura (UNICEF Regional 
Office for Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States): Gjenevë, 2007; USAID, Praktikat më të mira në arsimimin 
gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara: zbatime për hartim programi në zonën evropiane dhe të euroazisë (Best practices in inclusive education 
for children with disabilities: applications for program design in the Europe & Eurasia region), Mars 2010; Prezantime në PPT gjatë konferencës mbi 
“Arsimin Gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara në EQLKSHP’, Moskë, Shtator 2011 i disponueshëm tek: http://www.unicef.org/ceNFHs/
education_17933.html
27. UNICEF, E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsimim: Një qasje e bazuar tek të drejtat për arsimim gjithëpërfshirës (The Right of Children 
with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education), f. 8.
28. Hulumtime rreth fëmijëve, Fëmijët dhe aftësitë e kufizuara në tranzicion në EQL/KSHP si dhe shtetet balltike (Children and Disability in Transition in 
CEE/CIS and Baltic States).
29. UNICEF, E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsimim: Një qasje e bazuar tek të drejtat për arsimim gjithëpërfshirës (The Right of Children 
with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education), f. 3.
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Neni 31 i KDPAK-ut kërkon mbledhjen e të dhënave rreth personave me aftësi të kufizuara për të identifikuar 
më mirë sfidat me të cilat ata ballafaqohen dhe për të planifikuar në mënyrë më të përshtatshme zgjidhje 
më të volitshme. Qëllimi i këtij artikulli është “krijimi i mjeteve që ndihmojnë në vlerësimin e zbatimit të 
Konventës”.30

Një numër sfidash në nivele të ndryshme, pengojnë një mbledhje me efikasitet të të dhënave:31

• Fakti që përkufizimet e aftësisë së kufizuar në mbarë rajonin, vazhdojnë të kryhen mbi bazën e 
pikëpamjes mjekësore, kështu që është e vështirë të marrësh të dhëna që pasqyrojnë modelin 
social të aftësisë së kufizuar dhe të japësh informacion në lidhje me potencialin e një personi për 
të mësuar e jo vetëm në lidhje me aftësitë e kufizuara të tyre;

• Mungesa e përkufizimeve të përbashkëta dhe klasifikimeve të kategorive të aftësive të kufizuara si 
përbrenda ashtu dhe midis vendeve;

• ngurrim nga ana e prindërve për të raportuar që fëmija i tyre ka një paaftësi;

• vështirësi në identifikimin e paaftësive të caktuara, si dhe të krijimit të paaftësive më vonë në jetën 
e fëmijës;

• fakti që diskriminimi dhe stigmatizimi për shkak të aftësive të kufizuara, gjithashtu nganjëherë 
pengon vullnetin e administratorëve të studimit dhe pjesëmarrësit për të adresuar çështjet që 
lidhen me aftësinë e kufizuar.

• natyra sporadike e identifikimit, vlerësimit dhe ndërhyrjes së hershme.

Përveç mungesës së të dhënave të besueshme për fëmijët me aftësi të kufizuara, një problem tjetër me 
mbledhjen e të tjera të dhënave kyçe, është mungesa e të dhënave të mira për qasje në shkollim dhe 
rezultatet e arsimit për fëmijët me aftësi të kufizuara.32 Gjithashtu, mbledhja afat-gjatë e të dhënave është e 
nevojshme me qëllim për të ndjekur karrierën arsimore dhe post-arsimore të nxënësve.

Legjislacioni, politika dhe burime/buxheti
Të gjitha vendet në rajon, kanë ratifikuar KDF-në dhe shumica dërmuese kanë nënshkruar dhe ratifikuar 
KDPAK-un. Megjithatë, edhe pse ekziston inkurajim i fuqishëm për të nxitur përfshirjen dhe programet e 
deinstitucionalizimit në vendet në aderim dhe që shumë vende kanë hartuar një legjislacionin progresiv 
për të forcuar të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara, përparimi mbetet i ngadalshëm dhe i jo i 
njëllojtë.33 Pengesat kryesore janë mungesa e planeve të qarta për zbatimin e legjislacionit përkatës, aty 
ku një legjislacion i tillë ekziston, dhe mungesa e financimeve. Këto shpesh ndërthuren me mungesën 
e mbrojtjes sociale dhe shërbimeve mbështetëse për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre. 
Megjithatë, problemi nuk qëndron vetëm me sasinë e burimeve financiare të disponueshme. Ai është 
gjithashtu i lidhur me mënyrën se si ato burime ndahen. Gjithashtu, edhe kur arsimi fillor duket të jetë pa 
pagesë, familjet shpesh nuk janë në gjendje të paguajnë për librat apo për transport (veçanërisht në zonat 
rurale dhe malore ku distancat janë më të mëdha apo udhëtimi më i vështirë).

Përgjegjësi e ndarë ministrore
Një sfidë kryesore në disa vende është se përgjegjësia për arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, është 
e përbashkët për ministri të ndryshme. Shpesh në të gjithë rajonin, përgjegjësia primare për paaftësitë, i 
takon ministrisë së çështjeve sociale. Ky segmentizim ka prirje të izolojë dhe veçojë arsimimin e fëmijëve me 
aftësi të kufizuara dhe nuk lejon vurjen e theksit tek barazia e mundësive. Ka një mungesë të një strategjie të 
koordinuar të të gjithë ministrive të linjës. Përveç kësaj, sistemet politike janë shumë të centralizuara në rajonin 
EQLKSHP dhe kjo shkakton probleme të mëtejshme në drejtim të transparencës dhe ndarjes së buxhetit.34

30. Schulze, Të Kuptojmë Konventën e KB rreth të Drejtave të Njerëzve me Aftësi të Kufizuara (Understanding the UN Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities), fq. 170-172.
31. Statusi i konventës mbi të drejtat e fëmijës (Status of the Convention on the Rights of the Child), me fokus tek zbatimi i të drejtave të fëmijëve me 
aftësi të kufizuara. A/66/230, f. 4.
32. UNICEF, E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsimim: Një qasje e bazuar tek të drejtat për arsimim gjithëpërfshirës (The Right of Children 
with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education), f. 9.
33. Po aty, f. 10
34.  WHO/World Bank, Raporti Botëror mbi Aftësitë e Kufizuara (World Report on Disability), f. 214.
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Institucionalizimi i shumë fëmijëve me aftësi të kufizuara
Në rajonin e EQLKSHP, numri i fëmijëve nën kujdes institucional, është më i larti në botë: UNICEF 
vlerëson se në të gjithë rajonin, një fëmi me aftësi të kufizuara ka pothuajse 17 herë më shumë gjasa të 
institucionalizohet se ai që nuk është me aftësi të kufizuara.35 Shkalla e fëmijëve në kujdes institucional në 
EQLKSHP, ka mbetur përgjithësisht e pandryshuar që prej vitit 2000. Por në 12 vende, kjo shkallë faktikisht 
ka pësuar rritje ndërmjet viteve 2000 dhe 2007.36 Dhuna ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara, shpesh 
shfaqet nëpër institucione, ku “fëmijët me aftësi të kufizuara kanë katër deri pesë herë më shumë gjasa 
se moshatarët e tyre me mënyrë tipike zhvillimi, për të përjetuar dhunë, pavarësisht nga lloji ose shkalla e 
paaftësisë së tyre.37

Fëmijët në institucione, janë të izoluar. Ata kanë prirje për t’u harruar nga familjet, komunitetet e autoritetet. 
Mjedisi i tyre arsimor është shumë i kufizuar : programi mësimor është i reduktuar, puna e bërë nga stafi nuk 
është e mjaftueshme për të zhvilluar aftësitë e fëmijëve dhe vëmendja e kushtuar fëmijëve individualisht 
është shumë e kufizuar. Si rezultat, fëmijët nuk janë të motivuar, ata stigmatizohen, dhe nuk zhvillohen në 
asgjë në potencialin e tyre të plotë. E gjithë kjo është e lidhur ngushtë me mungesën e ndërgjegjësimit jo 
vetëm për aftësitë e kufizuara, por edhe për zhvillimin e fëmijës.

Nevoja për identifikim shumë më të mirë, vlerësim të hershëm dhe përkujdesje
Në të gjithë rajonin EQLKSHP, vlerësimet janë përqendruar kryesisht në rrafshin mjekësor, pavarësisht 
faktit që OJF-të përpiqen të ndikojnë në komisionet e vlerësimit për të kryer vlerësime të gjithanshme. 
Këto zhvillohen përmes punës së ekipeve multidisiplinare. Kjo është ilustruar në një studim të UNICEF-it 
paraqitur në Gjenevë në vitin 2010 që nxirrte në pah edhe se si vlerësimi me ndjekje të ecurisë, rrallëherë 
ofrohet38.

Arsimim në vitet e hershme
Edukimi i hershëm është i një rëndësie të veçantë për fëmijët me aftësi të kufizuara: një vlerësim i hershëm 
i pasuar nga arsimim i hershëm, mund t’u ofrojë fëmijëve me aftësi të kufizuara, mbështetjen thelbësore 
shtesë dhe mjetet që u duhen për të zhvilluar potencialin e tyre në mënyrë të plotë. Pavarësisht kësaj, ata 
kanë më pak gjasa për t’u përfshirë në programe të tilla. Modelet e ofrimit të arsimit të hershëm, variojnë 
ndjeshëm - ka një sërë programesh në rajon, por nuk është e qartë se deri në çfarë mase përfitojnë prej 
tyre fëmijët me aftësi të kufizuara.39 As KDF-ja e as KDPAK-u nuk i referohet qartë arsimimit të hershëm. 
Megjithatë, Komiteti për të Drejtat e Fëmijës e interpreton arsimimin si diçka që fillon që nga lindja në 
mënyrë që të përmbushin të drejtën e fëmijës për zhvillimin optimal.

Pengesa fizike
Pengesa fizike në shkolla, si brenda (për shembull, dyert, shkallët, banjat) ashtu edhe jashtë (për shembull, 
hyrjet kryesore, këndet e lojërave dhe ambientet sportive), janë një sfidë e madhe. Shkollat   ekzistuese 
shpesh nuk janë të aksesueshme dhe ndërtimi i ndërtesave të reja nuk ndjek udhëzimet për Projektim 
Universal.

Trajnim dhe mbështetje para-shërbimit e gjatë shërbimit për mësuesit
Shpesh here ka një mungesë të trajnimit para-shërbimit që të theksojë përfshirjen dhe që të jetë gjithashtu 

35. UNICEF, E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsimim: Një qasje e bazuar tek të drejtat për arsimim gjithëpërfshirës (The Right of Children 
with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education), f. 3.
36. Po aty.
37. Që prej pesë vitesh: Një azhornim në shkallë botërore rreth dhunës ndaj fëmijëve. Një raport nga OJF-ja Këshilli Këshillimor (Advisory Council) si 
vazhdimësi e studimit rreth Dhunës ndaj fëmijëve (Study on Violence Against Children) të Sekretarit të Përgjithshëm të KB, 2011, f. 20; Nora E. Groce, 
Raport Përmbledhës. Dhuna kundër fëmijëve me aftësi të kufizuara (Violence against Children with Disabilities), Studim mbi Dhunën kundër fëmijëve (Study 
on Violence against Children), nga Sekretari i Përgjithshëm i KB, Grupi Tematik mbi Dhunën ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara (Thematic Group on 
Violence against Children with Disabilities), UNICEF, 2005.
38. Hannah Page dhe Erin Tanner, Zyra rajonale UNICEF EQL/KSHP, ‘Pasqyrimi i Analizës së situates së arsismimit gjithëpërshirës rajonal (Overview 
of the Inclusive Education Regional Situation Analysis)’, PPT i prezantuar në konferencën ‘Bashkimi i partnerëve për arsimim gjithëpërfshirës. 
Eksplorimi i bashkëpunimit në arsimimin gjithëpërfshirës në EQL/KSHP (Uniting partners for inclusive education. Exploring collaboration in inclusive 
education in CEE/CIS), Gjenevë, Zvicër, 11-12 Maj 2010. I disponueshëm tek: http://www.unicef.org/ceNFHs/education_14507.html 
39. UNICEF, E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsimim: Një qasje e bazuar tek të drejtat për arsimim gjithëpërfshirës (The Right of Children 
with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education), f. 11.
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35. UNICEF, E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsimim: Një qasje e bazuar tek të drejtat për arsimim gjithëpërfshirës (The Right of Children 
with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education), f. 3.
36. Po aty.
37. Që prej pesë vitesh: Një azhornim në shkallë botërore rreth dhunës ndaj fëmijëve. Një raport nga OJF-ja Këshilli Këshillimor (Advisory Council) si 
vazhdimësi e studimit rreth Dhunës ndaj fëmijëve (Study on Violence Against Children) të Sekretarit të Përgjithshëm të KB, 2011, f. 20; Nora E. Groce, 
Raport Përmbledhës. Dhuna kundër fëmijëve me aftësi të kufizuara (Violence against Children with Disabilities), Studim mbi Dhunën kundër fëmijëve (Study 
on Violence against Children), nga Sekretari i Përgjithshëm i KB, Grupi Tematik mbi Dhunën ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara (Thematic Group on 
Violence against Children with Disabilities), UNICEF, 2005.
38. Hannah Page dhe Erin Tanner, Zyra rajonale UNICEF EQL/KSHP, ‘Pasqyrimi i Analizës së situates së arsismimit gjithëpërshirës rajonal (Overview 
of the Inclusive Education Regional Situation Analysis)’, PPT i prezantuar në konferencën ‘Bashkimi i partnerëve për arsimim gjithëpërfshirës. 
Eksplorimi i bashkëpunimit në arsimimin gjithëpërfshirës në EQL/KSHP (Uniting partners for inclusive education. Exploring collaboration in inclusive 
education in CEE/CIS), Gjenevë, Zvicër, 11-12 Maj 2010. I disponueshëm tek: http://www.unicef.org/ceNFHs/education_14507.html 
39. UNICEF, E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsimim: Një qasje e bazuar tek të drejtat për arsimim gjithëpërfshirës (The Right of Children 
with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education), f. 11.
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praktik: programet mësimore të para-shërbimit të mësuesve, bazohen kryesisht në disiplinat akademike e 
jo tek zhvillimi dhe praktika e kompetencave për mësimdhënie gjithëpërfshirëse.40 Përveç kësaj, ekziston 
një ndarje mes mësuesve që punojnë në nivele të ndryshme të sistemit arsimor, të cilët janë përgatitur në 
lloje të ndryshme institucionesh në rajon.41
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disponueshëm, shpesh është i shkurtër, teorik dhe jo praktik, i shkëputur nga trajnimi i para shërbimit 
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trajnimit të mësuesve, është pyetësori në fund të trajnimeve.

Në përgjithësi, vendet e rajonit EQLKSHP, “raportojnë se ndodhen në një mungesë akute programesh 
trajnimi të cilësisë së lartë në shërbim. Nëntë nga 22 vende në rajon, raportojnë se i trajnojnë mësuesit për 
të dhënë mësim në mënyrë gjithëpërfshirëse. (...) Shpesh të sponsorizuara nga OJF-të, këto programe rrallë 
ndodh të jenë të përhapura gjerësisht dhe organizatat rrallë herë kanë burime materiale për t’u shtrirë 
më tej ato”.42 Mungesa e trajnimit në shërbim për gamën e stafit të specialistëve si pedagogë, psikologë 
dhe terapistët e të folurit, është gjithashtu një çështje e madhe problematike, pasi shumë prej këtyre 
profesionistëve janë arsimuar në ato që ishin dikur Fakultetet e Defektologjisë, por që kohëve të fundit, në 
shumë vende u është ndërruar emri.43

Trajnimi në shërbim që synon të merret me drejtorët-mësues dhe / ose drejtorët-organizativ, është i rrallë 
dhe kjo kontribuon në mungesën e një kulture gjithëpërfshirëse në të tërë shkollën.44

Nevoja për plane individuale arsimore
Qasjet jo elastike ndaj mësimdhënies si dhe programit mësimor, shpesh herë shoqërohen nëpër shkolla 
nga vlerësime jo elastike, të cilat fokusohen në performancën akademike të matura me standardet e 
paracaktuara të jashtme, e jo tek vlerësimi i performancës së nxënësit si individ në përputhje me planet 
individuale Arsimore (PIA). PIA-t janë të përgatitura në shkolla të caktuara, por jo në mënyrë sistematike 
në të gjitha shkollat, dhe shkalla e pjesëmarrjes së aktorëve të ndryshëm në to, ndryshon shumë nga njëri 
rast në tjetrin. Për shembull, Rumania dhe Azerbajxhani kanë zbatuar PIA-t për shumicën e fëmijëve me 
aftësi të kufizuara. Në Kroaci, mësuesit janë mbështetur shpesh në ndërtimin e planit nga pedagoget e 
shkollave, të cilët vëzhgojnë fëmijët dhe pastaj të diskutojnë se si të përshtatin sipas vlerësimit individual, 
bazën materiale të klasës.45

Marrëdhënia Shtëpi-shkollë
Marrëdhënia Shtëpi-shkollë përfshin marrëdhëniet midis drejtorëve, mësuesve dhe prindërve të fëmijëve 
me aftësi të kufizuara dhe gjithashtu marrëdhëniet ndërmjet prindërve. Ndonjëherë prindërit e fëmijëve 
pa aftësi të kufizuara, i kërkojnë fëmijës me aftësi të kufizuara ta lërë shkollën, sepse ata e shohin atë si 
kërcënim për fëmijët e tyre.

Dhuna, ngacmimi dhe keqtrajtimi ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkolla
Fëmijët me aftësi të kufizuara shpesh janë në shënjestër të dhunës, ngacmimeve dhe keqtrajtimeve në 
shkolla, nga mësuesit, pjesa tjetër e personelit shkollor si dhe fëmijët e tjerë. Gjithashtu, fëmijët me aftësi të 
kufizuara janë ndër viktimat më të shpeshta të ndëshkimit fizik.46

40. UNICEF, E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsimim: Një qasje e bazuar tek të drejtat për arsimim gjithëpërfshirës (The Right of Children 
with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education), f. 12; Pantić, Closs dhe Ivošević, Mësues për të ardhmen (Teachers for the 
Future), fq. 74 dhe 100.
41. Pantić, Closs dhe Ivošević, Mësues për të ardhmen (Teachers for the Future), f. 73
42. UNICEF, Një pasqyrë e shkurtër : Arsimimi gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara në rajonin EQLKSHP Region, UNICEF, Gjenevë, 2010 – 
Draft i pabotuar, f. 34. Nuk specifikon se cilat janë këto nëntë vende. UNICEF, E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsimim: Një qasje e bazuar 
tek të drejtat për arsimim gjithëpërfshirës (The Right of Children with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education), f. 12.
43. Pantić, Closs dhe Ivošević, Mësues për të ardhmen (Teachers for the Future), f. 73
44. Po aty. f. 74
45. UNICEF, E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsimim: Një qasje e bazuar tek të drejtat për arsimim gjithëpërfshirës (The Right of Children 
with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education), f. 12.
46. Që prej pesë vitesh: Një azhornim në shkallë botërore rreth dhunës ndaj fëmijëve, f. 14. 
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Mungesa e mekanizmave mbrojtës të ndjeshëm ndaj fëmijëve dhe ndaj atyre me aftësi të kufizuara
Kjo është një tjetër sfidë, e lidhur me atë të dhunës dhe ngacmimeve. Frika nga dhuna mund të çojë në 
marrjen nga prindërit të fëmijës së tyre përfundimisht nga shkolla, apo në dëshirimin e vetë fëmijëve që ta 
lënë atë, apo në preferimin e një shkollë të specializuar, si një mjedis më shumë mbrojtës.

Prindërit nuk besojnë në fëmijët e tyre dhe nuk janë të vetëdijshëm për të drejtat e tyre
Prindërit shpesh nuk i dërgojnë fëmijët e tyre me aftësi të kufizuara në shkollë, e kjo për një sërë arsyesh, 
ku përfshihet edhe frika e tyre se atje ata nuk do të jenë të pasigurt, besimin se ata nuk mund të mësojnë, 
mungesën e komunikimit me mësuesit dhe drejtorët-mësues. E gjithë kjo shpesh është e kombinuar me 
stigmatizimin dhe paragjykimin në shkollë dhe në komunitet.

Fëmijët me aftësi të kufizuara janë gjithashtu pjesë e komunitetit më të gjerë: autoritetet vendore, mësuesit 
dhe personeli tjetër i shkollës, prindërit e fëmijëve pa aftësi të kufizuara janë pjesëtarë të komunitetit dhe 
janë të parët që diskriminojnë dhe stigmatizojnë fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre: “bindjet 
e caktuara dhe paragjykimet përbëjnë pengesa kur punëtorët e kujdesit shëndetësor nuk mund të shohin 
përtej aftësisë së kufizuar, apo kur mësuesit nuk e shohin dobinë e të mësuarit të fëmijëve me aftësi të 
kufizuara (...) dhe kur pjesëtarët e familjes kanë pritshmëri të vakëta ndaj të afërmve të tyre me aftësi 
të kufizuara’.47 Përveç kësaj, stigmatizimi dhe paragjykimet gjithashtu “u mundësojnë disa pjesëtarëve të 
komunitetit që t’i shikojnë fëmijët me aftësi të kufizuara si objektiva të lehtë ndaj hakërrimeve, zemërimit 
apo ngacmimeve seksuale”. “Mungesa e përkrahjes sociale, mundësitë e kufizuara për arsimim (...) apo për 
pjesëmarrje në komunitet, i izolon më tej fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre, duke çuar në 
nivele më të larta stresi e mundimi”.48

Siç u përmend në fillim, ky seksion i raportit ka synuar të paraqesë një pasqyrë të disa prej sfidave me 
të cilat përballen qeveria dhe grupet e tjera të interesit në zbatimin e arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët 
me aftësi të kufizuara. Seksioni VI më poshtë, mbi “rolin e  ‘rrethit të kujdesit’: prindërit/kujdestarët e tjerë, 
komuniteti dhe moshatarët”, do të kontribuojë pozitivisht në fuqizimin e prindërve, komuniteteve dhe 
moshatarëve për ndërtimin e një suaze vendore për realizimin e të drejtës për arsimim gjithëpërfshirës për 
fëmijët me aftësi të kufizuara.

47. WHO/World Bank, Raporti botëror mbi aftësitë e kufizuara (World Report on Disability), f. 262.
48. Nora E. Groce, Raport Përmbledhës. Dhuna kundër fëmijëve me aftësi të kufizuara (Violence against Children with Disabilities), Studim mbi Dhunën 
kundër fëmijëve (Study on Violence against Children), nga Sekretari i Përgjithshëm i KB, Grupi Tematik mbi Dhunën ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara 
(Thematic Group on Violence against Children with Disabilities), UNICEF, 2005, fq. 15 dhe 5.
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47. WHO/World Bank, Raporti botëror mbi aftësitë e kufizuara (World Report on Disability), f. 262.
48. Nora E. Groce, Raport Përmbledhës. Dhuna kundër fëmijëve me aftësi të kufizuara (Violence against Children with Disabilities), Studim mbi Dhunën 
kundër fëmijëve (Study on Violence against Children), nga Sekretari i Përgjithshëm i KB, Grupi Tematik mbi Dhunën ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara 
(Thematic Group on Violence against Children with Disabilities), UNICEF, 2005, fq. 15 dhe 5.
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iv. kritErEt E praktikavE të mira Në QasjEt 
Ndaj arsimit gjithpërfshirës të fëmijëvE mE 
aftësi të kufizuara
Ky seksion paraqet një sërë kriteresh për vlerësimin e praktikave të mira në arsimin gjithëpërfshirës për 
fëmijët me aftësi të kufizuara në rajonin EQLKSHP. Kriteret janë në përputhje me KDPAK-un dhe të 
bazuara në një sërë studimesh mbi arsimin gjithëpërfshirës dhe në arsimin gjithëpërfshirës për fëmijët me 
aftësi të kufizuara.49

Praktikat e mira në arsim për fëmijët me aftësi të kufizuara, në këtë raport janë trajtuar si nisma të mirë-
dokumentuara të cilat

(i) aplikojnë një qasje të bazuar tek të drejtat bazë. Çdo praktikë duhet të garantojë 
që të shtatë parimet ku bazohet një qasje e bazuar tek të drejtat, të gjejë përdorim 
në zhvillimin e legjislacionit, politikave dhe praktikave në lidhje me të drejtën për 
arsimim gjithëpërfshirës:

• Universaliteti dhe patjetërsueshmëria: Të drejtat e njeriut janë universale dhe të patjetërsueshme.  
Ato gëzohen nga të gjithë njerëzit kudo në botë. Një individ nuk mundet që të heqë dorë 
vullnetarisht prej tyre. Njëkohësisht, as të tjerët nuk mund t’ia heqin ato.

• Pandashmëria:  Të drejtat e njeriut janë të pandashme. Qofshin civile, kulturore, ekonomike, politike 
apo sociale, ato janë të gjitha të brendaqenësishme për dinjitetin e çdo personi.

• Ndërvarësia dhe ndërlidhja: Realizimi i një të drejte shpesh varet, tërësisht ose pjesërisht, nga 
realizimin i të tjerave.

• Barazia dhe mos diskriminimi: Të gjithë individët janë të barabartë si qenie njerëzore, dhe në bazë të 
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49. UNICEF, E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsimim: Një qasje e bazuar tek të drejtat për arsimim gjithëpërfshirës (The Right of Children 
with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education); UNESCO, Udhëzime për gjithëpërfshirje: Garantimi i aksesit në arsimim 
për të tërë (Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All); WHO/World Bank, 2011, Raporti botëror mbi aftësitë e kufizuara (World 
Report on Disability), Gjenevë;  Agjencia Evropiane për Zhvillim në Arsimin e personave me nevoja të veçanta (European Agency for Development 
in Secial Needs Education), 2001, Parime kyçe për promovimin e cilësisë në arsimimin gjithëpërfshirës – Rekomandime për praktikim  (Key Principles 
for Promoting Quality in Inclusive Education – Recommendations for Practice), Odensë, Danimarkë: Agjencia evropiane për zhvillim në arsimimin 
e personave me nevoja të veçanta (European Agency for Development in Secial Needs Education); USAID, Praktikat më të mira në arsimimin 
gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara: zbatime për hartim programi në rajonin evropian dhe atë të euro-azisë (Best practices in inclusive 
education for children with disabilities: applications for program design in the Europe & Eurasia region), Mars 2010.
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përkatës të të drejtave” korrespondues dhe për të rritur kapacitetet e këtyre garantuesve për të 
përmbushur detyrimet e tyre.50

(II)  të sigurojë dëshmi suksesi për të kontribuar në cilësinë e arsimimit të fëmijëve me 
aftësi të kufizuara dhe të largimit dhe / ose reduktimit të pengesave ndaj qasjes së 
tyre në arsim dhe / ose të kontribuojë për respektimin e të drejtave brenda mjedisit 
mësimor në përputhje me detyrimet e KDPAK-ut. Iniciativat e suksesshme të këtij 
lloji, mund të funksionojnë në një nga tre nivelet: 1. mbarë sistemin, 2. shkollën, 3. 
komunitetet, familjet / kujdestarët dhe moshatarët.

Praktikat e mira individuale, mund të funksionojnë në një ose më shumë nivele, edhe pse një qasje e 
plotë dhe për rrjedhojë më efektive për arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara duhet t’i marrë në 
konsideratë të tëra ato.

1. Ndërhyrje në mbarë sistemin. Një praktikë e mirë mund të përqendrohet në sigurimin si të aksesit ashtu 
dhe cilësisë së arsimimit, përmes:

• miratimit të legjislacionit të përshtatshëm dhe krijimit të politikave dhe planeve të veprimit në 
përputhje me KDF-në dhe KDPAK-un për arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara;

• alokimit të buxhetit për zbatimin e linjave të veprimit/legjislacionit/plan veprimeve dhe planifikimit 
për ndërtimin e kapaciteteve të përshtatshme;

• forcimit të sistemeve informative (përkufizim i njëjtë i aftësisë së kufizuar, mbledhje e të dhënave, etj.).

• krijimit të sistemeve për identifikimin sistematik të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe vlerësimin e 
gjithanshëm të nevojave të tyre;

• planifikimit të bashkëpunimit ndër-sektorial në të gjithë ministritë dhe shërbimet, për të garantuar 
më mirë plotësimin e të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuara (kjo gjithashtu përfshin vlerësimin 
e hershëm);

• dhënies fund të institucionalizimit - në mënyrë specifike në rajonin EQLKSHP.

• nisma ndërgjegjësimi dhe për ndërtimin e kapaciteteve

2. Ndërhyrjet në shkolla. Një praktikë e mirë mund të përqendrohet si në garantimin e aksesit ashtu dhe 
cilësisë së arsimit përmes

• hartimit dhe promovimit të mësimdhënies të mundshme për t’u përshtatur për nxënësit dhe 
metodave të të mësuarit;

• promovimit të mjediseve mësimore të aksesueshme dhe të përshtatshme për fëmijët. Kjo përfshin: 
programe mësimore të mundshme për përshtatje, metoda mësimdhënieje me në qendër fëmijët, 
materialet dhe procedurat e vlerësimit;

• zhvillimi / ndërtimi i kapacitetit të mësuesve (trajnimi i mësuesve në shërbim, etj);

• ofrimi i mësuesve të mbështetjes së veçantë kur është e nevojshme si dhe të mbështetjes së 
specializuar ;

• identifikimi i hershëm;

• bashkëpunimi me shkollat   speciale dhe ato të zakonshmet;

• heqja e pengesave fizike;

• promovimi i respektimit të të drejtave të tjera të tilla si, pjesëmarrja, mbrojtja, identiteti, gjuha dhe 
kultura) përbrenda mjedisit mësimor.

3. Komunitetet, familjet / kujdestarët, OPAK-et dhe vetë fëmijët me aftësi të kufizuara. Një praktikë e mirë 
mund të përqendrohet në:

50. Ky përkufizim i shtatë parimeve, është marrë fjalë për fjalë nga UNICEF, E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsimim: Një qasje e bazuar 
tek të drejtat për arsimim gjithëpërfshirës (The Right of Children with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education), f. 14.
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• zhvillimin e mbështetjes së bazuar në komunitet për arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara;

• investim në bashkëpunim me familjet, fëmijët, OJF-të, OPAK-un dhe të gjithë aktorët e tjerë në 
zhvillimin e arsimit gjithëpërfshirës;

• shumëfishimin e përpjekjeve për rritjen e ndërgjegjësimit dhe / ose edukimit të prindërve;

• promovimi dhe / ose krijimi i partneritetit midis OPAK-ut dhe aktorëve të tjerë të shoqërisë civile;

• investimi në heqjen e pengesave ndaj përfshirjes prindërore;

• investimet në informacion për familjet / komunitetin / fëmijët, në të drejtën për arsimim për të 
gjithë fëmijët, përfshi këtu për fëmijët me aftësi të kufizuara

(III)  mund të shqyrtohet për t’u adaptuar dhe më tej në shumëfishimin dhe/ose zgjerimin 
në kontekstin shqiptar.

Vlerësimi i se deri ku janë plotësuar kriteret e renditura këtu në rastet studimore, është i bazuar në analizën 
e materialit të çdo rasti studimor dhe në intervistat me stafin e projektit. Pikëpamjet e grupeve të tjera të 
interesit janë të përfshira në vlerësimin e projektit. Megjithatë, ndjekja e vazhdimësisë me grupet e tjera 
kyçe të interesit, nuk ishte pjesë e qëllimit të këtij raporti.

Çdo rast studimor i paraqitur në seksionin e ardhshëm, përfshin një numër të dhënash për të ndihmuar 
lexuesit të shqyrtojnë potencialin e saj për përshtatjen me kontekstin shqiptar :

• një përmbledhje e pikave kryesore që trajtohen nga çdo rast studimor

• një pasqyrë e shkurtër e kontekstit në të cilin kjo praktikë ndodh;

• një shpjegim se si kjo praktikë ka funksionuar, me një fokus në rolin e prindërve / kujdestarëve / 
komunitetit dhe kolegëve të tjerë dhe në strategjinë e avokimit (kurdo që është e aplikueshme);

• mësimet e përgjithshme që janë nxjerrë.

Pjesa tjetër përfshin studimet e trembëdhjetë rasteve të praktikës së mirë mbi arsimin gjithëpërfshirës për 
fëmijët me aftësi të kufizuara. Secila prej tyre ilustron një qasje të bazuar në të drejtat dhe përpjekjet e bëra 
për të përmbushur një ose më shumë nga kriteret e përshkruara më lart.
Është e rëndësishme të mbani në mend se praktika të përsosura gjithëpërfshirëse arsimore nuk ekzistojnë, 
dhe se praktikat e paraqitura këtu synojnë të inkurajojnë një reflektim mbi mënyrën se si ato mund të 
përshtaten për të qenë efektive në kontekstin shqiptar.
 



22 E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsim gjithpërfshirës

v. rastEt studimOrE të praktikavE të mira 
Në arsimiN gjithëpërfshirës për fëmijët mE 
aftësi të kufizuara Në rajONiN EQLkshp

1. armENia: veprimtari avokimi për arsimimin gjithëpërfshirës të fëmijëve 
me aftësi të kufizuara51

pikat kryesore:
• Avokim në nivel qeverie

• Përpjekje për të përmirësuar mbledhjen e të dhënave

• Koalicion / Lidhje në rrjet

Projekti “Arsimimi cilësor për të gjithë fëmijët” u vu në zbatim në Sajunik Marz të Armenisë jugore nga 
WVA nga 2009 në 2011. Projekti ndërtonte mbi punën e mëparshme të organizatës në promovimin e 
arsimit gjithëpërfshirës dhe të të drejtave të fëmijëve, i cili filloi në vitin 2000 me një fokus tek përfshirja 
para-shkollore. Qëllimi i projektit është shprehur si vijon: “Nxitja e reformimit të kulturave, politikave dhe 
praktikave, për të rritur nivelin e pjesëmarrjes, të pranisë dhe përfshirja e të gjithë fëmijëve në arsim”. Tre 
rezultatet kryesore të projektit ishin:

• Përmirësime në sistemin kombëtar të arsimit.

• Mbështetje për shkolla individuale.

• Lobim dhe mbështetje e qeverisë në reformat arsimore.

Në qershor të vitit 2011 Rrjeti Mundësues Arsimor (RRMA) kreu një vlerësim që u përqendrua në 
veprimtaritë e ndryshme të realizuara gjatë projektit, përkatësisht:

• Trajnimin e trajnuesve dhe trajnimin kaskadë (përfshirë specialistë të arsimit gjithpërfshirës,   mësuesit, 
prindërit dhe fëmijët). Kjo zë pjesën më të madhe të projektit.

• Vlerësimin shumë-disiplinor të fëmijëve të konsideruar si me nevoja të veçanta.

• Përmirësimet e infrastrukturës në shkolla.

• Qendra komunitare.

• Avokim në nivelit qeverie.

• Avokim jo në qeveri.

Projekti ka kryer një sërë veprimtarish të ndryshme, disa prej tyre, ashtu sikurse vlerësuesi i jashtëm vuri në 
dukje, jo të lidhura aq ngushtë sa duhet me qëllimin e përgjithshëm të projektit dhe me tregues të kufizuar 
ndikimi. Pavarësisht kësaj, ‘Ndikimi i përgjithshëm WVA në të menduarit e qeverisë është i konsiderueshëm 

51. Bazuar tek dokumentet e mëposhtme të ofruara nga Hasmik Ghukasyan, World Vision Armeni dhe nga Ingrid Lewis, RRMA: Ingrid Lewis, Projekti 
arsimim cilësor për të tërë (Quality Education for All Project), World Vision Armeni. Vlerësimi përfundimtar, Prill 2011; Ingrid Lewis, World Vision Armenia 
Vizitë për mbështetje teknike. 23 Prill–6 Maj 2010, Maj 2010; dhe nga shkëmbimet e emaileve për ndjekjen e vazhdimësisë me Hasmik Ghukasyan. 
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dhe perceptohet të jetë shumë i rëndësishëm nga aktorët kyç në qarqet e arsimit dhe të drejtave të fëmijës 
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Strategji Kombëtare për Arsimin Gjithëpërfshirës. WVA luajti një rol kryesor në grupin e punës që zhvilloi këtë 
strategji. Takimet krijuan mundësi për shkëmbim informacioni dhe të mësimeve të nxjerra, mes aktorëve të 
ndryshëm në vend, të angazhuar në punën me arsimin gjithëpërfshirës.

Strategjia Kombëtare synon “të krijojë një qasje më të koordinuar në zhvillimin e arsimit gjithëpërfshirës në 
Armeni, ku të gjithë aktorët kryesorë kanë një vizion të përbashkët e punojnë së bashku, duke shmangur 
konkurrencën mes tyre”. WVA ia doli ta çojë çështjen e arsimit gjithëpërfshirës në krye të rendit të ditës 
dhe vazhdoi të punojë me të. Strategjia nuk është miratuar ende formalisht. Megjithatë, MASH-i ka iniciuar 
ndryshime në Ligjin e Arsimit të Përgjithshëm, me qëllim për të ndërkallur në të, elemente të Strategjisë. 
Bazuar në këto ndryshime, tashmë të gjitha shkollat   në Armeni konsiderohen gjithëpërfshirëse.

Për (ii), WVA përktheu Indeksin për gjithëpërfshirje si një mjet i mundshëm vetë-ndihmës, për të mbështetur 
angazhimin e shkollave për një arsimim gjithëpërfshirës dhe kjo e ka shtyrë MASH-in ta vërë atë në 
përdorim. Megjithatë, në mënyrë që efektivitetin i Indeksit të maksimizohet, ai duhet të përshtatet me 
kontekstin si dhe të testohet.

52. Lewis, Projekti arsimim cilësor për të tërë (Quality Education for All Project), f. 71.
53. Indeksi për gjithëpërfshirje (The Index for Inclusion) është një tërësi materialesh të zhvilluara nga Qendra për Studime të Arsimimit Gjithëpërfshirës 
(Centre for Studies on Inclusive Education), Bristol, për të mbështetur shkollat në një process zhvillimi të shkollave gjithëpërfshirëse, duke kërkuar 
pikëpamjet e stafit, drejtorëve, studentëve, prindërve/kujdestarëve, si dhe pjesëtarëve të tjerë të komunitetit. Ajo synon përmirësimin e arritjeve 
arsimore përmes praktikës gjithëpërfshirëse.
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Sa për (iii), u zhvillua një vizitë 10-ditore nga një konsulent ndërkombëtar, vizitë kjo nga e cila, doli një 
raport i cili theksonte një sërë çështjesh problematike, duke përfshirë PAGJ-të si dhe financimet për arsimin 
gjithëpërfshirës,   të cilat janë çuar më tej nga WVA dhe MASH.

Avokimi dhe ngritja e kapaciteteve të organeve jo-qeveritare 
Dy veprimtaritë e mëpasshme mund të theksohen si praktika të mira në avokimin dhe ndërtimin e 
kapaciteteve të organeve joqeveritare. Veprimtaritë në fjalë u zbatuar gjithashtu si pjesë e projektit:

(i) Bashkëpunimi me OJQ-të e tjera për të kontribuar në shkrimin e raportit alternativ të KDF-së: 
qeveria armene do të raportojë në vitin 2012 dhe WVA është angazhuar të kontribuojë në këtë 
proces, edhe pas përfundimit të projektit.

(ii) Partneriteti me UNICEF-in në krijimin e një baze të plotë të dhënash me informacion në lidhje 
me fëmijët me aftësi të kufizuara në Armeni (FKVV).

Një nga veprimtaritë e projektit ishte zhvillimi i një baze të dhënash me informacione në lidhje me fëmijët 
me aftësi të kufizuara. Megjithatë, WVA pa në fazat e hershme të projektit, se një projekt tjetër i financuar 
nga Banka Botërore po krijonte tashmë një bazë të dhënash shumë të ngjashme dhe se një tjetër projekt të 
dhënash, i koordinuar nga UNICEF dhe Qendra Nork e Informacionit e Ministrisë së Punës dhe Çështjeve 
Sociale, synonte mbledhjen e informacionit në lidhje me fëmijët në kushte veçanërisht të vështira (FKVV), 
po dështonte për shkak të mungesës së fondeve. Kështu, për të mos i investuar fondet e saj në krijimin e 
edhe të një baze tjetër të dhënash, WVA, për këtë arsye vendosi t’u ndërrojë drejtimin fondeve të saj për 
të mbështetur bazën e të dhënave të FKVV-së me informacion për fëmijët me aftësi të kufizuara. Nga fundi 
i vitit 2010, baza e të dhënave përmbante informacion të kombinuar për fëmijët në institucione dhe të 
regjistruar për birësim, fëmijët e regjistruar me aftësi të kufizuara si dhe fëmijë nga familje të varfra të cilët 
merrnin ndihmë / asistencë nga shteti. Baza e të dhënave u testua, dhe Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve 
i është dhënë e drejtë shfrytëzimi e saj si dhe trajnim. Këto veprimtari tregojnë përpjekjet e bëra për të 
punuar në partneritet për të maksimizuar efikasitetin e mbledhjes së të dhënave mbi aftësinë e kufizuar në 
nivel kombëtar.

Së fundi, WVA, me mbështetjen e vlerësuesit të jashtëm, vendosi të tregojë vlerën e pikëpamjeve të 
fëmijëve, të mbledhura gjatë vlerësimit të projektit, në dy afishe. Njëri gërsheton pikëpamjet e fëmijëve në 
atë që ata mendojnë se është arsimi gjithëpërfshirës, ndërsa tjetri tregon atë që ata mendojnë se si është 
e çfarë ka një mësues i mirë. WVA dëshiron të përdorë versionin në gjuhën armene të afisheve në shkolla, 
për të promovuar zërin e nxënësve, të mësuarit me në qendër fëmijën, dhe pjesëmarrjen e fëmijëve.

Mësimet e nxjerra54

• Arsimi përfshirës duhet të kuptohet më gjerë si arsimim cilësor për të gjithë fëmijët e jo thjesht 
si “arsimim për fëmijët me nevoja të veçanta”. Dokumentet e strategjisë, ligjet dhe politikat, duhet 
të theksojnë rëndësinë e reformimit të të gjithë sistemit arsimor dhe jo vetëm nevojën për të 
përfshirë fëmijët me aftësi të kufizuara dhe me nevoja të veçanta. Kjo është e rëndësishme në 
mënyrë që të kapërcehet keqkuptimi sipas të cilit arsimimi gjithëpërfshirës është i dobishëm vetëm 
për fëmijët e përjashtuar.

• Indeksi për Gjithërfshirje është një mjet shumë efikas vetë-vlerësimi, megjithatë, ai duhet përshtatur 
me konteksin dhe testuar.

• Është e rëndësishme të punohet si në nivel qeverie qendrore ashtu dhe në nivel pushteti vendor.

• Veprimtaritë për rritjen e ndërgjegjësimit, si një element kyç në fushatat e avokimit në nivele të 
ndryshme, duhet të jenë të planifikuara strategjikisht, si ngjarje koherente dhe të lidhura me njëra 
tjetrën, e si nisma të cilat janë të mirë-planifikuara në kuadrin e një fushate, me tregues të qartë 
suksesi. Avokim shumë i kujdesshëm duhet të kryhet ndër prindërit dhe mësuesit.

54. Ky rast studimor përqendrohet specifikisht tek aspekti i avokimit të projektit. Megjithëkëtë, rekomandimet e detajuara dhe të dobishme, nga 
dokumenti i vlerësimit, janë marrë në konsideratë në rishkrimin e Rekomandimeve në Seksionin VIII me qëllim maksimalizimin e të mësuarit ndër-
organizacional.
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2. BjELLOrusi: Qendrat ndërdisiplinore të ndërhyrjes së hershme në 
fëmijëri55

pikat kryesore:
• identifikimi i hershëm dhe ndërhyrje

• paketë individuale rehabilitimi i gjithanshëm

• pjesëmarrje e prindërve

Që nga viti 2007, Bjellorusia ka filluar të zhvillojë Qendrat ndër-disiplinore të ndërhyrjes së hershme (NFH) 
në fëmijëri, duke ofruar programe me në qendër fëmijën dhe të fokusuara tek familja, duke përdorur një 
qasje shëndeti dhe arsimi të shkartisur. Ka 32 dhomat ndërhyrjeje të hershme dhe 2 Qendra NFH-je.
NFH-ja ishte një nga prioritetet e politikës kombëtare sociale, në veçanti tek Programi Kombëtar mbi Sigurinë 
Demografike në Bjellorusi për 2001-2015. Qendra Burimore e parë, u ngrit në vitin 2002 në Minsk. Partnerët 
ishin poliklinikat e fëmijëve dhe MSH në përgjithësi. Tani partnerët janë qendrat mjekësore të rehabilitimit 
për fëmijët me çrregullime neurologjike.

Stafi u trajnua në Institutin NFH në Shën-Petersburg. Profesionistët e zhvillimit të hershëm gjatë fëmijërisë 
(NFH) u trajnuan në teknikat e fundit të ndërhyrjes së hershme në Moskë dhe në një paketë NFH 
burimore në Lviv. Si ndjekje vazhdimësie e këtyre trajnimeve, u kryen pesëmbëdhjetë trajnime të tjera prej 
tyre për profesionistët bjellorusë.

Sipas UNICEF-it, fëmijët me aftësi të kufizuara të moshës 0-4 vjeçare “përfaqësojnë 75 për qind të të 
gjithë fëmijëve që jetojnë në institucione”.56 Në vitet e fundit, trendi është hequr nga vendosja e fëmijëve 
me aftësi të kufizuara në shkolla të veçanta me konvikt, e ka kaluar tek ofrimi ndaj këtyre fëmijëve i një 
arsimimi të integruar. Ndihma për familjet e fëmijëve me aftësi të kufizuara përfshin shërbimet e hershme 
të ndërhyrjes, qendrat e kujdesit ditor si dhe programet e rehabilitimit e trajnimit profesional”. UNICEF-i 
ka mbështetur programin dhe Raporti i Vendit i vitit 2010, thekson se zhvillimi i sistemit kombëtar NFH u 
integrua në projekt Programin Presidencial të quajtur Fëmijët e Bjellorusisë për 2011-2015 dhe që deri në 
shtator 2010, 34 qendra NFH funksiononin brenda poliklinikave të fëmijëve në mbarë vendin.57

UNICEF ka ndihmuar edhe me zhvillimin e Qendrës Kombëtare Mbështetëse NFH për të ndërtuar bazën 
e njohurive të specialistëve dhe të prindërve në NFH.

Të mësuarit dhe zhvillimi i standardeve në fëmijërinë e hershme (MZHSFH) janë miratuar me Rezolutën 90 
të MA-së. Ky është dokumenti rregullues parashkollor për zhvillimin e kurrikulave dhe normat kushtëzuese 
parashkollore. Një kurs rreth “Standardeve Arsimore të sistemit parashkollor” është shtuar në programet 
universitare dhe pasuniversitare të mësuesisë. MA-ja u paraqiti drejtorive arsimore parashkollore, udhëzimet 
mbi aplikimin e MZHSFH.58

Qendrat NFH, si grup të synuar ka fëmijët nga zero deri në tre vjeç dhe familjet e tyre. Këto qendra ofrojnë 
shërbime ambulatore për fëmijët me ose në rrezik prapambetje zhvillimore, aftësi të kufizuara dhe nevoja 
të veçanta shëndetësore të lidhura me këtë. Ndër këto shërbime, janë edhe:

• Fillim i hershëm - identifikim  të hershëm dhe rehabilitim i fëmijëve me nivel të përcaktuar të 
rrezikut të aftësisë së kufizuar.

• Vazhdimësia - specialistë të ZHFH-së në partneritet me prindërit, sigurojnë rehabilitimin e 
përditshëm në vendin e banimit.

55. Bazuar tek Emily Vargas-Barón, U. Janson me N. Mufel, Ndërhyrje në fëmijërinë e hershme (Early Childhood Intervention), Arsimim i veçantë dhe 
gjithëpërfshirje: Një vështrim mbi Bjellorusinë (Special Education and Inclusion: A Focus on Belarus), Minsk, UNICEF 2009; UNICEF Raporti vjetor mbi 
Bjellorusinë, 2010. I disponueshëm tek: www.unicef.org/about/annualreport/files/Belarus_COAR_2010.pdf; Emily Vargas-Barón, 2006, Vlerësim formues i 
Programeve të Prindërimit në Katër vende të Rajonit EQL/KSHP: Bjellorusi, Bosnje dhe Hercegovinë, Gjeorgji dhe Kazakistan (Formative Evaluation of Parenting 
Programmes in Four Countries of the CEE/CIS Region: Belarus, Bosnia & Herzegovina, Georgia and Kazakhstan),  Instituti Rise, Washington DC, 2006, dhe në 
emailet e shkëmbyera me Natalia Aleksandrovich, Punonjëse e zhvillimit të hershëm të fëmijërisë, UNICEF Zyra kombëtare në Bjellorusi.
56. Informacion i siguruar nga Natalia Aleksandrovich, Mars 2012.
57. UNICEF Raporti i përvitshëm mbi Bjellorusinë, 2010
58. Po aty.



26 E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsim gjithpërfshirës

• Ecuria - vëzhgimin dhe monitorimin e gjendjes dhe përparimit në institucione të specializuara dhe 
në qendrat ambulatore.

• Të kuptuarit - ofrimi i paketës së rehabilitimit mjekësor, psikologjik, pedagogjik dhe social.

• Individualitet - zhvillimi i programit individual rehabilitues dhe integrues për çdo fëmijë.

Programet NFH synojnë të ndërthurin shërbimet e përqendruara në qendër me vizita në shtëpi për të 
siguruar përfshirjen e plotë të prindërve. Një infermiere viziton një shtëpi ku ka një fëmi  të porsalindur, 
kur ai është 1 muajsh, 2-3 muajsh dhe 6 muajsh. Më pas, një familje me një fëmijë, kryen rregullisht vizita 
tek poliklinikat.

Si funksionojnë qendrat NFH?
Bjellorusia ka ngritur një sistem bashkëpunimi mes MA, MSH dhe MPMS për të mbështetur drejtimin e 
qendrave të ndërhyrjes së hershme të fëmijërisë. Ministria e financave është e përfshirë gjithashtu dhe 
ajo luan një rol të rëndësishëm në atë që është përcaktuar si një “qasje pjesërisht e decentralizuar”. Në 
këtë sistem, ministritë udhëzojnë drejtoritë e tyre rajonale, të cilat pastaj mbikëqyrin komitetet ekzekutive 
që krijojnë programe për qytetet, nënrajonet dhe komunitetet. Komitetet ekzekutive janë ato të cilat 
kontrollojë buxhetet e çdo komune apo rajoni si dhe të gjitha buxhetet e programit. Ky sistem dhe 
bashkëpunimi ndër-ministror, rregullohen nga një sërë marrëveshjesh, rregulloresh dhe udhëzimesh, të 
zhvilluara përgjatë viteve.

Qendrat NFH funksionojnë me punë në ekipe ndër-disiplinore për programim me në qendër fëmijën dhe 
të përqendruar tek familja, duke përdorur një qasje shëndetësore dhe arsimore të shkartisur. Ekipet ndër-
disiplinore përfshijë staf me kompetenca të veçanta mjekësore, shëndetësore, psikologjike dhe arsimore 
(edhe në disa raste me terapistë të të folurit). Ata mbahen nga buxheti i shtetit dhe për shkak të kufizimeve 
të burimeve financiare, përbërja e skuadrave dhe drejtimi i Qendrave si dhe programeve NFH, varion nga 
njëra Qendër/dhomë NFH-je tek tjetra.
Kalimi në institucione, ndodh në rast kërkesash direkte nga prindërit dhe personeli mjekësor në poliklinika. 
Vajtja nëpër shtëpi dhe komunitet, është një pjesë thelbësore e identifikimit të fëmijëve që kanë nevojë për 
mbështetje ose që janë në rrezik.

Roli i prindërve
Programet NFH theksojnë përfshirjen e plotë të prindërve ose kujdestarëve dhe theksojnë rolin, të drejtat 
dhe përgjegjësitë e tyre. Qendrat NFH pranojnë se zhvillimi i fëmijës është i lidhur ngushtë me familjen. 
Përfshirja e prindërve konsiderohet thelbësore në vlerësimin, rishikimin si dhe përcaktimim e planit të 
individualizuar të shërbimit familjar. Specialistët e NFH-së, punojnë së pari me nënën ose kujdestarin 
kryesor për edukimin e trajnimin tyre rreth mënyrës se si të sigurojnë mbështetjen dhe kujdesin e duhur 
të nevojshëm nga ana e fëmijës në mes sesioneve. Ky plan përmban detaje në lidhje me nevojat e fëmijës 
dhe gjendjen e përgjithshme, objektivat e familjes së tij / saj dhe, programin zhvillimor, hapat që duhen 
ndërmarrë, vëzhgimet e bëra nga Qendra dhe nga prindërit / kujdestarët, si dhe përgjegjësitë e tyre 
përkatëse. Për fëmijët me nevoja që kërkojnë një niveli të lartë mbështetjeje, kryhet një vlerësim çdo tre 
deri në gjashtë muaj, në bashkëpunim me prindërit / kujdestarët. Kur fëmija arrin moshën tre vjeçare, një 
plan i individualizuar tranzicioni përgatitet së bashku me prindërit / kujdestarët. Prindërve / kujdestarëve u 
kërkohet gjithashtu që të bëjnë detyra të caktuara çdo javë me fëmijën e tyre për ta stimuluar atë.

Pjesëtarët e ekipeve ndërdisiplinore, theksojnë kapacitetet pozitive të fëmijës, rëndësinë e lidhjes pozitive 
prind-fëmijë dhe edukimin e prindërve. Prindërit marrin këshilla mbi zhvillimin e fëmijës dhe se si të 
bashkëveprojnë më mirë e t’i stimulojnë fëmijët e tyre. Qendrat NFH kanë prirjen të përfshijnë baballarët 
njëlloj si nënat dhe në këtë mënyrë mbështetin kohezionin e familjes. Nëse është identifikuar një problem 
i veçantë në atë familje (për shembull abuzimi me drogë apo alkool), ajo familje i raportohet MPMS. 
Situata familjare për rrjedhojë monitorohet, dhe nëse fëmija nuk përmirësohet, ai mund të vendoset në një 
institucion. Sigurisht, qeveria po përpiqet të ndryshojë prirjen e institucionalizimit, ashtu sikurse po përpiqen 
edhe shumë nga projektet e zbatuara (p.sh. projektet në vend, të financuara nga USAID).59

59. Fond i fëmijëve Ndërkombëtar (Child Fund International) (Periudha e projektit: 09/12/2005–09/11/2012) zbaton një program të financuar 
nga USAID të quajtur ‘Shërbime komunitare ndaj grupeve vulnerabël (Community Services to Vulnerable Groups)’. Ky program formohet nga dy 
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59. Fond i fëmijëve Ndërkombëtar (Child Fund International) (Periudha e projektit: 09/12/2005–09/11/2012) zbaton një program të financuar 
nga USAID të quajtur ‘Shërbime komunitare ndaj grupeve vulnerabël (Community Services to Vulnerable Groups)’. Ky program formohet nga dy 
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Roli thelbësor i prindërve është theksuar edhe në veprimtaritë e kryera nga Shoqata bjelloruse e ndihmës 
për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara.

Shoqata është themeluar në vitin 200 dhe ajo mbështet familjet e fëmijëve me aftësi të kufizuara përmes 
një sërë veprimtarish, përfshi:

• mbështetje psikologjike, sociale dhe ligjore për familjet që rritin fëmijë dhe të rinj me aftësi të 
kufizuara;

• mbështetje për grupet vetë-ndihmuese;

• rehabilitimi dhe aktivitetet e kujdesit shëndetësor për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara;

• paraqitja e propozimeve për ndryshimin e legjislacionit aktual në mënyrë që të përmirësojë situatën 
e personave me aftësi të kufizuara;

• edukimin profesional dhe punësimin e të rinjve me aftësi të kufizuara;

• aktivitete në kohën e lirë për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara.

Kjo shoqatë gjithashtu bashkëpunon me Shoqatën e Edukatorëve Kujdestarë si dhe me grupet e prindërve. 
Kjo i inkurajon prindërit që të mos fusin fëmijët e tyre në institucione dhe jep informacion mbi programet 
alternative të disponueshme. Shoqata përfiton nga një grup i gjerë vullnetarësh nga radhët e prindërve, 
dhe ajo mbledh 4,000 familje të fëmijëve me aftësi të kufizuara mendore dhe fizike dhe përbëhet nga 56 
shoqata rajonale dhe 9 shoqata krahinore anëtare në gjashtë rajone bjelloruse.60

Avokimi dhe ndërgjegjësimi
Në raportin e Ndërhyrjes në fëmijërinë e hershme, Arsimimi i Veçantë dhe Gjithëpërfshirja: Bjellorusia në fokus 
(Early Childhood Intervention, Special Education and Inclusion: A Focus on Belarus), një nga mësimet e nxjerra 
fokusohet mbi nevojën që NFH-ja ta ‘zgjerojë punën e tyre të përbashkët për të kryer punë nga afër me 
familjet, të përgatisë materiale edukative, dhe të ofrojë komunikime sociale përmes radios, televizionit dhe 
gazetave. Shumë prej tyre raportuan se edhe pse përparimi është i ngadaltë, puna nga afër me familjet, 
këshillimet dhe shërbimet publike të arsimimit, po ndihmojnë për të ndërtuar mendim pozitiv publik 
në lidhje me potencialin e fëmijëve me aftësi të kufizuara; rëndësinë e reduktimit të numrit të jetimëve 
socialë dhe mbështetjen e komunitetit për mbajtjen e fëmijëve në shtëpi, si dhe ofrimin e shërbimeve që 
mbështesin familjet që kanë fëmijë me nevoja të veçanta.61

Në përputhje me përpjekjet afatgjata avokuese të UNICEF-it, UNDAF-i për 2011-2015 parashikon krijimin 
në bazë pilot, të Zyrës së Avokatit të Popullit për të Drejtat e Fëmijëve.
Gjithashtu UNICEF ka ndihmuar M.SH.-në në krijimin e një sistemi NFH-je kombëtare, duke përfshirë 
zhvillimin e koncepteve kombëtare si dhe standardet e NFH-së.
Si rezultat i vazhdueshëm i avokimit, Komiteti Statistikor Kombëtar ra dakord për të kryer Planin e Togut të 
Treguesve të Shumëfishtë (PTTSH4) në vitin 2011.62

përbërës: Mbështetja e Jetimëve dhe fëmijëve Vulnerabël, dhe Zgjerimi i pjesëmarrjes së Njerëzve me Aftësi të Kufizuara. Përbërësi i parë synon 
reduktimin e numrit të fëmijëve në jetimoret e administruara nga shteti dhe shkollat me konvikt, dhe rrit numrin e fëmijëve të rritur me familjet e 
tyre natyrore ose në një mjedis të ngjashëm me atë familjar. Ky projekt ka si objektiv jetimët si dhe jetimët socialë, d.m.th. fëmijët që i kanë gjallë 
prindërit por të cilët nuk kanë mundësi që të sigurojnë një kujdes të duhur për ta, ose të cilëve u janë mohuar të drejtat prindërore, si dhe familjet 
e tyre. Këto veprimtari përqendrohen tek puna me familjet si dhe profesionistët e shërbimeve sociale në disa komunitete të përzgjedhura në 
Bjellorusi, për t’i mbajtur fëmijët në familjet e tyre, si dhe për t’i kaluar ata nga institucionet tek mjedise më pak kufizuese, që kryesisht do të thotë 
kthim tek familja natyrore. Shiko: http://belarus.usaid.gov/programs.shtml
60. Shoqata bjelloruese për ndihmimin e fëmijëve dhe të rinjve me paaftësi (Belarusian Association of Assistance to Children and Young People 
with Disabilities): http://www.belapdi.org/Templates/1-WE%20ARE%20DIFFERENT.html
61. Vargas-Barón, Ndërhyrje në Fëmijërinë e Hershme, Arsimimi i Veçantë dhe Gjithëpërfshirja: Bjellorusia në Fokus (Early Childhood Intervention, Special 
Education and Inclusion: A Focus on Belarus), f. 64 dhe Raporti Vjetor i UNICEF mbi Bjellorusinë, fq. 5-6.
62. Planin e Togut të Treguesve të Shumëfishtë /PTTSH4 http://www.childinfo.org/mics4_surveys.html 
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Mësimet e nxjerra nga praktika e NFH:63

• Mbështetje e fortë në linjat e veprimit si dhe një bazë ligjore për sistemin NFH me marrëveshjeve 
ndër-sektoriale dhe udhëzime të cilat promovojnë zhvillimin e qëndrueshëm, të përshtatshëm nga 
ana shoqërore, të plotë dhe të vazhdueshëm të shërbimeve të NFH-së.

• Nevoja për rishikimin e sistemeve, koncepteve dhe metodologjive të vjetra, të përqendruara tek ‘të 
metat’ në mënyrë që të bëhet e sigurt se është zhvilluar një edukim efektiv dhe sistem shëndetësor 
i veçantë.

• Kriteret e pranueshme të shërbimit duhet të vazhdojnë të mbeten jo strikte.

• Nevoja për identifikimin e hershëm nga ndër-agjencitë, vlerësimi dhe menaxhimi i rasteve dhe 
sistemeve të ndjekjes së vazhdimësisë për të siguruar që fëmijët nuk “humbasin” në sistem.

• Procedurat e standardizuara të vlerësimit si dhe përkufizimet, janë thelbësore në përpjekjen për ta 
bërë këtë punë ndër-agjensinore të mundshme. Shërbimet në terren janë të domosdoshme për 
të identifikuar dhe për t’u shërbyer të tërë fëmijëve me nevoja të veçanta.

• Shërbimet e edukimit, këshillimit dhe mbështetjes të prindërve në Bjellorusi, kanë rezultuar efikase 
dhe të përdorura gjerësisht nga prindërit / kujdestarët e fëmijëve me nevoja të veçanta.

• Përfshirja e prindit / kujdestarit në shërbimet dhe qendrat e NFH-së, lidhet me kënaqësinë e 
klientit.

• Planet e individualizuara për shërbimin ndaj familjeve dhe fëmijëve, duhet të përfshijnë miratimin 
e vetëdijshëm dhe pjesëmarrjen aktive të prindërve / kujdestarëve në të gjitha veprimtaritë e 
programit.

• Shërbimet e NFH-së në qendra gjithëpërfshirëse si dhe në shtëpi, janë të domosdoshme.

• Shërbimet gjatë tërë vitit të NFH-së, janë thelbësore, duke patur parasysh nevojat e vazhdueshme 
për mbështetje të fëmijës dhe familjes.

• Ekipet ndër-disiplinore të NFH-së, ndihmojë për arritjen e kryerjes së shërbimeve të mirë-
integruara.

• Udhëzime janë të nevojshme për të menaxhuar burimet mësimore të NFH-së.

• Planifikimi i kujdesshëm për tranzicionin e fëmijëve dhe prindërve nga shërbimet e NFH-së tek 
qendrat parashkollore dhe shkollat   fillore gjithëpërfshirëse, është tejet i rëndësishëm.

• Qasje të afta për përshtatje duhen përdorur për trajnim para dhe gjatë shërbimit të personelit.

• Rolet koordinuese ndër-agjencinore dhe takimet e Komisionit duhet të rishikohen për t’u siguruar 
se prindërit janë në gjendje të vendosin mbi të ardhmen e fëmijëve të tyre.

• Kostoja e institucionalizimit të fëmijëve me prapambetje zhvillimore dhe me aftësi të kufizuara, e 
tejkalon ndjeshëm koston e ofrimit të shërbimeve parandaluese dhe mbështetëse për shërbimet 
me në qendër fëmijën dhe mbi bazë familjeje, për familjet me fëmijë me nevoja të veçanta. 
Shpenzimet që lidhen me shtëpitë dhe befotrofet, duhet të kalojnë gjithnjë e më tepër tek NFH-
ja dhe Sistemi i Arsimimit të Veçantë së bashku me sigurimin e ofrimit të edukimit të cilësisë së 
lartë të prindërve si dhe shërbimet mbështetëse për të siguruar që ndaj fëmijëve do të tregohet 
përkujdesje e mirë dhe se ata do të ushqehen siç duhet. Kujdes duhet treguar për të siguruar 
që tranzicioni të jetë i mirë-programuar për të siguruar një kujdes cilësor në mjediset banuese, 
ndërkohë që fëmijët kalojnë gradualisht tek shtëpitë e kujdesit për jetimët ose birësohen. 

• Përveç kërkesave të tanishme të monitorimit institucional, shërbimet e NFH-së duhet të caktojnë 
dhe zbatojnë sisteme vlerësimi programesh të bazuara tek rezultatet, me qëllim për të matur 
përfundimet e programeve. 

• Nevojiten më shumë strategji për programet e NFH-së. 

63. Vargas-Barón, Ndërhyrje në Fëmijërinë e Hershme, Arsimimi i Veçantë dhe Gjithëpërfshirja: Bjellorusia në Fokus (Early Childhood Intervention, Special 
Education and Inclusion: A Focus on Belarus), fq. 59-65.
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• Forcimi i bashkëpunimit ndër-agjensinor për identifikimin e hershëm, gjurmimin si dhe ndjekjen e 
vazhdimësisë për të rritur efektivitetin e NFH-së. 

• Ndërtimi i kapacitetit për specialistët.

• Garantimi i aksesit tek shërbimet komplekse të NFH-së për fëmijët dhe familjet, në veçanti për ata 
në zona rurale dhe në një nivel komunitar. 

• Integrimi i qasjeve dhe metodave të reja në sistemin NFH. 

• Zhvillimi i shërbimeve gjithëpërfshirëse që ka për synim edukimin, konsultimin si dhe ofrimin e 
mbështetjes për prindërit. 

• Parandalimi i institucionalizimit të foshnjave dhe fëmijëve nën 3 vjeç, të cilët janë me nevoja të 
veçanta;

• Promovimi i një tranzicioni efikas tek shërbimet gjithëpërfshirëse parashkollore dhe të shkollës 
fillore.

3. BOsNja dhE hErCEgOviNa: fuqizim i komunitetit për përfshirjen e 
fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkollat   e zakonshme64

pikat kryesore:
• Avokim në nivel pushteti vendor

• Rritje e ndërgjegjësimit

• Heqje e pengesave fizike

• Pjesëmarrje e komunitetit

• Pjesëmarrje e prindërve

Fondacioni Mozaik (The Mozaik Foundation), me mbështetjen financiare të Dritë për Botën (Light for the 
World) dhe Agjencisë Austriake për Zhvillim (Austrian Development Agency), vuri në zbatim projektin dy-
vjeçar “fuqizimi i komunitetit për përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkollat   e zakonshme” që 
synon përmirësimin e përfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara në arsimin e përgjithshëm.
Ky projekt u realizua duke përdorur metodologjinë e Zhvillimit të Drejtuar nga Komuniteti (ZHDK) dhe 
qasjen e “tri shtresave”, duke u bazuar në idetë e Robert Putnam-it rreth stimulimin dhe mbështetjen 
e qytetarisë aktive përmes një strategjie shtresëzimi.65 Sipas teorisë së Putnam-it mbi angazhimin e 
komuniteteve:

• “Shtresa e parë” ka të bëjë me nxitjen dhe mbështetjen e qytetarisë aktive;

• “Shtresa e dytë” ka të bëjë me ndërtimin e kapaciteteve të komunitetit, duke forcuar zërat e 
banorëve;

• “Shtresa e tretë” ka të bëjë me ndryshimin e mbështetur  nga qytetarët si dhe me në qendër 
qytetarët.

Projekti i financuar nga Fondacioni Mozaik, ndoqi të njëjtën strukturë të përshkruar më sipër, me qëllim 
forcimin dhe fuqizimin e komuniteteve vendore për të trajtuar dhe për të hequr pengesat për përfshirjen 
e fëmijëve me aftësi të kufizuara:

• në fazën e parë të projektit (‘shtresa një’) granti i parë u dha për të tërhequr komunitetet dhe për 
të ngritur një propozim të veçantë: për të synuar aksesin, me një fokus në ndërtimin e planeve të 
pjerrëta (rampave) në shkollat   e komunitetit;

64. Bazuar tek dokumentet e ofruara nga Vesna Bajsanski-Agic, Drejtoreshë Ekzekutive, dhe Adnana M. Camdzic, Manaxhere Programesh: Paraqitja 
e Raportit Përfundimtar, Sarajevë, Janar 2011; proMENTE, Fundi i vlerësimit të projektit ‘Fuqizimi i Komunitetit për përfshirjen e njerëzve me aftësi 
të kufizuara (Community empowerment for the inclusion of people with disabilities)’, Janar 2011 si dhe me shkëmbimet e emaileve për ndjekjen e 
vazhdimësisë me Adnana M. Camdzic.
65. Robert D. Putnam, Të luash i vetëm me birrila: Rënia dhe ripërtëritja e komunitetit amerikan (Bowling Alone: The Collapse and Revival of American 
Community), New York: Simon & Schuster, 2000.
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• në fazën e dytë (‘shtresa dy’) një grant më i madh u dha dhe komuniteti ka punuar me thelbin e 
çështjes, heqjen e pengesave të tjera fizike apo sociale;

• në fazën e tretë (“shtresa tre ‘) granti ishte për avokim të politikave publike.

Kjo qasje përfshin një shkallë të lartë delegimi të përgjegjësisë tek komunitetet për menaxhimin e zhvillimit 
të tyre, nga hartimi e deri tek zbatimi i projekteve. Ajo kërkon “që vetë komunitetet të kenë kapacitet 
për të marrë përsipër përgjegjësi dhe (...) një kulturë të administratës publike që t’i shikojë komunitetet si 
partnerë të zhvillimit në të drejtën e tyre, e jo si thjesht marrësit e përfitimeve të shpenzimeve publike’.66

Si funksionoi përzgjedhja e komuniteteve?
Fondacioni Mozaik lëshoi një thirrje për pjesëmarrje në projekt, në Dhjetor 2008 për të identifikuar 
partnerë të kualifikuar të komunitetit. Thirrja u shpërnda në të gjitha rajonet e Bosnjës dhe Hercegovinës 
nëpërmjet publikimit nëpër gazeta e faqe interneti. Në këtë thirrje, organizatat me bazë komunitare si dhe 
grupet e qytetarëve, ftoheshin për të paraqitur projekt-propozime në fushën e arsimit gjithëpërfshirës për 
fëmijët me aftësi të kufizuara deri në shkurt 2009. Nga 38 aplikime të pranuara, 12 organizata / grupe të 
qytetarëve u përzgjodhën në listën e shkurtër dhe prej tyre u zgjodhën 10: 8 OJF dhe 2 grupe qytetarësh 
(në grupe jo-formale) që punojnë në këtë projekt në 10 komunitete të Bosnjës dhe Hercegovinës.

Përzgjedhja u bë nga Komiteti i Fondacionit, mbi bazën e një sërë kriteresh të vlerësuara nëpërmjet vizitave 
tek këto komunitete. Kriteret ishin:

• kërkesa për të patur planet e pjerrëta (rampat);

• numri i fëmijëve të moshës parashkollore dhe asaj shkollore me aftësi të kufizuara në komunitet;

• numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara që ndjekin shkollën, të shënjestruar në këtë projekt;

• përgatitja dhe vullneti i një organizate jo fitimprurëse ose grupi qytetarësh, për të avokuar për 
qasje në arsimin e zakonshëm fillor të fëmijëve me aftësi të kufizuara;

• kapacitete dhe përvojë e mëparshme e organizatës jo-qeveritare / grupit të qytetarëve në këtë 
fushë;

• interesimi i treguar në këtë projekt nga shkolla fillore e shënjestruar dhe vullneti për të angazhuar 
burimet e veta njerëzore në zbatimin e projektit;

• interes në projektin e demonstruar nga ana e Bashkisë, Qendra e Punës Sociale dhe institucionet 
e tjera përkatëse, si dhe prindërit;

• aftësia për të shfrytëzuar burimet ekonomike vendore.

Si funksionoi projekti në secilin komunitet?
Çdo komunitet zhvilloi projekte të veçanta, duke ndjekur strukturën e “shtresave” të përshkruar më sipër : 
(i) akses me një fokus në ndërtimin e planeve të pjerrëta (rampave) në shkollat   e komunitetit, (ii) heqjen e 
barrierave të tjera fizike apo sociale, (iii) avokimin e politikave publike.

Si një hap i parë, çdo organizatë / grup komunitar i qytetarëve, krijoi një Grup Pune (GP) të përbërë nga 
nismëtarët dhe zbatuesit e veprimeve. Grupet e punës janë çelësi për të inkurajuar një qasje pjesëmarrëse 
në planifikimin dhe zbatimin e veprimeve të komunitetit. Kjo është arsyeja përse Mozaiku gjithmonë 
inkurajon formimin e GP-ve të cilat përfshijnë përfaqësues nga grupe të ndryshme të palëve të interesuara: 
autoritete bashkiake, OJF, prindër, studentë, shkolla   dhe biznese. Megjithatë, në fund, pjesëtarët e secilit GP 
caktohen nga vetë pjesëtarët e komunitetit.
Personat me aftësi të kufizuara janë të përfshirë plotësisht në GP (në disa prej tyre, ata janë koordinatorët), 
por numri dhe lloji i invaliditetit të tyre nuk shënohet, për shkak se Mozaiku dëshiron që kësisoj të 
përqendrohet në aftësitë dhe jo tek aftësitë e kufizuara.

Fondacioni Mozaik organizoi seminare nëpër shtëpi për pjesëtarët e GP-ve dhe për aktivistë të tjerë që 

66. Për një përkufizim më të detajuar të kësaj metodologjie, shiko: http://www.ruralpovertyportal.org/web/guest/topic/home/tags/community%20
driven%20development
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Si një hap i parë, çdo organizatë / grup komunitar i qytetarëve, krijoi një Grup Pune (GP) të përbërë nga 
nismëtarët dhe zbatuesit e veprimeve. Grupet e punës janë çelësi për të inkurajuar një qasje pjesëmarrëse 
në planifikimin dhe zbatimin e veprimeve të komunitetit. Kjo është arsyeja përse Mozaiku gjithmonë 
inkurajon formimin e GP-ve të cilat përfshijnë përfaqësues nga grupe të ndryshme të palëve të interesuara: 
autoritete bashkiake, OJF, prindër, studentë, shkolla   dhe biznese. Megjithatë, në fund, pjesëtarët e secilit GP 
caktohen nga vetë pjesëtarët e komunitetit.
Personat me aftësi të kufizuara janë të përfshirë plotësisht në GP (në disa prej tyre, ata janë koordinatorët), 
por numri dhe lloji i invaliditetit të tyre nuk shënohet, për shkak se Mozaiku dëshiron që kësisoj të 
përqendrohet në aftësitë dhe jo tek aftësitë e kufizuara.

Fondacioni Mozaik organizoi seminare nëpër shtëpi për pjesëtarët e GP-ve dhe për aktivistë të tjerë që 

66. Për një përkufizim më të detajuar të kësaj metodologjie, shiko: http://www.ruralpovertyportal.org/web/guest/topic/home/tags/community%20
driven%20development
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punojnë me grupin për të zhvilluar kapacitetin e tyre në lidhje me aktivitetet e projektit. Metodologjia e 
seminareve dhe trajnimeve, ka qenë shumë e hapur për pjesëmarrje dhe pjesëmarrësit gjithmonë kanë 
pasur mundësinë të vënë në zbatim njohuritë e fituara në këto seanca të aktiviteteve në kuadër të projektit. 
Njohuritë e fituara u shpërndanë edhe në komunitet.

Këtu janë temat e trajnimeve kryesore të organizuara gjatë projektit:

Mobilizimi i burimeve vendore dhe shkrimi i projekt propozimit: edhe pse secili prej grupeve të përzgjedhura 
kishte shkruar tashmë një propozim fillestar si pjesë e aplikimit të tyre, hapi i parë i projektit konsistoi 
në shkrimin e një projekt propozimi më të hollësishëm. Në mënyrë që të sigurohej se propozimet ishin 
gjithëpërfshirëse dhe veprimet e kërkuara, të arritshme, Fondacioni Mozaik mbajti trajnime për mobilizimin 
e burimeve vendore dhe shkrimin e projekt propozimeve për 108 pjesëmarrës nga 10 komunitetet e 
zgjedhura. Të gjithë partnerët shkruan një projekt propozim të detajuar për çdo “shtresë”. Propozimet e 
tyre janë shqyrtuar dhe miratuar nga Grupi Këshillimor.

Edukimi për Drejtësi Sociale: Qendra Hap pas Hapi për Nisma Arsimore, nga Sarajeva, mbajti këtë trajnim për 
pjesëtarët e grupeve të punës nga 10 komunitetet në fjalë. Trajnimi kishte për qëllim futjen e pjesëmarrësve 
për çështjet kyçe në krijimin e një shoqërie pa diskriminim, ku dallimet individuale të respektohen.

Përzgjedhja e Ideve: një seminar u mbajt për pjesëtarët e grupeve të punës dhe partnerëve të tyre në çdo 
komunitet (gjithsej 10 seminare) me qëllim për të lehtësuar zgjedhjen e idesë për fazën e dytë të veprimit 
në secilin komunitet (‘shtresa dy’), ndërkohë që e para synonte heqjen e “pengesave të tjera”. Ky seminar 
ishte kyç për mbështetjen e komunitetit në identifikimin e fushave prioritare ku të përqendrohej, pas 
ndërtimit të planeve të prirëta (rampave) dhe përshtatjeve të tjera fizike të shkollës vendore.

Avokimi i Politikave Publike: një trajnim katër-ditor u mbajt për të përgatitur komunitetet për zbatimin e 
fushatave të politikës publike dhe për trajnimin e tyre se si të ndikojnë tek vendimmarrësit ndërkohë që 
propozojnë zgjidhje për problemet e personave me aftësi të kufizuara.

Monitorimi dhe vlerësimi i fushatave publike për avokimin e politikave të ndjekura: një trajnim që pasoi 
paraprirësin, për të pajisur me këto aftësi partnerët nga komunitetet për të monitoruar dhe vlerësuar 
nismat e tyre të avokimit. Çdo komunitet ka pasur një fushatë krejtësisht të ndryshme. Ata po avokonin për 
gjëra të ndryshme në mënyra të ndryshme, por ata të gjithë kishin të njëjtin qëllim përfundimtar, specifikisht: 
mbështetjen e gjithëpërfshirjes së personave me aftësi të kufizuara në jetën normale. Aktivitetet e avokimit 
përfshinë: diskutime tryezash të rrumbullakëta, artikuj të botuar në mediat vendore, anketime të kryera në 
shkolla, nënshkrimin e një peticioni, konferenca, shpërndarje fletëpalosjesh, etj.

Ndihmesa ndaj Zhvillimit të Drejtuar nga Komuniteti: një trajnim ky për trajnuesit (TpT) kryer me qëllim 
forcimin e kapaciteteve të partnerëve për të përdorur qasje ZHDK-je, duke i ndihmuar ata të kuptojnë 
rëndësinë e saj, përparësitë dhe përfitimet për punën e tyre në të ardhmen.

E tërë kjo nismë rezultoi e suksesshme dhe një sërë rezultatesh u arritën:

• Dhjetë komunitetet e synuara u aktivizuan për të drejtuar nisma të drejtuara nga komuniteti, për 
të mobilizuar burimet vendore dhe për të punuar së bashku për identifikimin dhe zgjidhjen e 
problemeve që kanë të bëjnë me integrimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe për të luftuar 
diskriminimin kundër tyre.

• Realizimi i planeve të prirëta (rampave) për hyrje në shkollat e dhjetë komuniteteve të përzgjedhura, 
janë ndërtuar me përfshirje të konsiderueshme të komunitetit dhe vetë-kontribute të tij (financiare 
dhe në natyrë).

• Një veprim i mëtejshëm komunitar u krye, që synonte heqjen e barrierave të tjera fizike apo 
sociale për përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në secilën prej dhjetë komuniteteve të 
synuara.

• U forcua kapaciteti dhe aftësia e dhjetë komuniteteve të synuara për të lobuar dhe për të ndikuar 
në qeveri për të marrë përgjegjësinë e saj për të siguruar kushte adekuate për përfshirjen e 
fëmijëve me aftësi të kufizuara në sistemin e përgjithshëm arsimor.
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Disa shembuj specifikë
Shoqata Flutura (Butterfly) në Bugojno, gjatë ‘shtresës së parë’ të projektit, ndihmoi në ndërtimin e një 
plani të prirët (rampe), përshtatjen e derës kryesore si dhe planit të prirët (rampës) tek tualetet në 
shkollë fillore. Si pjesë e ‘shtresës’ së dytë të projektit, u formua një ekip i lëvizshëm ekspertësh për të 
vlerësuar fëmijët dhe për të krijuar plane dhe programe arsimore të individualizuara. U organizuan trajnime 
për prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe diskutime në tryeza të rrumbullakëta, tre fëmijë u 
përfshinë në shkollën e zakonshme (më parë pranimi u ishte mohuar) dhe u blenë materiale mësimore 
për trajnimin për ergoterapi për Shoqatën dhe shkollën fillore, transporti nga shtëpia në shkollë i fëmijëve 
me aftësi të kufizuara, u organizua në partneritet me bashkinë dhe 36 mësues u trajnuan me metoda 
gjithëpërfshirëse me në qendër fëmijën. Qëllimi kryesor i ‘shtresës së tretë’ të projektit, ishte fushata për të 
mbështetur formimin e ekipeve të lëvizshme për përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në shkollat   
fillore në kantonin qendror të Bosnjës. Ky qëllim qe arritur tashmë pjesërisht në disa komunitete. Megjithatë, 
komuniteti në fjalë avokoi për të në nivel kantonal duke mbledhur informacion mbi përfshirjen në arsim në 
10 komuna kantonale, duke mbajtur një sërë takimesh, duke mbledhur nënshkrime për një peticion, duke 
promovuar iniciativën në TV dhe radio.

Edhe pse Ministria Kantonale e Arsimit nuk e ka miratuar ende vendimin, premtime të forta janë dhënë, 
bashkë me një letër mbështetje nga Ministria, ku thuhet se vendimi do të merret në vitin akademik 
2010/2011.67

Si rezultat i avokimit të kryer në kuadër të projektit aktual, Shoqata arriti të vërë në zbatim edhe dy 
projekte të tjerë:68

• Brenda projektit “për akses të barabartë në arsimim adekuat” një plan i prirët (rampë) për hyrje 
është ndërtuar në shkollën fillore I në Bugojno, u krijuan gjashtë programe të individualizuara 
arsimore për fëmijët me nevoja të veçanta, dhe prindërit, mësuesit dhe nxënësit iu nënshtruan 
trajnimit për rëndësinë e përfshirjes. Katër ndihmës mësues kanë filluar të punojnë në shkolla. 
Ndihmës mësuesi është shtuar si një kërkesë e pazëvendësueshme për të punuar me fëmijët me 
nevoja të veçanta.

• Në kuadër të projektit “Mundësi aksesi të barabarta për të gjithë” shtatë plane të prirëta (rampa) 
janë ndërtuar në dy shkolla fillore dhe dy shkolla të mesme, si dhe tri plane të prirëta (rampa) në 
Qendrën Sportive dhe Kulturore. Semaforët në qendër të qytetit të Bugojnos, u janë përshtatur 
nevojave të personave të verbër dhe me dëmtime të shikimit.

Shoqata gjithashtu hapi “Qendrën Bugojno MOSTAR për Mbështetjen e të Rinjve me Aftësi të Kufizuara 
(Bugojno Center for the Support of Youth with Disabilities)”, një qendër rajonale kjo për Gornji Vakuf / 
Uskoplje, e Donji Vakuf, Bugojno dhe komunat Jajce. Një pjesë e qendrës është duke mbështetur përfshirjen 
në shkollat   e përgjithshme si dhe rehabilitimin e fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara.

Mësimet e nxjerra (nga e tërë nisma)
• Në shtresën e parë të projektit, skica për shumicën e planeve të prirëta (rampave) janë paraqitur 

nga arkitektë. Megjithatë, në disa komunitete, disa plane të prirëta (rampa) janë bërë pa mbikëqyrje 
arkitekturore. Edhe pse të gjitha planet e prirëta janë në përputhje me normat ligjore në pjerrësi dhe 
gjerësi, në të ardhmen, Fondacioni do të kërkojë që çdo plan i prirët të miratohet nga një arkitekt.

• Është e rëndësishme që të ketë një ekspert financiar në Grupin tonë Këshillues për të ndihmuar 
këshilltarët e Fondacionit të mbledhin fondet nga partnerët fillimisht dhe kështu ta bëjë punën 
shumë më të lehtë.

• Fushatat publike ndërgjegjësuese ishin të vogla në aspektin e burimeve dhe kornizës kohore, por 
ato i njohën partnerët tanë të komunitetit me këtë mekanizëm si një mënyrë për arritjen e të 
drejtave të tyre.

67. Informacion i siguruar nga Adnana M. Camdzic, Shkurt 2012. 
68. Një fushatë tjetër, e drejtuar nga një komunitet tjetër, ia doli të merrte një Vendim të Këshillit Bashkiak për mbështetje financiare ndaj 11 
shkollave fillore për të zgjidhur çështjet problematike me aksesin fizik të tyre. Kësisoj, komuniteti ia doli që të vinte në jetë politikat ekzistuese, dhe 
14 plane të prirëta (rampa) për 11 shkolla u ndërtuan në përputhje me këto standarde.
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• Fushatat publike për ndërgjegjësim, në disa raste morën më shumë kohë se sa ishte planifikuar nga 
projekti dhe për këtë arsye rezultatet përfundimtare mbeten ende për t’u parë, edhe pse një pjesë 
e madhe e punës është kryer.

• Mozaiku nuk ka burime të cilat do të mundësonin ndjekjen dhe zhvillimin e pavarur të iniciativave 
të cilat janë përkrahur përmes tij.

• Komunitetet zakonisht kanë një përfaqësues komunal në grupin e tyre të punës, paraprakisht, në 
procesin e aplikimit për pjesëmarrje në projektin e Fondacionit Mozaik, pjesëtarët e komunitetit 
vizitojnë komunën, shpjegojnë veprimtaritë të cilat duan të ndërmarrin dhe marrin dokumentin 
mbështetës nga pushteti vendor. Kjo parandalon keqkuptimet dhe sfidat të cilat përndryshe mund 
të shfaqeshin dhe në të njëjtën kohë, kjo mbështet pronësinë vendore të projekteve dhe siguron 
që rezultatet e tyre të jenë të qëndrueshme.

• Fondacioni Mozaik i fton të gjithë të marrin pjesë në procedurën e aplikimit dhe beson se, në 
mënyrë që të arrihen rezultate të mira, interesi dhe iniciativa e komunitetit është vendimtare. Përveç 
rastit kur pjesëtarët e komunitetit e shikojnë mundësinë dhe shfaqin interes për të investuar kohën, 
përpjekje dhe punën vullnetare të tyre në mënyrë që të përmirësohet, për shembull, edukimi i 
fëmijëve me aftësi të kufizuara në komunitetin e tyre, atëherë Zhvillimi i Drejtuar nga Komuniteti 
nuk mund të zbatohet.

• Fëmijët nuk ishin vetëm në shënjestër të projektit, ata ishin gjithashtu të përfshirë si pjesëmarrës 
në veprimtari të ndryshme, për shembull në hartimin dhe shkrimin e fletëpalosjeve, posterave, në 
organizimin e ngjarjeve të ndryshme, etj.

4. Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Rumania, Serbia: Trajnimi i mësuesve 
para-shërbimit dhe në shërbim 

pikat kryesore
• Ndërtimi i kapaciteteve / zhvillimi i mësuesve

• Koalicionet / Rrjetet

BOsNja dhE hErCEgOviNa69

Opsione të ndryshme për trajnimin e mësuesve në shërbim 
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personi i cili lehtëson dhe siguron mbështetje gjatë të mësuarit. Kjo seri trajnimesh, zhvillohet në Federatën 
e Bosnjës dhe Hercegovinës në bashkëpunim me institutet pedagogjike të Sarajevës, Mostarit dhe Tuzlës 
përmes veprimtarive të Qendrave Dokumentare. Deri në fund të vitit 2007, nëntë programe të ndryshme 
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69. L.Kafedić, T. Pribišev Beleslin dhe S. Demidić Kristiansen, Hartimi i politikave dhe praktikave për përgatitjen e mësuesve për arsimim gjithëpërfshirës, 
në kontekstet e larmisë sociale dhe kulturore (Mapping policies and practices for the preparation of teachers for inclusive education in contexts of 
social and cultural diversity) – Raporti i Vendit të Bosnjes and Herzegovinës, Dokumenti i punës, Fondacioni Evropian i Trajnimit (European Training 
Foundation), Turin, 2010, fq. 52-53.
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Bashkëpunimi në nivel rajonal
Në nivel rajonal, ka një bashkëpunim që përfshin shtatë universitete (Universiteti i Beogradit, Lubjanës, 
Sarajevës, Shkupit, Tuzlës, Zagrebit dhe Oslos). Këto shtatë universitete punojnë për zhvillimin e shkollimit 
gjithëpërfshirës nëpërmjet përvetësimit të njohurive të reja dhe përmirësimin e kompetencave. Ajo bazohet 
në studimet krahasuese në klasë dhe seminare të përbashkëta kërkimore të ndërthurura këto me vizita 
studimore dhe diskutime të vazhdueshme. Projekti përfshin mësues të shkollave dhe mësuesit student 
nëpërmjet bashkëpunimit midis shkollave dhe institucioneve arsimore të mësuesve, shkollave verore për 
studentë dhe shkëmbimit të studentëve në programet pasuniversitare me Universitetin e Oslos.

krOaCia: mësuesi kroat mëson rrjetet komunitare70

Mundësitë e zhvillimit të mësuesve janë organizuar në bazë të sugjerimeve të marra nga këshillat e 
arsimtarëve në nivel shkolle, të deleguar më pas këshillave rajonale për diskutime të mëtejshme. Shoqata 
për ndihmë psikologjike është një OJF që ofron seminare trajnuese për mësues në shërbim, e që thekson 
rolin e karakteristikave të shkollës në parandalimin e çrregullimeve të sjelljes, dhe ofron përkrahje dhe 
këshillim për mësuesit dhe shkollat   lidhur me kompetencat psikosociale të nxënësve.

Edukimi në shërbim i mësuesve zhvillohet gjithashtu në grupe veprimtarish të mësuesve, ku mësuesit 
kanë mundësi për të shkëmbyer eksperienca dhe shembuj të praktikave të mira në punën e tyre. Qendra 
Kombëtare për vlerësimin e jashtëm të Arsimit, është në krye të një projekti për mësimin mes kolegëve që 
është duke u pilotuar në mesin e mësuesve të shkollave të ndryshme në Kroaci. Përveç kësaj, mësuesit janë 
të përfshirë në një sërë komunitetesh të të mësuarit që mbështesin rritjen profesionale duke ofruar mundësi 
për mësuesit që të mendojnë, flasin, lexojnë dhe shkruajnë në lidhje me punën e tyre të përditshme. Këto 
janë të grupuara së bashku në një rrjet mësimor komunitar të mësuesve.

Aktualisht, programet zhvillimore në shërbim, të ofruara nga agjencia arsimore dhe trajnuese e mësuesve, 
janë të akredituara nga Këshilli i Agjencisë. Në të ardhmen është e mundshme që këto programe të 
kërkojnë gjithashtu akreditimin nga MASH. MASH ka një drejtori për aftësimin në shërbim, që vlerëson dhe 
akrediton programe të ofruara nga OJF të ndryshme.

Këto programe janë të bashkë-financuara nga buxheti i shtetit. Numri i programeve përfshirëse përkatëse 
në kuadër të dispozitave të përgjithshme të trajnimit në shërbim, është relativisht i ulët. Megjithatë, ka 
një sërë programesh në nivele të ndryshme të arsimit (parashkollor, fillor dhe të mesëm) që merren me 
çështjet e përfshirjes sociale (të drejtat e fëmijëve, nevoja të veçanta, arsimim pas-shkollor) dhe praktika 
gjithëpërfshirëse (të menduarit kritik, të mësuarit bashkëpunues). Disa programe synojnë grupe të veçanta 
fëmijësh (për shembull, fëmijët e talentuar, fëmijët me nevoja të veçanta). Megjithatë, kurset e trajnimit 
në lidhje me mësimin e fëmijëve romë, janë ofruar vetëm si pjesë e trajnimit në shërbim, të organizuara 
nga disa OJF të tilla si Hap Pas Hapi dhe Forumi për Liri në Arsim. Mësuesit kanë filluar gjithashtu të 
përdorin metodat aktive të mësimdhënies, të ndikuara nga aftësimi në shërbim i organizuar nga OJF si dy 
të lartpërmendurat.

rumaNi: vlerësimi dhe akreditimi në shërbim i mësuesve71 
Në Rumani ekziston një shumëllojshmëri e madhe ofruesish arsimimi të mësuesve në shërbim: Institucionet 
e arsimit të lartë, institucionet për arsimimin para-shërbimit të mësuesve, qendrat e autoritetit publik për 
arsimimin e mësuesve në shërbim, qendrat trajnuese të sektorit privat (p.sh. shkolla gjuhësore), OJF si 
dhe kompani private. Një organ i pavarur duke punuar në emër të një autoriteti publik është përgjegjës 
për akreditim dhe / ose vlerësimin e të gjithë ofruesve të këtyre shërbimeve. Rezultatet e vlerësimit dhe 
akreditimit publikohen në formë liste (katalogu) të programeve trajnuese të akredituara për mësuesit në 
shërbim. Procedurat e akreditimit dhe / ose vlerësimit të jashtëm, përfshijnë një vizitë të detyrueshme 
në terren, analizimin e një plani të shkruar dhe raporteve analitike vetë-vlerësuese. Shqyrtimi i të tjera 
dokumenteve rreth historikut, rekomandohet gjithashtu. Vlerësimi i brendshëm është gjithashtu një 
komponent i detyrueshëm i akreditimit dhe vlerësimit të institucioneve apo programeve të arsimimit të 

70. Pantić, Closs dhe Ivošević, Mësues për të ardhmen (Teachers for the Future), f. 77.
71. Po aty, f. 86.
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70. Pantić, Closs dhe Ivošević, Mësues për të ardhmen (Teachers for the Future), f. 77.
71. Po aty, f. 86.
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mësuesve në shërbim. Aspektet e ndryshme të asaj që ofrohet, mbulohen nga procedurat akredituese / 
vlerësuese, të cilat përfshijnë (1) përmbajtjen e veprimtarisë; (2) metodat e mësimdhënies; (3) kompetencat 
e trajnuesve; (4) mendimet e pjesëmarrësve rreth trajnimeve që kryejnë dhe (5) vlerësimi infrastrukturor. Në 
mënyrë të veçantë, procesi i akreditimit merr parasysh një sërë kriteresh dhe kushtesh, të tilla si ligjshmëria 
e institucioneve dhe ekzistenca e hapësirës së nevojshme trajnuese, në dobi të programit të trajnimit 
d.m.th. shtrirjen e saj në politikat kombëtare dhe strategjitë për zhvillimin e arsimit, standardet e trajnimit 
të mësuesve në shërbim, prioritetet e trajnimit të përcaktuara në nivel kombëtar dhe përshtatshmërinë e 
tij përgrupin e synuar), ekzistenca e ofertave për këshillim dhe menaxhim kohe (dmth shpërndarja e kohës, 
kohëzgjatja e sesioneve trajnuese dhe organizimi i tyre në kurse me kohë të plotë ose shkollë nate, edukim 
në distancë, etj.)

serbi: detyra dhe shpërblime - planet serbe për të krijuar zhvillim të 
vazhdueshëm profesional për arsimin gjithëpërfshirës të lidhur me 
përparimin në karrierë72

Çdo mësues është i detyruar të marrë pjesë të paktën 100 orë të programeve për zhvillim profesional gjatë 
pesë viteve të punës në mënyrë që të gëzojë të drejtën për promovimin dhe për të aplikuar për një gradë 
të lartë, me prioritetet e mëposhtme për periudhën 2010-2013: (1) qasje gjithëpërfshirëse , që synojnë 
përfshirjen e fëmijëve me mangësi zhvillimore, grupet e margjinalizuara dhe fëmijët romë, (2) njohja dhe 
parandalimi i diskriminimit, (3) mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna, abuzimi dhe neglizhimi; (4) identifikim dhe 
mbështetje për nxënësit e talentuar dhe me prirje të veçanta, përgjatë gjithë sistemit arsimor (Prioritetet 
2010-2013, Ministria e Arsimit e Serbisë, 2009).

5. BOsNja dhE hErCEgOviNa, kOsOva, maLi i zi dhE 
sErBia: mobilizimi i shoqërisë Civile për të çuar përpara arsimimin 
gjithëpërfshirës në Evropën jugore dhe Lindore73

pikat kryesore:
• Avokim në nivel qeverie

• Rritja e ndërgjegjësimit

• Ndërtimi i kapaciteteve / zhvillimi i organizatave të shoqërisë civile

Save the Children MB (Mbretëria e Bashkuar) (SCUK) koordinoi dhe financoi projektin: “Mobilizimi i 
Shoqërisë Civile në Çuarjen Përpara të Arsimit Gjithëpërfshirës në Evropën Jugore dhe Lindore (Mobilising 
Civil Society to Advance Inclusive Education in SEE)” mes qershorit 2008 dhe dhjetorit 2009. Projekti duhej 
zbatuar për 3 vjet, deri në maj të vitit 2011, por përfundoi që më përpara sepse zyra SCUK në EJL u mbyll.

Qëllimi kryesor i projektit ishte të ndërtonte platforma kombëtare të aktorëve të shoqërisë civile në Bosnjë 
dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal të Zi dhe Serbi, për të sjellë ndryshime pozitive në arsimin gjithëpërfshirës 
për të gjithë fëmijët, duke promovuar të drejtat e fëmijëve dhe mbajtjen përgjegjës të garantuesve të të 
drejtave arsimore. Kjo u arrit nëpërmjet dy grupe veprimtarish:

• Ndërtimi i kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile që synojnë arritjen e ndryshimit të 
politikave në nivel kombëtar nëpërmjet të mësuarit përmes veprimit.

• Avokimi për ndryshime të qëndrueshme afatgjata të politikave dhe praktikave që lidhen me 
përmirësimin e aksesit të fëmijëve të margjinalizuar në arsimin cilësor.

72. S. Macura-Milovanović, I. Gera dhe M. Kovaćević, Hartimi i politikave dhe praktikave për përgatitjen e mësuesve për arsimim gjithëpërfshirës, në 
kontekstet e larmisë sociale dhe kulturore (Mapping policies and practices for the preparation of teachers for inclusive education in contexts of social 
and cultural diversity) – Raporti i Vendit të Serbisë, Dokumenti i punës, Fondacioni Evropian i Trajnimit (European Training Foundation), Turin, 2010, f. 43. 
73. Bazuar tek dokumentet e siguruara nga Margarita Yanakieva and Ljiljana Dosen: Ajša Hadćibegović, Vlerësimi Përfundimtar i Projektit: “Mobilizimi 
i Shoqërisë Civile për të Çuar Përpara Arsimimin Gjithëpërfshirës në Evropën Juglindore (Final Evaluation of the Project: “Mobilising Civil Society to 
Advance Inclusive Education in South East Europe)”, 2009; Save the Children EJL, Save the Children UK, Evropa Juglindore, dokument elektronik në 
intervistën telefonike me Fatima Smajlovic, Menaxhere program / Këshilltare Arsimore, Save the Children Norway EJL Zyra Rajonale (Mars 2012) 
dhe Ljiljana Dosen (Mars 2012).
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Çdo vend formoi një koalicion të përbërë nga aktorë të ndryshëm të arsimit gjithëpërfshirës,   OJQ-ve 
vendore dhe ndërkombëtare, si dhe organet relevante qeveritare si ministritë, komunat dhe shkollat. 
Koalicioni në BH përfshinte anëtarë nga radhët e zyrtarëve komunalë; në Kosovë ky koalicion ishte i hapur 
vetëm për OJF-të vendore dhe ndërkombëtare.

Fokusi kryesor i koalicionit në çdo vend, ishte planifikimi dhe zbatimi i fushatës së ndërgjegjësimi publik 
“Realisht (For REAL)” e cila u nis fillimisht në Serbi si një ‘projekt pilot’ në nëntor 2008, e u pasua nga nisje 
të saj në vende të tjera në kohë të ndryshme gjatë vitit 2009.

Të gjitha fushatat e avokimit kishte dy aspekte të ndryshme: një të përqendruar në rritjen e ndërgjegjësimit 
publik dhe një të përqendruar në ndryshimin / përshtatjen e legjislacionit aktual të secilit vend. Qëllimet më 
specifike të avokimit ishin specifike për vendet dhe për shembull përfshinin, avokim për arsimin gjithëpërfshirës 
që do të rregullohet ligjërisht në Serbi (Ligji i ri për arsimin fillor dhe përdorimin sistematik të Indeksit për 
gjithëpërfshirjen në shkolla) zbatimin e buxhetimit më të mirë për legjislacionin gjithëpërfshirës ekzistuese të 
arsimit dhe krijimin e një mekanizmi monitorimi për ndjekjen e fëmijëve jashtë shkollorë në BH, ndryshimin 
e rregullores ekzistuese për arsimin gjithëpërfshirës dhe duke siguruar fonde të mjaftueshme për zbatimin 
e saj në Mal të Zi dhe në Kosovë.

Si funksionoi kjo fushatë?
Në takimet fillestare të projektit, pjesëmarrësit nga vende të ndryshme janë informuar nga stafi SCUK-ut 
në lidhje me qëllimet e përgjithshme të projektit dhe u ftuan të bashkohen me një koalicion joformal të 
organizatave të përkushtuara për promovimin e arsimit gjithëpërfshirës. Pas takimeve, pjesëmarrësve të 
cilët dëshironin t’i bashkoheshin fushatës, iu dërguan pyetësorë me qëllim të formimit të një koalicioni 
specifik ndaj vendit dhe nënshkrimin e një deklarate qëllimi. Takimet e koalicionit janë mbajtur rregullisht në 
çdo vend, me ftesë nga stafi i SCUK-ut, dhe raporte janë dërguar rregullisht.

Të katër koalicionet ranë dakord të ndërmarrin fushata për promovimin e arsimit gjithëpërfshirës gjatë 
vitit 2009 në vendet e tyre respektive. Takimet e koalicionit ishin dedikuar për planifikimin dhe zbatimin e 
fushatës “Realisht (For Real)”. Stafi i SCUK-ut qe përfshirë në aktivitete që lidhen me mbështetjen e nismave 
avokuese të BE-së, përmes lobimit të përbashkët ndaj institucioneve të BE-së në Bruksel dhe Strasburg.

Anëtarët e koalicionit kryen shërbime në dobi të publikut, për fushatën nga bizneset private. Fushatat janë 
kryer me fonde mjaft modeste në krahasim me shumat e larta të ofruara nga bizneset vendore.

Fushata ndërgjegjësimi
Nëpër të katër vendet, rritja e ndërgjegjësimit publik është kryer nëpërmjet:

• 77 daljesh në televizione / radio.

• Shpërndarjes së 59,000 broshurave dhe 1,500 posterave me gazetat dhe ngjarjet ditore.

• Emisionet e reklamave në 14 stacione televizive, 9 stacione radiofonike dhe reklama të shtypura 
në 7 gazeta të përditshme dhe revista.

• 153 billborde dhe stenda në 25 qytete.

• Logo në mbi 186 autobusë në Serbi dhe në faqet e internetit të partnerëve mediatikë.

• Gazeta “INKLUZIV” në Mal të Zi (10.000 kopje të shpërndara bashkë me një gazetë të përditshme).

Dy site interneti: www.inkluziv.ba dhe www.kagjk.org 

Vlerësimi i fushatave tregon se në përgjithësi ato ishin shumë të suksesshme për një numër arsyesh, 
përkatësisht:

• Shumëllojshmëria e aktorëve të përfshirë.

• Ndërgjegjësimi i ngritur mbi konceptin e arsimit gjithëpërfshirës.

• Fondet e konsiderueshme të mbledhura për shkollat   në Serbi dhe Mal të Zi nga sektori privat 
/ bizneset dhe përmes SMS-ve ose thënë ndryshe mesazheve telefonike. Ofruesi shtetëror i 
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telekomunikacionit, caktoi numrin e telefonit drejt të cilit, njerëzit mund të dërgojnë një SMS që 
synon mbështetjen e fushatës SCUK. Çdo SMS e dërguar tek ai numër kthehej në një donacion 
që transferohej për të mbështetur disa fëmijë ose veprimtari shkollore. Fondet u përdorën për 
përmirësimin e aksesit fizik në shkollat   e përfshira në projekt, për të blerë materiale dhe për të 
organizuar për stafin, trajnime mbi arsimin gjithëpërfshirës.

• Në Serbi, pjesërisht si rezultat i përpjekjeve avokuese të Koalicionit (është e vështirë të matet 
ndikimi që u atribuohet direkt atyre, e të merret veçmas shkaqeve të tjera), ligji i ri për arsimin u 
prezantua në shtator të vitit 2009. Ligji garanton të drejtën e çdo fëmije për arsim dhe çdo shkollë 
është e detyruar të regjistrojë çdo fëmijë në zonën që ajo mbulon dhe për të larguar pengesat në 
komunikim si dhe ato fizike (më shumë detaje mbi qasjen e Save the Children dhe reagimet në 
Serbi, mund të gjenden në rastin studimor SERBIA: RBK dhe Bibliotekat lodër, Qendrat e kujdesit 
ditor dhe arsimimit gjithëpërfshirës).

• Të rinjtë u përfshinë si partnerë në aktivitetet e fushatës: kryesisht në organizimin e eventeve 
publike dhe aktivitetet promovuese të cilat kishin në shënjestër të drejtpërdrejtë fëmijët dhe të 
rinjtë: në koalicionin e përfaqësuesve të BH kishte anëtarë edhe nga Shoqata e gjimnazistëve.

Është e rëndësishme të përmendet ndikimi që fushata pati tek pjesëtarët e vetë koalicionit. Si rezultate 
pozitive, ata treguan të mëposhtmet:

• Rol më i dukshëm i organizatave pjesëmarrëse. Kjo çoi në akses më të mirë në organizatat dhe 
institucionet përkatëse me të cilat, më përpara, nuk kishin patur një shans për t’u lidhur.

• Forcimi i bashkëpunimit me partnerë të ndryshëm.

• Të kuptuarit më të mirë të kompleksitetit të arsimit gjithëpërfshirës nga një sërë grupesh interesi.

Pjesëtarët ishin shumë të interesuar për të vazhduar punën avokuese si dhe në fillimin e nismave të reja. 
Megjithatë mungesa e një agjencie të fortë koordinuese, për momentin krijonte një vakum.

Mësimet e nxjerra
• Duhet të ketë një përfshirje më të madhe të fëmijëve / të rinjve gjatë zbatimit të projektit dhe 

vlerësimit për të siguruar që pikëpamjet e tyre janë përfshirë gjithashtu.

• Më shumë trysni duhet t’u bëhet vendimmarrësve, që të jetë në gjendje të marrin përgjigje 
konkrete nga autoritetet vendore dhe kombëtare.

• Koalicionet ndër-shtetërore kanë nevojë për një koordinim të fortë. Zyra e SCUK-ut u mbyll 
dhe kjo ka krijuar probleme për qëndrueshmërinë e koalicioneve. Programe të ngjashme duhet 
të planifikojnë për mbështetjen e koalicioneve në ‘periudha tranzitore’, duke u mundësuar atyre 
planifikimin e veprimtarive të ardhshme. Çështjet e qëndrueshmërisë duhet të ishin diskutuar që 
në fillim të kësaj nisme.

6. BOsNja dhE hErCEgOviNa: arsimi gjithëpërfshirës: përkthimi i 
strategjive dhe politikave kombëtare në praktikë në nivel vendor74

pikat kryesore:
• Krijimi i planeve të veprimit për arsimin gjithëpërfshirës në nivel vendor

• Zbatimi i Indeksit për përfshirjen (nga faza pilot, tek shtrirja)

• Bashkëpunim ndër-sektorial

74. Bazuar tek dokumentet e siguruara nga Margarita Yanakieva dhe Ljiljana Dosen: ‘Raporti i Vlerësimit të Projektit: Arsimimi gjithëpërfshirës- 
përkthimi i strategjive dhe politikave kombëtare në praktikë në nivel vendor (Project Evaluation Report: Inclusive education - translating national 
strategies and policies into practice at local level)’, Gusht 2010; Save the Children EJL, Save the Children UK, Evropa Jugore dhe Lindore, [dokument 
elektronik] dhe në intervistën telefonike me Fatima Smajlovic, Menaxhere programesh/Këshilltare arsimore, Save the Children Norvegji Zyra 
Rajonale EJL (Mars 2012).
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Projekti “Edukimi i Gjithëpërfshirës: përkthimi i strategjive dhe politikave kombëtare në praktikë në nivel 
vendor (Inclusive Education: translating national strategies and policies into practice at local level” i projektit, 
u realizua nga SCUK-u nga viti 2007 deri në vitin 2010 dhe u financua nga Ndihma Irlandeze (Irish Aid). 
Projekti kishte fillimisht për qëllim të zbatohej në vetëm pak lokalitete, por u zgjerua gjithsesi në 27 komuna 
të reja me mbështetjen e OSBE-së dhe deri në vitin 2010 arriti të përfshijë një total prej 41 syresh.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit ishte krijimi i një mjedisi që do të kontribuonte në uljen e varfërisë 
nëpërmjet ofrimit të arsimit cilësor bazë për të gjithë fëmijët në nevojë, duke përfshirë fëmijët me aftësi 
të kufizuara, për të siguruar zhvillimin e tyre të plotë, dhe forcimin e praktikave gjithëpërfshirëse dhe 
pjesëmarrëse në nivel vendor dhe qeverisje në nivel qendror në BH.

Partnerët në projekt ishin përfaqësues të autoriteteve vendore, përfaqësues të Institutit Pedagogjik të 
Zenicës dhe Tuzlës, OJF-të vendore “Përshëndetje Fqinjë (Hi Neighbours)” dhe “Ylberi (Rainbow)”, dhe 36 
shkolla në zonën e kantonit të Zenica-Dobojit.

Objektivat specifike të projektit ishin:

1. Zhvillimi i një modeli për përkthimin e strategjive dhe politikave arsimore nga niveli i qeverisë qendrore 
në praktikë në nivel komunal, si dhe për të siguruar mbështetjen e qëndrueshme financiare për fëmijët 
e shkollës fillore në nevojë, duke përfshirë këtu fëmijët me aftësi të kufizuara. Ky qëllim është realizuar 
kryesisht nëpërmjet

• Mbështetjes për një sërë komunash për të krijuar Plane Veprimi Gjithëpërfshirëse Arsimore 
për zbatimin e legjislacionit ekzistues dhe reforma për fëmijët me aftësi të kufizuara, romët dhe 
pakicat etnike. Këto plane përfshinin përkufizimin e roleve dhe përgjegjësitë e organeve shtetërore 
(shkollat, qendrat për mirëqenie sociale, drejtoritë komunale të arsimit, Instituti Pedagogjik dhe 
Ministria e Arsimit) për të arritur objektivat afat-shkurtër dhe afat-gjatë në arsimin gjithëpërfshirës.

• Përfshirja e organizatave joqeveritare si partnerë për zhvillimin e planeve. SCUK-u lehtësoi zhvillimin 
e takimeve dhe seminareve të para.

2. Rritja e pjesëmarrjes së komuniteteve vendore dhe shoqërisë civile në zbatimin me efikasitet të reformës 
arsimore dhe pjesëmarrja në zhvillimin e bashkëpunimit ndëretnik në ofrimin e arsimit gjithëpërfshirës 
cilësor. Ky qëllim u arrit nëpërmjet:

• Krijimit të një Grupi Pune Komunal për arsimin gjithëpërfshirës.

• Krijimit të një grupi koordinues për zbatimin e Indeksit për gjithëpërfshirje në nivel shkolle.

• Organizimit të seminareve me pjesëmarrësit e projektit. SCUK, OSBE, Save the Children Norvegji 
dhe USAID, i mbështetën këto seminare ku pjesëmarrësit patën mundësi për të shkëmbyer 
përvojat e tyre dhe për të paraqitur arritjet e tyre në projekt.

• SCUK-u miratoi fonde për projekte të vogla që shkollat   zbatuan në arsimin gjithëpërfshirës. Disa 
nga projektet shkollore u bashkë-financuan nga komuna vendore.

3. Bashkëpunimi i përmirësuar në nivel vendor dhe kombëtar, në partneritet me shoqërinë civile. Ky qëllim 
u arrit nëpërmjet:

• Bashkëpunimit ndër-sektorial përmes grupit komunal të punës për arsimin gjithëpërfshirës dhe 
planet e veprimit.

• Bashkëpunimi ndër-sektorial në zbatimin e Indeksit për gjithëpërfshirje dhe krijimi i një grupi 
koordinues.

SCUK-u i EJL e përktheu Indeksin për gjithëpërfshirjen në gjuhën serbe, boshnjake dhe shqipe në bazë të 
marrëveshjes së vitit 2005 me Qendrën për Studime në Arsimin Gjithëpërfshirës.75

Nisma për promovimin e Indeksit për Gjithëpërfshirje, vazhdon në vitin 2012, e mbështetur nga SC Norvegji 
EJL dhe OSBE në BH. Metodologjia e propozuar nga Indeksi prek çështjet e përjashtimit, ndarjes, pabarazisë, 

75. Save the Children SEE, Save the Children UK, Evropa Jugore Lindore, f. 35.
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75. Save the Children SEE, Save the Children UK, Evropa Jugore Lindore, f. 35.
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7. kirgistaN: Negocimi i reformave në arsimin gjithëpërfshirës për Fëmijët 
me Aftësi të Kufizuara78

pikat kryesore:
• Krijimi i një grupi të “mësuesve mbështetës”

• Krijimi i komisioneve të aftësisë së kufizuar të një stili të ri

• Trajnim para-shërbimit dhe në shërbim

• Pjesëmarrje e Komunitetit (SIMA-K)

• Avokimit në nivel qeverie

• Pjesëmarrje e fëmijëve

Si në shumë vende të ish-Bashkimit Sovjetik, Kirgistani në fillim të viteve 1990 kishte një sistem të ndarë dhe 
të ngurtë arsimor ku “fëmijët me probleme” kalonin në vlerësim dhe pastaj vendoseshin nëpër institucione. 
Megjithatë, në tranzicionin e shpejtë dhe të vështirë të Azisë Qendrore nga një sistem post-komunist, 
financimi për shërbime publike ka rënë me shpejtësi. U bë shumë e kushtueshëm të mbahej qoftë edhe 
sistemi i tanishëm i kufizuar i veçantë shkollor, i cili gjithsesi, linte jashtë shumë fëmijë me aftësi të kufizuara. 

76. Email i dërguar prej Fatima Smajlovic (Mars 2012).
77. Raporti do të jetë i disponueshëm në Qershor 2012.
78. Bazuar tek “Promovimi i ndryshimit në mbarë sistemet arsimore (Promoting Change Across Education Systems”, tek Bërjen e Shkollave 
Gjithëpërfshirëse. Si mund të ndodhë ndryshimi: Përvoja e Save the Children (Making Schools Inclusive. How change can happen: Save the Children’s 
experience), Save the Children UK, 2008, fq. 38-42, dhe nga http://www.eenet.org.uk/resources/eenet_newsletter/news10/page6.php.  Vini re që 
pjesëtarë të stafit të World Vision Armeni bashkë me pjesëtarë të stafit të WV SHBA dhe të Britanisë së Madhe, si dhe me punonjës nga Ministria 
e Arsimit dhe niveli Kombëtar dhe Rajonal, shkuan në një vizitië studimore në programin e SC-së të Britanisë së Madhe në Kirgistan. 
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Shumë shkolla speciale u mbyllën, dhe edhe pse politika e qeverisë kishte lëvizur në drejtim të përfshirjes 
deri diku në shoqëri të fëmijëve me aftësi të kufizuara, shkollat   vazhduan t’i linin jashtë ata.

Save the Children zhvilloi një model të arsimit gjithëpërfshirës,   në fillim në lidhje me fëmijët me aftësi të 
kufizuara. Ky model u përqendrua në adresimin e aktorëve të ndryshëm dhe çështje të ndryshme me 
qëllim përmirësimin e shkollave për të gjithë. Modeli i adresohet të mëposhtmeve:

• Qëndrimet e mësuesve

• Metodat alternative të trajnimit

• Përshtatja e mjedisit fizik ndaj nevojave të fëmijëve

• Përfshirja e prindërve dhe komuniteteve

• Akses për të gjithë fëmijët

• Program mësimor me në qendër fëmijën

• Metoda elastike mësimdhënieje 

• Pjesëmarrja e të gjithë fëmijëve

• Mbështetje për mësuesit dhe shkollat.

Ky programi filloi si një projekt pilot dhe u zhvillua më pas deri në atë masë saqë shkaktoi ndryshime në 
mbarë sistemin. Ky rast studimor synon të japë një pamje të përgjithshme të të dy fazave.

Gjatë programit pilot, u identifikuan dy prioritete për të arritur ndryshime të rëndësishme në drejtim të 
arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me nevoja të veçanta: (i) të ndryshojë qëndrimet e mësuesve, (ii) të 
ndryshojë qëndrimet e prindërve dhe komunitetit dhe për të rritur përfshirjen dhe mbështetjen e tyre. 

Si funksionoi?
Programi i SC-së ka zhvilluar një trajnim pilot për mësuesit dhe organizoi një trajnim të mësuesve në shërbim, 
mbi aftësinë e kufizuar. Përveç kësaj, dhe për t’iu përgjigjur mungesës së mbështetjes të vazhdueshme të 
mësuesve për të vënë këtë lloj të trajnimit në praktikë, ky program formoi një grup prej 15 mësuesish 
mbështetës për të siguruar mbështetje e ndjekje vazhdimësie, si dhe mentorim për mësuesit e tjerë.

Në vitin 2003 anëtarë të stafit në 11 shkollat   pilot kryesore dhe më pas në 84 grupe shkollash, kanë marrë 
trajnim si pjesë e një projekti të financuar nga USAID.

Trajnimi pilot u përqendrua në temat e mëposhtme:

• Parimet e përfshirjes së fëmijëve me nevoja të veçanta në shkolla.

• Parimet e klasës gjithpërfshirëse, bazuar në udhëzimet e UNESCO-s.

• Aftësim për mësuesit mbështetës për t’u mundësuar atyre për të trajnuar mësuesit e tjerë në 
praktikat gjithëpërfshirëse.

• Qasjet për tejkalimin e pengesave ndaj gjithëpërfshirjes dhe në këtë mënyrë ndryshimin e jetëve 
të fëmijëve të komunitetet e margjinalizuara.

Të 15 trajnerët mbështetës ofruan këshilla dhe mbështetje edhe për mësuesit e shkollave pilot edhe për 
ato të grupuarat. U krijua një listë kontrolli për të marrë në shqyrtim dhe vlerësuar në nivel ekspertësh 
punën e mësuesve,  mbi bazën e vëzhgimeve të punës së tyre në grupet e shkollave të përgjithshme. 
Problemet më të shpeshta me të cilat ballafaqohen mësuesit, qe tejkalimi i qëndrimeve negative ndaj 
fëmijëve me nevoja të veçanta brenda komunitetit; mjediset e paarritshme fizikisht për fëmijët me aftësi 
të kufizuara, mungesa e zotësisë dhe pajisjeve për identifikimin e hershëm dhe vlerësimin e vazhdueshëm 
të fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore, mungesa e programeve të përshtatshme mësimore, metodave 
dhe sistemeve të vlerësimit në shumë nivele, dhe mungesa e përgjithshme e njohurisë, informacionit, 
aftësive dhe përvojës mes mësuesve dhe prindërve.
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Për rrjedhojë, programi i SC-së  filloi të përqendrohet gjithashtu tek prindërit.
Në vitin 2004, programi i Save the Children filloi përdorimin e Sistemit të informimit mbi menaxhimin e 
arsimimit të bazuar tek komuniteti SIMA-K (Community-based Education Management Information System 
[C-EMIS]). Ky sistem, i ndihmon pjesëtarët e komunitetit, prindërit, fëmijët dhe mësuesit, të identifikojnë 
bashkërisht pengesat kryesore për arsimin gjithëpërfshirës dhe pastaj për të planifikuar veprimet për të 
kapërcyer pengesat e identifikuara. Fëmijët në mënyrë aktive kanë marrë pjesë në mbledhjen dhe analizimin 
e të dhënave. Pengesat kryesore të identifikuara ishin si vijon: mungesa e ngrohjes në shkolla gjatë dimrit, 
kanalizime dhe higjenë e ulët në shkolla, ngacmimet e nxënësve nga “të fortët” e shkollës, si dhe kostot e 
shkollës që nuk mund të përballohen nga familjet më të varfra. Ky programi i ka mbështetur prindërit për 
të formuar shoqata dhe avokuar për kushte më të mira për fëmijët në shkolla. Ai gjithashtu ka punuar me 
grupet ekzistuese të fëmijëve për të rritur mbështetjen prej moshatarëve fëmijë-ndaj-fëmije. Në veçanti, 
fëmijët në grupet dhe klubet e fëmijëve, janë trajnuar në formimin e lidhjeve me fëmijët e tjerë dhe mbi 
temën e të drejtave të të gjithë fëmijëve. “Tolerancë më e madhe dhe sjellje më pak diskriminuese” u 
raportuan nga pjesëmarrësit në këto veprimtari.

Strategjia për Avokim
Pas projektit pilotit, Save the Children kërkonte ta përsëriste dhe zgjeronte këtë program, dhe për këtë 
arsye avokoi për arsimim gjithëpërfshirës të fëmijëve në nivel kombëtar.
Situata politike ishte e favorshme: qeveria e re ishte e gatshme për të marrë në shqyrtim ide të reja dhe për 
të pranuar mbështetje teknike. SC-ja udhëhoqi një sërë veprimesh për t’i bërë ndryshimet të mundshme:

• Ndërtimi i marrëdhënieve të forta personale me individë kyç në Ministrinë e Arsimit.

• Prezantimi për qeveritarët të informacionit të hollësishëm rreth suksesit të projekteve pilot dhe 
të linjës së plotë të veprimit, me një plan të qartë veprimi për përsëritjen e suksesit të tyre, për të 
arritur një reformë të arsimit gjithëpërfshirës.

• Bashkëpunimi me nisma reforme arsimore të financuara nga donatorët, mbështetjen e tyre për 
ndryshime në nivel drejtorishë dhe ministrishë.

• Krijimi i komisioneve të aftësisë së kufizuar me një stil të ri, së pari në disa qarqe dhe pastaj, 
pas reagimesh pozitive, në nivel kombëtar. Komisionet e reja të aftësisë së kufizuar, zëvendësuan 
praktikën mjekësore-pedagogjike të komisioneve që, gjatë periudhës sovjetike, i diagnostikonte 
fëmijët me aftësi të kufizuara dhe i vendoste në institucione. Komisionet e reja të aftësisë së kufizuar, i 
vlerësojnë fëmijët në mjedise miqësore ndaj fëmijës dhe me në qendër fëmijët, ku fëmijët me aftësi 
të kufizuara mund të luajnë me fëmijët e tjerë në prani të prindërve / kujdestarëve. Pjesëtarët e 
këtij komisioni, shpenzuan më shumë kohë me fëmijën dhe paraqitën rekomandime për mënyrën 
se si fëmija mund të gjejë mbështetje në shkollën e përgjithshme. Komisionet veprojnë si organe 
këshillimore rreth arsimit gjithëpërfshirës,   promovimit të standardeve për zbatimin e tij në shkollat   
e përgjithshme (në aspektin e aksesit si dhe cilësisë së arsimit), në konsultim me prindërit dhe 
mësuesit.

• Programi mësimor i trajnimit të mësuesve në shërbim, është njohur zyrtarisht në nivel kombëtar dhe 
kolegje të rëndësishme të trajnimit të mësuesve e adoptuan atë. Kjo u mundësua përmes ndërtimit 
të kontakteve dhe marrëdhënieve me njerëzit kyç në institucionet e trajnimit të mësuesve, duke u 
paraqitur në mënyrë të qartë, të mirat e trajnimit dhe sigurimin e mbështetjes përmes trajnimit të 
trajnuesve kyç të mësuesve para-shërbimit.

• Krijimi i kurseve universitare dhe të prodhimit të materialeve.

• Mësuesit e shkollave të veçanta, të cilët druanin se mos humbnin punën, u trajnuan për të 
mbështetur mësuesit në shkollat   e përgjithshme dhe u kthyen kësisoj në një burim të çmuar 
në Qendrën Republikane Kombëtare të Burimeve për Arsimin Gjithëpërfshirës (the National 
Republican Resource Center for Inclusive Educatin).

• Gjimnazet urbane, të cilat më parë kanë patur një provim pranues, tani pranojnë fëmijët me aftësi 
të kufizuara dhe me nevoja të veçanta, pa provime, sepse është e pamundur që ata të ndjekin 
shkollat   e tjera më larg dhe këto provime do të shkelnin të drejtat e tyre për arsimim.
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Strategjia kombëtare arsimore e Kirgistanit dhe strategjia e Drejtorisë Arsimore Oblast, përmban si 
prioritet edhe përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në arsim dhe përqendrohet edhe në përfshirjen 
e komuniteteve.

Mësimet e nxjerra
• Është e rëndësishme që një ekip i programit të ndërtojë marrëdhënie mbështetëse me personelin 

e lartë në institucionet e trajnimit të mësuesve për të kapërcyer shqetësimet në lidhje me 
ndryshimin e praktikës të mësuesve dhe për të siguruar miratimin e qasjeve gjithëpërfshirëse në 
trajnimin e mësuesve në programin mësimor të trajnimit kombëtar.

• Është thelbësore që kur flasim me vendimmarrësit, të tregojmë se mësuesit dhe ekspertët e 
arsimit janë të lumtur të miratojnë qasje të reja.

• Ndërkohë që suksesi u arrit në një fushë të praktikës gjithëpërfshirëse, respekti për SC-në në 
qarqet arsimore u rrit dhe u bë më e lehtë për stafin për të përmbushur dhe për të ndikuar 
vendimmarrësit në fusha të tjera. Gradualisht, SC-ja është parë si një burim kryesor i mënyrave 
praktike që  qeveria t’u përgjigjet presioneve për reformën, brenda një kornize të qartë konceptuale. 
Një bazë e mirë financimi është e nevojshme për të ndërtuar këtë lloj ndikimi në një periudhë 
kaq të gjatë - të qenit në gjendje për të mbajtur të pandërprerë punën cilësore, dokumentimin e 
rezultateve dhe ofrimin gjerësisht të provave ndaj atyre ndaj një sërë palësh të interesuara.

• Bashkëpunimi me grupet e tjera të shoqërisë civile dhe tërheqja e vëmendjes për këtë çështje 
përmes mediave, ndihmoi në ushtrimin trysni mbi qeverinë për të zbatuar politikat e arsimit 
gjithëpërfshirës në mënyrë të përshpejtuar.

• Nëse qeveria nuk do të kishte qenë e interesuar në këtë reformë dhe e hapur ndaj mendimit të 
ri, kjo lloj qasjeje nuk do të kishte lëshuar rrënjë aq lehtë.

• Lëvizja e stafit është një sfidë dhe për këtë arsye duhet të ketë mundësi për zhvillimin e vazhdueshëm 
të stafit, sidomos në komisionet e aftësisë së kufizuar.

8. LEtONi: rolet e prindërve në arsimimin e fëmijëve me nevoja të veçanta79 

pikat kryesore:
• Strategji avokimi në nivel qeverie

• Programe edukimi për prindërit

• Zhvillimi i shoqatës së prindërve

Shoqata Ndërkombëtare Hap pas Hapi (SHNHH) është një organizatë me bazë anëtarësie, që lidh 
profesionistët dhe organizatat që punojnë në fushën e zhvillimit në fëmijërinë e hershme dhe arsim.

SHNHH promovon akses të barabartë në arsim cilësor dhe kujdesin për të gjithë fëmijët, sidomos në 
vitet e hershme të jetës së tyre. Themeluar në Holandë në vitin 1999, sot, rrjeti i SHNHH-së shtrihet në 
të gjithë globin, nga Evropa Qendrore dhe Lindore në Azi dhe Amerikë. Megjithatë, anëtarët e SHNHH-
së kryesore janë 29 organizatat joqeveritare, të vendosura kryesisht në Evropën Qendrore / Lindore dhe 
Azinë Qendrore, të cilat zbatojnë Programin Hap pas Hapi të iniciuar nga Instituti i Shoqërisë së Hapur në 
vitin 1994.

Puna e SHNHH-së është e inkuadruar fort brenda kuadrit të KDF-së, komentit të ] përgjithshëm 7 në KDF, 
të KDPAK-ut, të objektivave të OZHM-ve dhe të APT-së.

SHNHH beson se vitet e hershme janë themeli për mirëqenien e fëmijëve dhe suksesit në jetë. Çdo 
fëmijë ka të drejtën e cilësisë së kujdesit dhe edukimit, duke përfshirë stimulimin e përvojave cilësore të 

79. Bazuar tek siti i internetit i ISSA dhe tek dokumentet e ofruara nga Liana Ghent, Drejtoreshë Ekzekutive e ISSA: Doracaku i Përvojave, Risive dhe 
Mësimeve nga EQL/KSHP (Handbook of ECD Experiences, Innovations, and Lessons from CEE/CIS), 2010 dhe Ndërtimi i Shoqërive të Hapura Përmes 
Kujdesit dhe Arsimimit të Hershëm: Raste Studimore të Programit Hap pas Hapi (Building Open Societies Through Quality Early Childhood Care and 
Education: Case Studies of the Step by Step Program), 2008.
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zhvillimit të fëmijërisë së hershme, në bazë kapaciteteve të tij apo të saj evoluese, dhe duke ofruar dashuri, 
ngrohtësi dhe themele të forta për përvojat pozitive dhe të suksesshme të të mësuarit gjatë gjithë jetës. 
Familjet duhet të përkrahen dhe fuqizohen si edukatorët e parë të fëmijëve, përfshirë këtu edhe nëpërmjet 
inkurajimit dhe mbështetjes nga komuniteti i tyre, kështu që ata të mund të arrijnë qëllimet e veta dhe të 
sigurojnë një mjedis të sigurt dhe ushqyes për fëmijët e tyre.

Ky rast studimor, përqendrohet në zbatimin e programit Hap pas Hapi në Letoni, studim i cili filloi në vitin 
1997, si dhe në krijimin e programit të arsimit të prindërve si dhe shoqatës së prindërve.

Për të ruajtur vazhdimësinë e veprimtarive të programit Hap pas Hapi dhe rrjetin e institucioneve shkollore 
dhe para-shkollave të përfshira në projekt, një organizatë jo-fitimprurëse, Qendra për Nisma Arsimore 
(QNA) (Center for Education Initiatives (CEI) u themelua në fillim të vitit 2001. 

Qëllimi i QNA-së është që të rrisë ndërgjegjësimin në lidhje me të drejtat e fëmijës dhe të familjes 
në shoqëri, për të nxitur përhapjen e ideve të arsimit gjithëpërfshirës,   dhe për të lehtësuar futjen dhe 
përforcimin e një qasjeje me në qendër fëmijën dhe familjen në sistemin arsimor të Letonisë. Rrjeti hap pas 
hapi, është ngritur tani në mbarë vendin, përfshirë institucionet shkollore   dhe para-shkollore nga të gjitha 
rajonet e Letonisë.

Si funksionon programi?
Për të arritur synimet e saj, QNA-ja:

• Avokon linja veprimi të cilat garantojnë që çdo fëmi, pavarësisht gjinisë, racës, fesë, kombësisë ose 
aftësisë, ka mundësinë për t’u zhvilluar në potencialin e tij ose të saj të plotë.

• Ofron trajnime në shërbim si dhe asistencë teknike për edukimin në fëmijërinë e hershme dhe 
përfshirje prind / komunitet në punën me mësuesit dhe specialistët e tjerë të arsimit, prindërit dhe 
krijuesit e politikave. QNA-ja ofron tridhjetë e nëntë seminare dhe trajnime të ndryshme.

• Ndërton materiale mbështetëse të reja për mësuesit dhe materiale mësimore për nxënësit në 
moshë të re që do të përdoren në klasat me në qendër fëmijën.

• Ofron në formë huaje materiale të qendrës të saj mbështetëse (libra mbështetës për mësues / 
prindër, libra për fëmijë, video dhe gazeta) ndaj mësuesve, prindërve, komunitetit, institucioneve të 
trajnimit të mësuesve dhe politikë-bërësve.

• Zhvillon programe të reja trajnuese, sipas të dhënave të mbledhura rreth nevojave më urgjente të 
edukatorëve dhe prindërve.

• Ofron mundësi për të ndarë njohuritë dhe përvojën përmes mediave vendore dhe qendrore, si 
dhe jashtë vendit.

QNA-ja përfshin rrjetin e shtatë qendrave për trajnimin e mësuesve që mbulojnë të gjitha rajonet e 
Letonisë (në Riga, Liepaja, Ogre, Jekabpils, Valmiera, Daugavpils dhe Jelgava), të cilat veprojnë me qëllim 
forcimin e shembujve më të suksesshme të projektit Hap pas Hapi, për të shpërndarë idetë e programit, si 
dhe për t’i pajisur studentët me mundësitë për t’u ushtruar.

QNA-ja i vë në zbatim projektet e saj me mbështetjen financiare të Institutit të Shoqërisë së Hapur, 
PHARE i Komisionit Evropian, programeve të Sokratit, si dhe qeverive vendore / rajonale.
Theks i madh i vihet angazhimit të prindërve: Programi Hap pas Hapi i shikon prindërit si mësuesit e parë 
dhe më të rëndësishmit e fëmijëve të tyre. Sipas filozofisë së Hap pas Hapit, prindërit kanë si të drejtën për 
të zgjedhur programin më të përshtatshme arsimor për fëmijët e tyre, ashtu dhe përgjegjësinë shoqëruese 
për të kontribuar sa më shumë që munden për arsimin dhe zhvillimin e fëmijëve të tyre. Hap pas Hapi i 
fton prindërit si në bashkëbisedim, ashtu dhe në klasë, duke filluar kësisoj, një model të ri bashkëpunimi 
prindër-shkollë.

Në vitin 2003, Qendra për Nisma Arsimore filloi të ofrojë një Program të veçantë për Arsimimin e 
Prindërve posaçërisht për prindërit e fëmijëve me nevoja të veçanta. Më shumë se 300 prindër kanë marrë 
pjesë në Programin e Edukimit të Prindërve deri në qershor 2004.
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Për të ndihmuar familjet që të përfshihen më shumë në edukimin e fëmijëve të tyre në shkollë, Programi 
Edukues i Prindërve Hap pas Hapi, mbështet Qendrat për Mbështetjen e Prindërve në të gjitha qytetet 
pjesëmarrëse. Prindërit e fëmijëve me nevoja të veçanta, mblidhen rregullisht për shkëmbim përvoje, për 
të ofruar inkurajim dhe ndihmë për njëri-tjetrin dhe për të bërë plane për të ardhmen.

Trajnimi Hap pas Hapi ndërthuri prindërit, me mësuesit, administratorët arsimorë, si dhe punonjësit socialë, 
të gjithë të angazhuar për përfshirjen dhe për partneritetin prindër-shkollë. Në shumë raste, kjo ishte hera 
e parë që këto grupe të ndryshme të interesuara bashkëpunuan me njëri tjetrin, ose madje folën me njëri-
tjetrin. Jo të gjithë mësuesit ishin të hapur ndaj qasjes së Hap pas Hapit në fillim, por shumë ndryshuan 
mendje më vonë.

Në qershor 2000, Shoqata Hap pas Hapi e Prindërve, u krijua nga prindërit nga shkollat e projektit Hap 
pas Hapi të rajoneve të ndryshme të Letonisë. Kjo shoqatë, e cila është një nga partnerët e QNA-së, ka 
vendosur objektivat e mëposhtme:

• të inkurajojë ndërgjegjësimin publik dhe avokimin për barazi dhe çështjet e cilësisë në arsim;

• të ndihmojë reformat në arsim, duke u përqendruar në zbatimin e qasjes së fëmijëve me fokus tek 
mësimdhënia dhe të nxënit;

• të promovojë pjesëmarrjen e prindërve dhe komunitetit më të gjerë në fushën e arsimit.

Shoqata organizon konferenca në mënyrë të përvitshme. Deputetë, Ministrat e Arsimit, Shefi i Inspektoratit 
Shtetëror të Arsimit dhe specialistë të tjerë kryesorë të arsimit, marrin pjesë në këto konferenca. Shoqata 
ka qenë e përfshirë në diskutime në media në lidhje me reformat e para të fëmijërisë, të arsimit për të 
avokuar për përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta dhe të fëmijëve të pakicave (Romë), dhe për një 
kuptim të ri të synimeve, përmbajtjes dhe metodave të edukimit.

 
9. mOLdavi: Një shembull i de-institucionalizimit dhe promovimit të arsimit 
gjithëpërfshirës80

pikat kryesore:
• De-institucionalizimi dhe përfshirja e fëmijëve me dhe pa aftësi të kufizuara në shkollat e 

përgjithshme (krijimi i një ekipi brenda-shkollor)

• Ngritja / zhvillim i kapaciteteve në nivele të ndryshme

• Pjesëmarrja e fëmijëve

• Rritja e ndërgjegjësimit

Si pjesë e reformës së kujdesit ndaj fëmijës, ministria e arsimit në Moldavi ka miratuar një Master Plan të 
Transformimit (MPT) për mbylljen e institucioneve rezidenciale dhe ka formalizuar partneritetin e saj me 
tre OJF me përvojë të gjerë në de-institucionalizim: ÇdoFëmi (EveryChild) (ÇF), Familja e Komunitetit të 
Fëmijës (Child Community Family) Moldavi (FKF) dhe Lumos.

Ky rast studimor fokusohet në projektin “Fëmijët në Moldavi mbrohen nga ndarja e familjes, dhuna, 
keqtrajtimi, nëpërkëmbja dhe shfrytëzimi (Children in Molodova are protected from family separation, 
violence, abuse, neglect and exploitation)”. Kjo u financua nga UNICEF-i dhe u vu në zbatim nga shoqata 
Çdo Fëmi mes majit 2010 dhe majit 2011 me një buxhet prej rreth 200,000 $. Një projekt pasues (i cili 
ishte themelor, pasi është shumë e vështirë të ri-organizosh 3 institucione brenda një viti) u financua nga 
USAID-i me një buxhet prej 2,500,000 $. Ky projekt kishte në objektiv 3 shkolla ndihmëse (institucionet për 
fëmijët me aftësi të kufizuara në të mësuarin): në Skuleni (Rajoni Ungheni) dhe në Soki Noi dhe Albinetul 
Veçi (të dyja në rajonin e Falestit).
80. Bazuar tek dokumentet e ofruara nga Viorica Postolaki, Menaxhere e Zhvillimit, Shoqata ÇdoFëmi Moldavi: Raporti përfundimtar mbi projektin 
“Fëmijët në Moldavi janë të mbrojtur nga ndarja e familjes, dhuna, keqtrajtimi, nëpërkëmbja dhe shfrytëzimi” (EveryChild Moldova: Final report on the 
project ‘Children in Moldova are protected from family separation, violence, abuse, neglect and exploitation’), Maj 2012 dhe mbi shkëmbimet e emaileve 
me Viorica Postolaki-n.
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e parë që këto grupe të ndryshme të interesuara bashkëpunuan me njëri tjetrin, ose madje folën me njëri-
tjetrin. Jo të gjithë mësuesit ishin të hapur ndaj qasjes së Hap pas Hapit në fillim, por shumë ndryshuan 
mendje më vonë.

Në qershor 2000, Shoqata Hap pas Hapi e Prindërve, u krijua nga prindërit nga shkollat e projektit Hap 
pas Hapi të rajoneve të ndryshme të Letonisë. Kjo shoqatë, e cila është një nga partnerët e QNA-së, ka 
vendosur objektivat e mëposhtme:

• të inkurajojë ndërgjegjësimin publik dhe avokimin për barazi dhe çështjet e cilësisë në arsim;

• të ndihmojë reformat në arsim, duke u përqendruar në zbatimin e qasjes së fëmijëve me fokus tek 
mësimdhënia dhe të nxënit;

• të promovojë pjesëmarrjen e prindërve dhe komunitetit më të gjerë në fushën e arsimit.

Shoqata organizon konferenca në mënyrë të përvitshme. Deputetë, Ministrat e Arsimit, Shefi i Inspektoratit 
Shtetëror të Arsimit dhe specialistë të tjerë kryesorë të arsimit, marrin pjesë në këto konferenca. Shoqata 
ka qenë e përfshirë në diskutime në media në lidhje me reformat e para të fëmijërisë, të arsimit për të 
avokuar për përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta dhe të fëmijëve të pakicave (Romë), dhe për një 
kuptim të ri të synimeve, përmbajtjes dhe metodave të edukimit.

 
9. mOLdavi: Një shembull i de-institucionalizimit dhe promovimit të arsimit 
gjithëpërfshirës80

pikat kryesore:
• De-institucionalizimi dhe përfshirja e fëmijëve me dhe pa aftësi të kufizuara në shkollat e 

përgjithshme (krijimi i një ekipi brenda-shkollor)

• Ngritja / zhvillim i kapaciteteve në nivele të ndryshme

• Pjesëmarrja e fëmijëve

• Rritja e ndërgjegjësimit

Si pjesë e reformës së kujdesit ndaj fëmijës, ministria e arsimit në Moldavi ka miratuar një Master Plan të 
Transformimit (MPT) për mbylljen e institucioneve rezidenciale dhe ka formalizuar partneritetin e saj me 
tre OJF me përvojë të gjerë në de-institucionalizim: ÇdoFëmi (EveryChild) (ÇF), Familja e Komunitetit të 
Fëmijës (Child Community Family) Moldavi (FKF) dhe Lumos.

Ky rast studimor fokusohet në projektin “Fëmijët në Moldavi mbrohen nga ndarja e familjes, dhuna, 
keqtrajtimi, nëpërkëmbja dhe shfrytëzimi (Children in Molodova are protected from family separation, 
violence, abuse, neglect and exploitation)”. Kjo u financua nga UNICEF-i dhe u vu në zbatim nga shoqata 
Çdo Fëmi mes majit 2010 dhe majit 2011 me një buxhet prej rreth 200,000 $. Një projekt pasues (i cili 
ishte themelor, pasi është shumë e vështirë të ri-organizosh 3 institucione brenda një viti) u financua nga 
USAID-i me një buxhet prej 2,500,000 $. Ky projekt kishte në objektiv 3 shkolla ndihmëse (institucionet për 
fëmijët me aftësi të kufizuara në të mësuarin): në Skuleni (Rajoni Ungheni) dhe në Soki Noi dhe Albinetul 
Veçi (të dyja në rajonin e Falestit).
80. Bazuar tek dokumentet e ofruara nga Viorica Postolaki, Menaxhere e Zhvillimit, Shoqata ÇdoFëmi Moldavi: Raporti përfundimtar mbi projektin 
“Fëmijët në Moldavi janë të mbrojtur nga ndarja e familjes, dhuna, keqtrajtimi, nëpërkëmbja dhe shfrytëzimi” (EveryChild Moldova: Final report on the 
project ‘Children in Moldova are protected from family separation, violence, abuse, neglect and exploitation’), Maj 2012 dhe mbi shkëmbimet e emaileve 
me Viorica Postolaki-n.
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Projekti vinte një fokus të fortë mbi arsimin gjithëpërfshirës dhe ndërtimin e kapaciteteve të të gjithë 
aktorëve. Në tre institucionet në fjalë kanë pasur 144 fëmijë të moshës ndërmjet 7 dhe 17 vjeçare dhe 32 
të diplomuar, të cilët u larguan në mënyrë të ‘natyrshme’ nga institucioni në fund të vitit shkollor në maj 2010.

Të gjithë fëmijët në shkolla ndihmëse ishin konsideruar në bazë të vlerësimeve të mëparshme, si nxënës 
me “vështirësi në të mësuarit”. Megjithatë, shumica e këtyre fëmijëve, sapo u ripanë përsëri, nuk rezultuan 
me ndonjë paaftësi. Shkaqet kryesore të institucionalizimit të tyre ishin kushtet ekonomike të familjes, 
vështirësitë me të cilat ata ballafaqohen në shkollë, të lidhura me mungesën e programeve arsimore që 
të korrespondonin me kapacitetet e ndryshme zhvillimore, të mungesës së shërbimeve komunitare për 
fëmijët me nevoja të veçanta, mungesën e informacionit të dhënë për prindërit në kushtet e fëmijëve 
në shkolla ndihmëse. Procesi i institucionalizimit ndodhi zakonisht për shkak të presionit nga mësuesit e 
shkollave të zakonshme të cilët pretendonin se nuk mund të merren me fëmijët.

Deri në maj 2011, dy nga tre institucionet, Skuleni dhe Albineti, qenë mbyllur totalisht dhe i treti, Soki Noi, 
u mbyll në verën e vitit 2011 pas përfundimit të vitit shkollor. Të gjithë fëmijët me dhe pa aftësi të kufizuara, 
u regjistruan në shkollat   e komuniteteve vendore në lokalitetet ku jetojnë familjet e tyre, në klasën më të 
përshtatshme sipas moshës së tyre. Sistemi arsimor i përgjithshëm në këto zona, ka bërë përmirësime të 
konsiderueshme për të qenë në gjendje të pranojë të gjithë fëmijët, duke i kushtuar vëmendje të veçantë 
fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore. Shërbimet sociale të komunitetit u forcuan për të parandaluar 
ndarjen e familjes dhe institucionalizimin e fëmijëve.

Si funksionoi projekti?
Stafi i projektit ka vënë në zbatim një sërë aktivitetesh, përkatësisht:

• Ndërtimin e kapaciteteve të autoriteteve vendore dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve në mënyrë 
që të zbatojë Reformën Kombëtare të sistemit të Kujdesit ndaj Fëmijëve.

• Vlerësimi i fëmijëve në institucione dhe përfshirja e mëpastajshme në shkollat   e zakonshme si dhe 
zhvillimin e shërbimeve sociale në nivel komunitar.

• Fushatat ndërgjegjësuese për të drejtat e fëmijëve dhe mbi reformën e kujdesit ndaj fëmijëve.

• Lehtësimi i pjesëmarrjes së fëmijëve në të gjitha fazat e procesit të de-institucionalizimit.

Më poshtë është një përshkrim i detajuar i hapave kryesorë të ndërmarrë për zbatimin e secilës prej 
veprimtarive të renditura më sipër.

1. Ndërtimi i kapaciteteve të autoriteteve vendore dhe ofruesve të tjerë të shërbimeve në 
mënyrë që të zbatohet reforma kombëtare e sistemit për kujdesin ndaj fëmijës.  
Kjo përbëhej nga:

• 30 vendimmarrës të nivelit vendor, përfaqësues të Departamentit për Ndihmë Sociale dhe Mbrojtje 
Familjare (NSMF) dhe të tjerë aktorë relevantë të shoqërisë civile, ndoqën një program 14-ditor 
(trajnim fillestar dhe trajnim në vazhdimësi) i cili synonte inkurajimin dhe mbështetjen e procesit 
të de-institucionalizimit në nivel vendor. Programi i trajnimit trajtoi: zhvillimin dhe ofrimin e një 
sistemi efektiv filtrimi të informacionit, kujdesin ndaj jetimëve nëpër familje kujdestare, mbështetje 
të familjes dhe riintegrimit, duke përdorur një numër të mjeteve të tilla si menaxhimin e rasteve, 
mekanizmat e referimit, monitorimin e post-riintegrimit, mbikëqyrjen profesionale, komunikimin, 
marrëdhëniet brenda-familjare, si dhe këshillimin familjar.

• 76 asistentë socialë të komunitetit, ndoqën një program 9-ditor rreth shërbimeve të kujdestarisë 
ndaj fëmijëve jetimë nën kujdestari, shërbime ndihme dhe riintegrim të familjes, dhe të komunikimit 
dhe dinamikave marrëdhënore brenda-familjes.

• 40 specialistë për mbrojtjen e fëmijëve dhe të arsimit, ndoqën një trajnim 1-ditor rreth pjesëmarrjes 
së fëmijës.

• 136 punonjës shkollash (menaxherë për gjithëpërfshirjen dhe mbështetjen e stafit pedagogjik) nga 
74 shkolla komunitetesh dhe 6 përfaqësues të NSMF-it, ndoqën një program 22-ditor trajnues. 
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Kjo vazhdoi edhe me fondet e mëvonshme të marra nga USAID. Stafi i projektit ka punuar shumë 
ngushtë me shkollat   për t’i mbështetur në pranimin e fëmijëve të riintegruar : Përveç trajnimit, u 
organizuan vizita studimore në shkolla me praktika gjithëpërfshirëse dhe tryeza të rrumbullakëta të 
menaxherëve të shkollës përgjegjës për gjithëpërfshirjen. Gjithashtu, stafi i projektit i ka mbështetur 
shkollat   me dhënien e informacioneve ndaj mësuesve, prindërve dhe fëmijëve, krijimin e ekipit 
brenda-shkollor për të punuar në mënyrë specifike për gjithëpërfshirjen; vlerësimin e fëmijëve dhe 
zhvillimin e planeve individuale arsimore dhe vlerësimin periodik të këtyre planeve dhe përshtatjen 
e programit me nevojat e fëmijëve.

• 218 drejtorë-mësues dhe zëvendës drejtorë nga 74 shkolla komunitare, ndoqën një trajnim 1-ditor 
rreth parimeve dhe praktikave të arsimit gjithëpërfshirës.

• 110 punonjës të institucioneve rezidenciale janë trajnuar rreth menaxhimit të ndryshimeve, për 
t’i bërë ata të aftë të mbështetin fëmijët gjatë procesit të deinstitucionalizimit dhe t’i përfshijnë në 
shërbime të bazuara në komunitet.

• 106 punonjës rezidentë në tri shkolla ndihmëse, ndoqën një program 4-ditor për t’i ndihmuar ata 
që të përgatiten për procesin e reformës. Rezistenca e stafit rezidencial kishte një sërë arsyesh, duke 
përfshirë edhe shqetësimin e tyre për vendin e punës (shkollat   ndihmëse janë një nga punëdhënësit 
më kryesore në komunitetet ku ato ndodhen), një shkallë të lartë të “institucionalizimit të stafit “, të 
cilët kanë punuar në këto shkolla për 15-20 vjet, dhe që janë ndikuar po aq negativisht nga sistemi 
sa edhe fëmijët, si dhe nga mungesa e plotë e mundësive të trajnimit qëkurse ata filluan punën 
atje. Programi i trajnimit përfshiu tema të cilat ndihmojnë në uljen e rezistencës së tyre dhe që të 
fitojnë aftësi të reja për të mbështetur fëmijët në integrimin e tyre në shkollat   e komuniteteve dhe 
në vetë komunitetet.

2. Vlerësimi i fëmijëve në institucione, përfshirja në shkollat   e përgjithshme si dhe zhvillimi 
i shërbimeve sociale në komunitet:

• 176 fëmijë - të gjithë fëmijët nga 3 shkollat   ndihmëse, duke përfshirë 32 të diplomuarit - u ekzaminuan 
nga ekipe multidisiplinare vlerësimi, të përbërë nga punonjës socialë, mjekë dhe psikologë. Metodat 
dhe teknikat përfshinin: mbledhjen e të dhënave duke përdorur një sërë formash, vëzhgimesh, 
intervistash, analizimesh të dokumenteve për fëmijën dhe familjen, analizim e dosjes së fëmijës, 
vizita në familjen dhe tek të afërmit e fëmijës. Secili prej 144 fëmijëve në shkollë (jo të diplomuarit), 
u pajis me një plan individual të kujdesit, i cili u hartua me pjesëmarrjen e tyre, si dhe që përfshin 
familjet dhe punonjës socialë nga komunitetet ku jetojnë familjet e fëmijëve.

• Përfshirja në shkollat   e përgjithshme të të gjithë fëmijëve, përfshi këtu fëmijët me aftësi të kufizuara, 
vazhdon të jetë një nga çështjet më problematike në procesin e de-institucionalizimit. Mungesa e 
një kuadri të përshtatshëm ligjor dhe qëndrimi i vazhdueshëm negativ i publikut të gjerë dhe i disa 
prej specialistëve ndaj fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore, janë sfida të cilat vënë në rrezik 
fëmijët të cilët janë riintegruar në shkollën e komunitetit.

• Krijimi i një ekipi brenda-shkollor (Menaxherë për gjithëpërfshirjen, mësues mbështetës dhe 
psikolog) ka rezultuar shumë i rëndësishëm me qëllim për t’u siguruar që shkollat   të angazhohen 
për gjithëpërfshirje dhe që ato të përkrahin të gjithë fëmijët. Krijimi i këtyre ekipeve në çdo shkollë, 
kërkon shumë përpjekje: informimin e të tërë aktorëve rreth procesit të gjithëpërfshirjes, duke rritur 
aftësitë e specialistëve dhe rregullimin ligjor të arsimit gjithëpërfshirës. Rritja e aftësive të prindërve 
të fëmijëve me nevoja të veçanta është tepër e rëndësishme kur bëhet fjalë për gjithëpërfshirjen; 
shumë prindër mendojnë se shkolla është përgjegjëse për rendimentin e fëmijëve të tyre dhe se 
ata vetë nuk kanë kapacite për t’i mbështetur këta fëmijë. Shumë prej këtyre prindërve janë vetë ish 
nxënës të institucioneve rezidenciale. Tani për tani, marrëdhëniet ndërmjet prindërve dhe shkollës 
nuk përfshijnë bashkëpunim të vërtetë mes tyre dhe kjo vazhdon të gjenerojë margjinalizim dhe 
përjashtim të disa fëmijëve.

U bë e qartë se, në shumicën e rasteve, niveli i pjesëmarrjes së mësuesit mbështetës dhe punonjësit social 
të komunitetit, ishin faktorë kyç në përfshirjen e fëmijëve të de-institucionalizuar.
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interesante të aftësive të punës që do të sigurojë të ardhmen e tyre.
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rezultate më të mira. Mbështetja e fëmijëve ndaj fëmijëve në shkollat për fëmijët e integruar, e bën 
procesin më të lehtë.

• Riinvestment e parave të kursyera nga institucionet e mbyllura, mbetet një çështje kyçe. ÇF-ja 
punon në bashkëpunim të ngushtë me Ministritë e Financave, Arsimit dhe Mbrojtjes Sociale, me 
autoritetet vendore, si dhe me Lumos-in për të mbështetur MF-në në identifikimin e mekanizmave 
për rishpërndarje që do të testohen dhe miratohen nga qeveria në një të ardhme sa më të afërt.

 

10. maLi i zi: Bëhet fjalë për aftësinë, Një shpjegim i konventës për të drejtat 
e Personave me Aftësi të Kufizuara81

Pikat kryesore / të dhënat për reflektime
• Rritja e ndërgjegjësimit në nivel kombëtar

• Koalicioni / Rrjeti 

• Pjesëmarrja e grupeve të interesit (përfshirë këtu pjesëmarrjen e fëmijëve)

Ky studim përqendrohet në fushatën Bëhet fjalë për aftësinë (It’s About Ability), të nisur në Mal të Zi në 
shtator 2010 dhe që është ende aktive. Qëllimi i fushatës, të iniciuar nga UNICEF-i, Qeveria e Malit të Zi 
dhe Delegacioni i BE-së, ka qenë nxitja e përfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara në shoqëri. Fushata 
është financuar kryesisht nga UNICEF-i me kontribute nga Ambasada Britanike. Deri në dhjetor 2011, 
446.935 USD janë investuar në të. Si rezultat, 161,000 njerëz, 23% e popullsisë së përgjithshme të Malit 
të Zi, kanë ndryshuar sjelljen e tyre ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara. Fushata është konsideruar të 
jetë me kosto shumë efektive, sepse për çdo 2.78 dollar të investuar, një qytetar ndryshon sjelljen e tij / 
saj ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara, kjo e monitoruar nga studimi i NJQP-së porositur nga UNICEF-i 
për Marketingun Strategjik Ipsos (shih më poshtë për më shumë detaje) . Fushata nuk parasheh asnjë 
veprimtari për mbledhjen e fondeve. Megjithatë, sektori privat mbështeti me pak donacione, zbatimin e 
arsimit gjithëpërfshirës në shkollat   e përgjithshme.

Fushata është bazuar në publikimin Bëhet fjalë për aftësinë - Një shpjegim i Konventës për të Drejtat e 
Personave me Aftësi të Kufizuara, të zhvilluar në partneritet me UNICEF-in dhe fondacionin Pineda Viktor.82 
Kjo është një udhëzues mësimor për fëmijët, me ose pa aftësi të kufizuara, për luftimin e përjashtimit dhe 
diskriminimit në shoqëri dhe promovimin e parimeve të KDPAK-ut. Ky libër thekson hapat dhe veprimet që 
qeveritë duhet të ndërmarrin për të ndihmuar fëmijët me aftësi të kufizuara të realizojnë të drejtat e tyre. 
Ajo gjithashtu fton fëmijët me dhe pa aftësi të kufizuara për të ndërmarrë veprime së bashku.

Si funksionoi fushata e 2010 dhe 2011-ës?
Një studim i NJQP-së është kryer ndër 1.014 të anketuarve të moshës 18 vjeç e sipër në të gjitha pjesët 
e Malit të Zi mes 5 dhe 13 Gushtit 2010. Të dhënat janë mbledhur përmes sondazhesh të drejtpërdrejta 
në terren nëpër shtëpi.

Këtu është një përmbledhje e shkurtër e rezultateve të studimit:

• Një në dy të intervistuar, mendonin se fëmijët me aftësi të kufizuara duhet të ndiqnin institucione 
arsimore të veçanta dhe se është në interesin e tyre më të mirë, të jetojnë në institucione të 
veçanta në vend që të jenë me familjet e tyre.

81. Bazuar në informacionin në sitin e internetit http://www.unicef.org/montenegro/15868_15881.html dhe videos këtu: http://www.youtube.com/
watch?v=7TZ2UsAaLNU&list=UUqKCm38Ect4_Up75QYDd5GA&index=4&feature=plcp, mbi dokumentet e ofruara nga nga Jelena Perovic, 
Punonjëse e Komunikimit UNICEF Mali i Zi: Marketingu strategjik Ipsos, Studime mbi gjithëpërfshirjen sociale të fëmijëve me aftësi të kufizuara (Ipsos 
Strategic Marketing, Research on the social inclusion of children with disabilities), Prezantim në PPT, Gusht 2010; Marketingu strategjik Ipsos, Studime 
mbi gjithëpërfshirjen sociale të fëmijëve me aftësi të kufizuara (Ipsos Strategic Marketing, Research on the social inclusion of children with disabilities) 
(Dhjetor 2011), Anketim mbi gjithëpërfshirjen sociale të fëmijëve me aftësi të kufiuara në Malin e Zi. Raport, Nëntor 2011 si dhe mbi emailet e 
shkëmbyera për ndjekjen e vazhdimësisë me Jelena Perovic.
82. UNICEF/ Fondacioni Victor Pineda, Bëhet fjalë për aftësinë, 2008. E disponueshme tek: http://www.unicef.org/publications/index_43893.html Ky 
libër është përdorur nga zyrat e UNICEF-it në një sërë vendesh, si një mjet rritjeje i ndërgjegjësimit, megjithëkëtë një vlerësim i përgjithshëm nuk 
është ende i disponueshëm (shkëmbime emailesh me Victor Pineda, Shkurt 2012).
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• 42% e të anketuarve do ta pranonte që një fëmi me aftësi të kufizuara të ndiqte të njëjtën shkollë 
me fëmijën e tyre.

• 41% e të anketuarve kishin frikë se mos arsimi gjithëpërfshirës do të sillte efekte negative tek 
fëmijët.

• 1 nga 5 të anketuarit, nuk do ta kishin problem nëse shoku më i ngushtë i fëmijës së tyre, do qe 
një fëmi me aftësi të kufizuara.

• Fëmijët me aftësi të kufizuara ngjallin dhembshuri në mesin e qytetarëve të Malit të Zi, dhe 
mendimi për ta, është i lidhur me vuajtjen, fatin e keq dhe gjendjen e pashpresë.

• Të anketuarit mendonin se ata ishin përgjithësisht pak të informuar për fëmijët me aftësi të 
kufizuara dhe burimi kryesor i informacionit për këtë, është media.

• Nga njëra anë, të anketuarit kryesisht shprehin simpati për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe 
mendojnë se gjithçka që është e mundur duhet të bëhet për t’i ndihmuar ata. Nga ana tjetër, ata 
besojnë se këta fëmijë janë në thelb të ndryshëm nga fëmijët e tjerë, dhe për këtë arsye nuk duhet 
të përfshihen plotësisht në shkolla.

Këto rezultate tregojnë një kuptim të kufizuar të përfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara.

Për të maksimalizuar si mbështetjen e publikut ashtu dhe atë politike, një numër i partnerëve nga qeveria, BE, 
organizata jofitimprurëse ndërkombëtare, sektorë civilë dhe privat, fëmijë e prindër, dhe media u përfshinë 
në një koalicion të gjerë për ndryshime shoqërore. Këto partneritete, sidomos në nivele kombëtar dhe 
mbikombëtar, ishin vendimtare për fushatën, dhe promovimi i të drejtave të aftësisë së kufizuar u bë një 
çështje kredibiliteti për qeverinë e Malit të Zi e cila vazhdon rrugën e saj në procesin e aderimit në BE.

Billbord që tregon partnerët e shumtë të fushatës

Fushata kishte dy faza: shtator-dhjetor 2010 dhe janar-
dhjetor 2011. Në fazën e parë u zbatua një fushatë intensive 
në mas media. Disa nga mesazhet kryesore të saj ishin: “Atje 
ku shumë shohin vështirësi, ne shohim mundësi”; “ku shumë 
shohim pengesa, ne shohim miqësi”; “ku shumë shohin dobësi, 
ne shohim kurajë”; “ku shumë shohin një barrë, ne shohim 
dashuri” ; “ne shohim fëmijët tanë”; “Bëhet fjalë për aftësinë”. 
Faza e dytë e fushatës vazhdoi ndërtimin mbi punën e 
suksesshme të filluar në vitin 2010. Kjo fushatë kishte 3 grupe 
kryesore veprimtarish si në 2010-ën ashtu dhe në 2011-ën:

1. Fushata me billborde dhe gazeta: mesazhet janë postuar në billborde në të gjithë vendin për 3 muaj në 
vitin 2010 dhe për më shumë se 6 muaj në vitin 2011, në mënyrë që të stimulojë qytetarët e Malit të Zi për 
t’i mirëpritur fëmijët me aftësi të kufizuara në shtëpitë e komunitetet tyre, pa patur frikë apo paragjykime. 
Imazhet tregonin fëmijë malazezë me aftësi të kufizuara, me moshatarët e tyre si pjesëtarë aktivë të 
shoqërisë: si shokë shkolle, miq, pjesëtarë të familjes, atletë, muzikantë, valltarë, etj.
 

Shembuj të billbordeve të përdorura në fushatën në vitin 2010
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2. Fushata në TV: një spot publicitar ndërgjegjësues në lidhje me një fëmi me aftësi të kufizuara që rritet 
në një familje, është treguar në të gjitha stacionet televizive kombëtare në vitin 2010 dhe në vitin 2011. 
Spoti ishte në lidhje me një vajzë me aftësi të kufizuara e cila i binte baterisë.83 Kënga e fushatës dhe spoti 
televiziv nga Ambasadori i Vullnetit të Mirë Kombëtar Rambo Amadeus i UNICEF-it dhe fëmijë me dhe pa 
aftësi të kufizuara, etj).84

3. Ndër evente të tjera të fushatës, qenë edhe:

Shumë evente të veçanta u organizuan në të gjithë vendin në mënyrë që fëmijët me aftësi të kufizuara të 
mund të shpalosnin aftësitë dhe potencialin e tyre dhe të shprehnin dëshirat, nevojat dhe propozimet e 
tyre për një shoqëri më gjithëpërfshirëse. Ndër këto ngjarje ishin:

Dialogje mes brezave rreth gjithëpërfshirjes; sesione të veçanta për përfshirjen e parlamentit kombëtar, 
komunal dhe parlamentit shkollor ; kampe verore me temë të drejtat e fëmijëve; pjesëmarrjen e fëmijëve 
me aftësi të kufizuara në festivalet më të mirënjohura të fëmijëve dhe artit; evente sportive me Olimpiadën 
e Veçantë dhe Shoqatën e Futbollit të Malit të Zi; filma një minutësh të realizuar nga fëmijët me aftësi të 
kufizuara; hapjen e ambienteve gjithëpërfshirëse të lojës në shkolla; nisjen e versionit të parë miqësor ndaj 
fëmijës të Konventës Ballkanike për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara në gjuhën braile, në audio 
dhe në gjuhën e shenjave; ekspozitë fotografike e atletëve të suksesshëm me aftësi të kufizuara).

Falë mbështetjes së parlamenteve të fëmijëve, më shumë fëmijë me dhe pa aftësi të kufizuara, patën rastin 
të merrnin pjesë në fushatë dhe të flitnin në raste të ndryshme rreth rolit të faktorëve të rinj të ndryshimit.

Një studim vlerësimi i Njohurive, Qëndrimeve, dhe Praktikave u realizua në nëntor 2011 për të vlerësuar 
ndikimin e fushatës. Numri i përgjithshëm i popullsisë që ishte në objektiv, qe 474 655 dhe madhësia e 
mostrës ishte 1 207. Rezultatet e kësaj ankete në shkallë përfaqësuese kombëtare treguan se:

• Më shumë se tre të katërtat e të anketuarve e kishin parë fushatën.

• Një në dy të anketuar, nga fushata e vitit 2011, kishin mësuar diçka të re për fëmijët me aftësi të 
kufizuara. Shumica e tyre thanë se mësuan në lidhje me qendrat e kujdesit ditor për fëmijët me 
aftësi të kufizuara dhe grupet e vogla nëpër shtëpi si alternativa ndaj institucionalizimit.

• Një në katër të të anketuarve, ka ndryshuar qëndrimet e tij ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara si 
rezultat i fushatës. Qytetarët thonë se në mesin e fëmijëve me aftësi të kufizuara tani ata shohin 
pjesëtarë potencialisht e të shquar të shoqërisë.

• Një në katër të të anketuarve ka ndryshuar pozitivisht sjelljen e tij ndaj fëmijëve me aftësi të 
kufizuara si rezultat i fushatës së vitin 2011. Qytetarët thonë se tani ata komunikojnë më lehtë me 
fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara.

• Përqindja e të intervistuarve që i konsiderojnë fëmijët me aftësi të kufizuara si pjesëtarë njëlloj të 
vlefshëm të shoqërisë, është rritur me gati 20 për qind që kur fushata filloi në shtator 2010.

• Ka një rritje të qëndrueshme në numrin e të intervistuarve të cilët do të pranojë se fëmijët me 
dhe pa aftësi të kufizuara, jetojnë në të njëjtin qytet apo rrugë, mësojnë në të njëjtën klasë, luajnë 
së bashku dhe bëhen miq të mirë.

• Shumë të anketuar thanë se arsyeja pse ata kanë ndryshuar mendjen, ishte për shkak se gjatë 
gjithë fushatës, fëmijët me aftësi të kufizuara morën një rol aktiv si pjesëtarë jetikë të shoqërisë: si 
avokues të rinj për gjithëpërfshirjen, si atletë, muzikantë, miq, studentë, bija, bij, vëllezër dhe motra.

Përfaqësuesja e UNICEF-it Benjamin Perks, nënvizoi rëndësinë e lidhjes së fushatës me sistemin e reformës 
së mirëqenies së fëmijës, arsimin gjithëpërfshirës dhe ndërmarrjen e masave nga qeveria vendore dhe 
organizatat e shoqërisë civile. Ai përdori shembullin e komunës veriore të Plevljes në Malin e Zi, ku ata i 
zgjeruan klasat gjithëpërfshirëse, e themeluan një qendër ditore për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe rritën 
ndërhyrjet e punës sociale për të mbështetur familjet. Ai shpjegoi: “Kjo mund të jetë një mjet i fuqishëm 
për ndryshimin e situatës së fëmijëve me aftësi të kufizuar në shoqërinë tonë (...) Ajo që mund të shihni në 

83. Spoti televiziv 2010 Bëhet fjalë për aftësi. I disponueshëm tek: http://www.youtube.com/watch?v=woaC6PVaWSI dhe Spoti televiziv 2011 Bëhet fjalë 
për aftësi. I disponueshëm tek: http://www.youtube.com/watch?v=NQ9E9sD42k4&list=UUqKCm38Ect4_Up75QYDd5GA&index=47&feature=plcp
84. Kënga televizive e fushatës. E disponueshme tek: http://www.youtube.com/watch?v=HqlfF4hFKtg&feature=youtu.be
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2. Fushata në TV: një spot publicitar ndërgjegjësues në lidhje me një fëmi me aftësi të kufizuara që rritet 
në një familje, është treguar në të gjitha stacionet televizive kombëtare në vitin 2010 dhe në vitin 2011. 
Spoti ishte në lidhje me një vajzë me aftësi të kufizuara e cila i binte baterisë.83 Kënga e fushatës dhe spoti 
televiziv nga Ambasadori i Vullnetit të Mirë Kombëtar Rambo Amadeus i UNICEF-it dhe fëmijë me dhe pa 
aftësi të kufizuara, etj).84

3. Ndër evente të tjera të fushatës, qenë edhe:

Shumë evente të veçanta u organizuan në të gjithë vendin në mënyrë që fëmijët me aftësi të kufizuara të 
mund të shpalosnin aftësitë dhe potencialin e tyre dhe të shprehnin dëshirat, nevojat dhe propozimet e 
tyre për një shoqëri më gjithëpërfshirëse. Ndër këto ngjarje ishin:

Dialogje mes brezave rreth gjithëpërfshirjes; sesione të veçanta për përfshirjen e parlamentit kombëtar, 
komunal dhe parlamentit shkollor ; kampe verore me temë të drejtat e fëmijëve; pjesëmarrjen e fëmijëve 
me aftësi të kufizuara në festivalet më të mirënjohura të fëmijëve dhe artit; evente sportive me Olimpiadën 
e Veçantë dhe Shoqatën e Futbollit të Malit të Zi; filma një minutësh të realizuar nga fëmijët me aftësi të 
kufizuara; hapjen e ambienteve gjithëpërfshirëse të lojës në shkolla; nisjen e versionit të parë miqësor ndaj 
fëmijës të Konventës Ballkanike për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara në gjuhën braile, në audio 
dhe në gjuhën e shenjave; ekspozitë fotografike e atletëve të suksesshëm me aftësi të kufizuara).

Falë mbështetjes së parlamenteve të fëmijëve, më shumë fëmijë me dhe pa aftësi të kufizuara, patën rastin 
të merrnin pjesë në fushatë dhe të flitnin në raste të ndryshme rreth rolit të faktorëve të rinj të ndryshimit.

Një studim vlerësimi i Njohurive, Qëndrimeve, dhe Praktikave u realizua në nëntor 2011 për të vlerësuar 
ndikimin e fushatës. Numri i përgjithshëm i popullsisë që ishte në objektiv, qe 474 655 dhe madhësia e 
mostrës ishte 1 207. Rezultatet e kësaj ankete në shkallë përfaqësuese kombëtare treguan se:

• Më shumë se tre të katërtat e të anketuarve e kishin parë fushatën.

• Një në dy të anketuar, nga fushata e vitit 2011, kishin mësuar diçka të re për fëmijët me aftësi të 
kufizuara. Shumica e tyre thanë se mësuan në lidhje me qendrat e kujdesit ditor për fëmijët me 
aftësi të kufizuara dhe grupet e vogla nëpër shtëpi si alternativa ndaj institucionalizimit.

• Një në katër të të anketuarve, ka ndryshuar qëndrimet e tij ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara si 
rezultat i fushatës. Qytetarët thonë se në mesin e fëmijëve me aftësi të kufizuara tani ata shohin 
pjesëtarë potencialisht e të shquar të shoqërisë.

• Një në katër të të anketuarve ka ndryshuar pozitivisht sjelljen e tij ndaj fëmijëve me aftësi të 
kufizuara si rezultat i fushatës së vitin 2011. Qytetarët thonë se tani ata komunikojnë më lehtë me 
fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara.

• Përqindja e të intervistuarve që i konsiderojnë fëmijët me aftësi të kufizuara si pjesëtarë njëlloj të 
vlefshëm të shoqërisë, është rritur me gati 20 për qind që kur fushata filloi në shtator 2010.

• Ka një rritje të qëndrueshme në numrin e të intervistuarve të cilët do të pranojë se fëmijët me 
dhe pa aftësi të kufizuara, jetojnë në të njëjtin qytet apo rrugë, mësojnë në të njëjtën klasë, luajnë 
së bashku dhe bëhen miq të mirë.

• Shumë të anketuar thanë se arsyeja pse ata kanë ndryshuar mendjen, ishte për shkak se gjatë 
gjithë fushatës, fëmijët me aftësi të kufizuara morën një rol aktiv si pjesëtarë jetikë të shoqërisë: si 
avokues të rinj për gjithëpërfshirjen, si atletë, muzikantë, miq, studentë, bija, bij, vëllezër dhe motra.

Përfaqësuesja e UNICEF-it Benjamin Perks, nënvizoi rëndësinë e lidhjes së fushatës me sistemin e reformës 
së mirëqenies së fëmijës, arsimin gjithëpërfshirës dhe ndërmarrjen e masave nga qeveria vendore dhe 
organizatat e shoqërisë civile. Ai përdori shembullin e komunës veriore të Plevljes në Malin e Zi, ku ata i 
zgjeruan klasat gjithëpërfshirëse, e themeluan një qendër ditore për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe rritën 
ndërhyrjet e punës sociale për të mbështetur familjet. Ai shpjegoi: “Kjo mund të jetë një mjet i fuqishëm 
për ndryshimin e situatës së fëmijëve me aftësi të kufizuar në shoqërinë tonë (...) Ajo që mund të shihni në 

83. Spoti televiziv 2010 Bëhet fjalë për aftësi. I disponueshëm tek: http://www.youtube.com/watch?v=woaC6PVaWSI dhe Spoti televiziv 2011 Bëhet fjalë 
për aftësi. I disponueshëm tek: http://www.youtube.com/watch?v=NQ9E9sD42k4&list=UUqKCm38Ect4_Up75QYDd5GA&index=47&feature=plcp
84. Kënga televizive e fushatës. E disponueshme tek: http://www.youtube.com/watch?v=HqlfF4hFKtg&feature=youtu.be
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krahasim me vitet e mëparshme, është (...) rritja e numrit të prindërve të cilët i sjellin fëmijët për arsimin 
gjithëpërfshirës që prej vitit 2010.”85

Hapat e ardhshme: Fokusi i fushatës në vitin 2012

Fushata do të vazhdojë me evente të veçanta dhe duke përdorur TV-në si mjetin e komunikimit me më 
shumë ndikim – UNICEF-i është gjithashtu duke prodhuar strategjinë përfundimtare të komunikimit për vitin 
2012: fëmijët dhe prindërit do të jenë të përfshirë plotësisht në finalizimin e tij.

UNICEF-Mali i Zi në vitin 2012 ka për qëllim të:

• Vazhdojë ngritjen e ndërgjegjësimit mbi aftësitë dhe të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara.

• Mbështetë analizimin e të dhënave dhe të punojë në terren për të regjistruar dhe rritur numrin e 
fëmijëve që kërkojnë arsimim gjithëpërfshirës.

• Përdorë ndryshimin e qëndrimit të publikut ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara, për të bërë 
përpara me Reformën e Mirëqenies së Fëmijëve.

• Të mbështesë një përfshirje më aktive të Shoqatave të Prindërve dhe komuniteteve vendore në 
fushatë. Të sigurojë qëndrueshmërinë e saj, duke siguruar pronësinë vendore.

Sfidat specifike
• Fotografimi i familjeve me fëmijë me aftësi të kufizuara për billbordet e fushatës dhe materialet 

promovuese. Në fillim, UNICEF-i hasi në vështirësi për gjetjen e familjeve me fëmijët me aftësi të 
kufizuara të gatshme për t’u fotografuar dhe shfaqur nëpër billborde në mbarë vendin si dhe në 
materiale të tjera promovuese. Njerëzit kishin frikë të bëheshin kaq të shikueshëm, dhe druheshin 
se mos stigmatizoheshin dhe diskriminoheshin edhe më tej për pasojë. Megjithatë, me evoluimin 
e fushatës, gjithnjë e më shumë familje me fëmijët me aftësi të kufizuara filluan t’i afroheshin 
UNICEF-it, duke kërkuar për të marrë pjesë në të dhe për t’u shfaqur në materialin promovues. 
Pikëpamja e tyre në këtë dukshmëri ndryshoi, pasi ata e panë atë si diçka të përhapur tashmë, 
progresive dhe pozitive, pasi ajo u njoh gjerësisht si e tillë nga shoqëria. Ata u bënë krenarë që po 
ishin pjesë e fushatës dhe nuk u vinte më zor që kishin një fëmi me aftësi të kufizuara siç u kishte 
ardhur më përpara.

Mësimet e nxjerra
Në përgjithësi, kishte tre elementë thelbësorë të suksesit: qasja e përqendruar tek publiku; angazhimi i 
fëmijëve me dhe pa aftësi të kufizuara si agjentë të rinj të ndryshimit dhe drejtues të fushatës, si dhe krijimi 
i një koalicioni të gjerë për ndryshime shoqërore.

• Jelena Perovic, Punonjëse Komunikimi për UNICEF-in në Mal të Zi, shpjegoi: “Një mendësi e cila e 
vinte në qendër publikun ishte vendimtare për suksesin e fushatës. Për të qetë efektivë, ne duhet 
të kuptojmë publikun - çfarë mendojnë ata për këtë temë, rreth fushatës, çfarë gjykojnë ata si kosto 
dhe përfitime të sjelljes së propozuar, çfarë mendojnë miqtë e tyre dhe nëse ata mendojnë se 
mund të kryejnë sjelljet që kemi propozuar ne; cilat janë alternativat dhe pse janë tërheqëse ato? 
Gjithashtu, mesazhet duhet të përshtaten rregullisht për segmentet e audiencës të synuar që janë 
në faza të ndryshme të ndryshimit të sjelljes. Për këtë arsye, ne kemi hulumtuar rregullisht dhe 
segmentuar publikun, kemi para-testuar ide të reja / materiale promovuese dhe mesazhe kyç, kemi 
monitoruar, rishikuar, etj’.86

• Mbështetja e zhvillimit dhe përfshirjes aktive e parlamenteve të fëmijëve në shkolla, komunitete 
vendore dhe shoqëri, ka rezultuar thelbësore. Fëmijët me dhe pa aftësi të kufizuara, mësuan rreth 
të drejtave dhe gjithëpërfshirjes së tyre dhe zhvilluan aftësi të të mira të komunikimit përmes 
pjesëmarrjes në parlamentet shkollore. Kësisoj, ata u bënë “agjentë të rinj të ndryshimit”.

• Informimi dhe konsultimi me partnerët kryesorë – Shoqatat e prindërve dhe qeveria - kur bëhen 
plane dhe organizohen evente të fushatës. Në këtë mënyrë është forcuar, pronësia vendore e 

85. http://www.unicef.org/montenegro/media_18773.html
86. Jelena Perovic, shkëmbime emailesh për ndjekjen e vazhdimësisë, Mars 2012.
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fushatës dhe po kështu është edhe qëndrueshmëria e saj në të ardhmen. Në mënyrë që ta 
përmirësojmë këtë, është e rëndësishme që të krijohet një task forcë komunikimi me përfaqësues 
/ pika kontakti komunikimi nga partnerët kryesorë dhe për të ndarë strategjinë e komunikimit të 
fushatës dhe përditësime rregullisht rreth zbatimit të saj, me task forcën e fushatës.

• Mbështetje dhe krijim i përshpejtuar i shërbimeve gjithëpërfshirëse në të gjithë vendin, për të cilat 
kjo fushatë po krijon një kërkesë nga njerëzit. Gjithashtu, ndërkohë që fushata evolon, familjet me 
fëmijë me aftësi të kufizuara po ndjejnë më pak turp dhe po fillojnë të kërkojnë për shërbimet që 
duhet të ekzsitojnë për t’i mbështetur ata. Pra, fushata çoi në një rritje të konsiderueshme të kërkesës 
për shërbimet gjithëpërfshirëse. Prandaj është thelbësore të mbështetet dhe përshpejtohet ngritja 
e këtyre shërbimeve. Është shumë e rëndësishme të përdorim vrullin e krijuar nga fushata për 
mbledhjen e fondeve për këtë qëllim. Në këtë mënyrë, fushata nuk do të jetë duke reklamuar 
shërbime gjithëpërfshirëse të cilat nuk ekzistojnë në vend, por do të jetë në mënyrë aktive duke 
kontribuar në krijimin dhe riprodhimin e tyre në të gjithë vendin.

11. rusi: projekti i arsimit gjithëpërfshirës87

pikat kryesore:
• Ndërtimi i kapaciteteve / zhvillimi i fëmijëve

• Ekipe arsimore gjithëpërfshirëse për të mbështetur mësuesit

• Trajnimi i mësuesve para-shërbimit dhe në shërbim

• Mbështetje për prindërit (duke përfshirë ndërtimin e kapaciteteve / zhvillim)

• Avokimi në nivel qeverie

• Rritje e ndërgjegjësimit përmes mediave (duke përfshirë edhe mediat sociale)

Perspektiva është një OJF ruse e themeluar në vitin 1997. Qëllimet e saj specifike janë:

• Nxitja dhe zhvillimi i shkollave gjithëpërfshirëse

• Krijimi i mundësive për punësim të zakonshëm

• Rritja e ndërgjegjësimit për çështjet e aftësisë së kufizuar

• Avokim për të drejtat e aftësisë së kufizuar

• Koordinimi i arritjes së paqes në Kaukazin Verior

• Nxitja për akses të plotë në sport dhe veprimtaritë argëtuese.

Ky rast studimor synon të paraqesë një pasqyrë të gamës së veprimtarive të kryera nga Perspektiva në 
fushën e arsimit gjithëpërfshirës,   përkatësisht:

• Puna me shkollat

• Trajnimi dhe përkrahja për mësuesit

• Puna me prindërit

• Rritja e ndërgjegjësimit

• Zhvillimi dhe mbajtja e një rrjeti avokimi
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përmirësojmë këtë, është e rëndësishme që të krijohet një task forcë komunikimi me përfaqësues 
/ pika kontakti komunikimi nga partnerët kryesorë dhe për të ndarë strategjinë e komunikimit të 
fushatës dhe përditësime rregullisht rreth zbatimit të saj, me task forcën e fushatës.

• Mbështetje dhe krijim i përshpejtuar i shërbimeve gjithëpërfshirëse në të gjithë vendin, për të cilat 
kjo fushatë po krijon një kërkesë nga njerëzit. Gjithashtu, ndërkohë që fushata evolon, familjet me 
fëmijë me aftësi të kufizuara po ndjejnë më pak turp dhe po fillojnë të kërkojnë për shërbimet që 
duhet të ekzsitojnë për t’i mbështetur ata. Pra, fushata çoi në një rritje të konsiderueshme të kërkesës 
për shërbimet gjithëpërfshirëse. Prandaj është thelbësore të mbështetet dhe përshpejtohet ngritja 
e këtyre shërbimeve. Është shumë e rëndësishme të përdorim vrullin e krijuar nga fushata për 
mbledhjen e fondeve për këtë qëllim. Në këtë mënyrë, fushata nuk do të jetë duke reklamuar 
shërbime gjithëpërfshirëse të cilat nuk ekzistojnë në vend, por do të jetë në mënyrë aktive duke 
kontribuar në krijimin dhe riprodhimin e tyre në të gjithë vendin.

11. rusi: projekti i arsimit gjithëpërfshirës87

pikat kryesore:
• Ndërtimi i kapaciteteve / zhvillimi i fëmijëve

• Ekipe arsimore gjithëpërfshirëse për të mbështetur mësuesit

• Trajnimi i mësuesve para-shërbimit dhe në shërbim

• Mbështetje për prindërit (duke përfshirë ndërtimin e kapaciteteve / zhvillim)

• Avokimi në nivel qeverie

• Rritje e ndërgjegjësimit përmes mediave (duke përfshirë edhe mediat sociale)

Perspektiva është një OJF ruse e themeluar në vitin 1997. Qëllimet e saj specifike janë:

• Nxitja dhe zhvillimi i shkollave gjithëpërfshirëse

• Krijimi i mundësive për punësim të zakonshëm

• Rritja e ndërgjegjësimit për çështjet e aftësisë së kufizuar

• Avokim për të drejtat e aftësisë së kufizuar

• Koordinimi i arritjes së paqes në Kaukazin Verior

• Nxitja për akses të plotë në sport dhe veprimtaritë argëtuese.

Ky rast studimor synon të paraqesë një pasqyrë të gamës së veprimtarive të kryera nga Perspektiva në 
fushën e arsimit gjithëpërfshirës,   përkatësisht:

• Puna me shkollat

• Trajnimi dhe përkrahja për mësuesit

• Puna me prindërit

• Rritja e ndërgjegjësimit

• Zhvillimi dhe mbajtja e një rrjeti avokimi

87. Bazuar tek Denise Roza dhe Yulia Simonova, Perspektiva, “Fëmijët duhet të shkojnë bashkërisht në shkollë - përvojat e Koalicionit Kombëtar të 
Avokimit (Perspektiva, ‘Children should go to school together - experiences of the National Advocacy Coalition’), PPT e paraqitur tek Konferenca 
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Si funksionon ky program?

1. Puna me shkollat
Perspektiva punon në shkolla (fillore, të  mesme dhe të larta si dhe në shkolla të veçanta) për të ngritur 
ndërgjegjësimin në mesin e fëmijëve. Janë organizuar dramatizime, diskutime, filma dhe konkurse. Një 
veprimtari veçanërisht e suksesshme ishte “Ndërtimi i Urave – Aparatet fotografikë në duart e fëmijëve” 
financuar nga UNICEF-i. Në nëntor 2005, 10 nxënës, të moshës 12 deri 15 vjeçare, nga një shkollë në 
Moskë, kaluan pesë ditë duke ndërmarrë aktivitete fotografie. Fëmijët me aftësi të kufizuara u vunë të 
punonin në dyshe me fëmijë pa aftësi të kufizuara. Aparate fotografikë një përdorimësh u dhuruan nga 
Kodak, dhe një dyqan stampimi fotosh, çdo ditë i fuste fotot në CD, në mënyrë që fotografitë të mund 
të ndaheshin dhe diskutoheshin çdo ditë. Kjo veprimtari u dha fëmijëve mundësinë për të mësuar një 
aftësi pune, por mbi të gjitha ajo ka kontribuar në thyerjen e barrierave në mes fëmijëve me dhe pa aftësi 
të kufizuara. Projekti tregoi se si qëndrimet pozitive dhe miqësia mund të rritet në një kohë të shkurtër 
duke përdorur një mjet shumë të thjeshtë por të fuqishëm: një aparat fotografik. Fotot janë ekspozuar në 
shkolla, në parqe e në Ambasadën Amerikane. Që nga janari 2008, ky projekt është përsëritur në gjashtë 
qytete në Rusi. Në dy qytete, projekti është kthyer në një veprimtari kampi veror të përvitshëm dhe në dy 
shkolla të  Moskës, ai është kthyer në një aktivitet javor. Mbulimi i gjerë mediatik i projektit, ka bërë që njerëz 
të ndryshëm të dhurojnë aparatet fotografike në mënyrë që edhe shkolla të tjera të mund të zhvillojnë 
veprimtari të ngjashme.
Projekti e ka promovuar shumë efektivisht mesazhin që të gjithë fëmijët mund dhe duhet të arsimohen së 
bashku.

2. Trajnim dhe mbështetje për mësuesit
Perspektiva mbështet mësuesit në mënyra të ndryshme, nëpërmjet:

• Puna, që nga viti 2008, e Ekipeve arsimore gjithëpërfshirëse (EGJA) të ngritura në 9 rajone. Ekipet 
përfshijnë mësues, prindër, avokatë e aktivistë të cilët punojnë së bashku për të zhvilluar arsimin 
gjithëpërfshirës dhe për të mbështetur shkollat gjithëpërfshirëse. Çdo EGJA ofroi mbështetje 
për të paktën 4 qendra para-shkollore dhe 3 shkollave në një sërë çështjesh: ekipi organizon 
trajnime për mësuesit dhe administratorët, për psikologët dhe zyrtarët rreth çështjeve të arsimit 
gjithëpërfshirës. Ky ekip organizon gjithashtu seminare ndërgjegjësuese rreth aftësisë së kufizuar, 
prezantime në shkolla si dhe në veprimtari të përbashkëta mes fëmijëve me dhe pa aftësi të 
kufizuara, për të drejtuar trajnime ndërgjegjësuese rreth aftësisë së kufizuar në shkolla.

• Doracakë të arsimimit gjithëpërfshirës, me informacion mbi parimet dhe praktikat e arsimit 
përfshirës, të shpërndara më shumë se 150 mësuesve para shkollorë dhe shkollorë, edukatorëve 
të veçantë, psikologëve, pedagogëve dhe studentëve të shkollave të mesme dhe 114 prindërve të 
fëmijëve me aftësi të kufizuara.88

• Trajnimi para-shërbimit: Perspektiva, së bashku me Universitetin Pedagogjik Psikologjik të Qytetit të 
Moskës, (UPPQM), ndërtoi dhe testoi sesione trajnimi për arsimin gjithëpërfshirës,   si pjesë e një 
kursi për mësuesit në një total prej 72 orësh mësimi. Roli kyç i Perspektiva-s ishte të ndërtonte dhe 
drejtonte seksionet e aftësive të kufizuara si dhe avokimit ligjor të kursit.

• Konferenca video mbi një sërë çështjesh të arsimit gjithëpërfshirës. Kohët e fundit, 25 ekspertë, - 
12 ekspertë ndërkombëtarë në fushën e arsimit gjithëpërfshirës nga Norvegjia, SHBA-ja, Anglia, 
Zelanda e Re, Kanadaja, etj. si dhe 13 ekspertë rusë të arsimit gjithëpërfshirës dhe të të drejtave të 
personave me aftësi të kufizuara - u ftuan për të ofruar ekspertizën e tyre. Pjesëmarrës (një total 
prej 2,100 vetësh) ishin mësues parashkollorë dhe shkollorë, administratorë, edukatorët të veçantë, 
psikologë, punonjës të arsimit, prindër të fëmijëve me aftësi të kufizuara, profesorë dhe studentë, 
etj.89

• Vizitat studimore u organizuan në vitin 2008 dhe 2011: dy herë në Londër dhe Austri për 30 
mësues, prindër dhe aktivistë.

88. Doracakët janë të disponueshme tek siti i internetit të Perspektiva-s website tek: http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/index.php?id=1073. 
89. Sesione të përzgjedhura të konferenës video u filmuan dhe janë të disponueshme tek siti i internetit i Perspektiva-s, tek: http://obrazovanie.
perspektiva-inva.ru/?1107
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3. Puna me prindërit
Puna me prindërit përqendrohet në trajnim, mbështetje dhe avokim mes kolegëve, këshilla ligjore dhe 
referimin. Për shembull, fëmijët me sindromin daun (Down) të moshës 3 deri 6 vjeçare, nuk po merrnin 
asnjë shërbim. Në vitin 2008 prindërit e zonës, bashkuan forcat, për të avokuar për të drejtat e tyre. 
Avokatët e Perspektiva-s dhe prindërit e tjerë, u siguruan atyre mbështetje. Mbështetje u sigurua edhe nga 
Avokati i Popullit dhe dy vjet më pas ata fituan akses në shkollat   dhe kujdesin ditor të tyre.

4. Rritja e ndërgjegjësimit
Perspektiva dhe partnerët e saj, vazhdojnë të zhvillojnë dhe të drejtojnë veprimtari të njëkohshme publike, 
që kanë për qëllim të edukojnë pjesëtarët e komuniteteve të tyre rreth arsimit gjithëpërfshirës dhe për të 
nxitur politika të reja dhe legjislacion më të favorshëm për të mbështetur fëmijët me aftësi të kufizuara në 
mjedise gjithëpërfshirëse.

• Në vitin 2007 u nis dhe është ende duke vazhduar, Fushata “Fëmijët duhet të shkojnë bashkë në 
shkollë”. Ajo ka për qëllim të:

• Demonstrojë se fëmijët me aftësi të kufizuara duhet të shkojnë në shkollë me bashkëmoshatarët 
e tyre që nuk janë me aftësi të kufizuara.

• Tregojë imazhe pozitive të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe moshatarëve të tyre jo me 
aftësi të kufizuara, së bashku në shkollë.

• Paraqesë shkolla gjithëpërfshirëse si modele për shkollat   e tjera.

• Perspektiva projektoi dhe paraqiti më shumë se 15 Njoftimeve Shërbimesh Publike NJSHP) për 
televizion, të cilat janë përdorur nga një sërë pjesëtarësh të Koalicionit gjatë fushatave të tyre. 
Qendra Kërkimore Reklamuese Grand Prix, përgatiti një raport për Perspektivën për testimin e 
efektivitetit të NJSHP-ve për arsimin gjithëpërfshirës.

• Perspektiva ka qenë e angazhuar në rritjen e ndërgjegjësimit përmes filmave në festivalin 
ndërkombëtar të filmit “Thyerja e Pengesave”, e cila zhvillohet çdo dy vjet në Moskë dhe që po 
shpërndahet me anë të partnerëve në rajonet e tyre.

• Së fundi, Perspektiva punon me median edhe përmes trajnimeve për gazetarët, duke dhënë sqarime 
mbi terminologjinë, e duke inkurajuar mbulimin mediatik për evente të veçanta.

5. Zhvillimi dhe mbajtja e një rrjeti avokimi
“Koalicioni për Arsim Kombëtar për të Gjithë “ i Perspektiva-s (KAKGJ) u ngrit në vitin 2005 dhe është rritur 
duke patur tanimë 28 rajone anëtare. Anëtarët e saj janë OJF të aftësive të kufizuara, OJF të prindërve, 
republika. Qëllimi i saj është të përmirësojë aksesin në arsim për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe për 
të promovuar arsimin gjithëpërfshirës në Rusi. Anëtarët e KAKGJ-së takohen çdo viti në Moskë për të 
shkëmbyer përvojat, për të diskutuar probleme, si dhe për të gjetur mënyra të reja të zhvillimit të planeve 
të Arsimit gjithëpërfshirës.

Për të forcuar kapacitetin e anëtarëve të KAKGJ-së për të nxitur dhe të mbështetur profesionalisht arsimin 
gjithëpërfshirës në komunitetet e tyre dhe në nivel kombëtar, Perspektiva i ftoi të gjithë ata për të marrë 
pjesë në konferenca video dhe ndau me ta rezultatet dhe ndikimin e projektit.

17 anëtarë të KAKGJ-së zhvilluan dhe vunë në zbatim 30 projekte komunitare ndryshimi / avokimi (PKN) 
që synojnë promovimin e arsimit gjithëpërfshirës në rajonet e tyre.

Në pesë rajone të KAKGJ-së - Tomsk, Voronezh, Ulan-Ude, Moskë dhe Samara - OJF-të patën sukses 
në lobimin për fonde shtesë për shkuarjen e fëmijët me aftësi të kufizuara në shkollat e përgjithshme. Si 
rezultat, u hartua dhe u aprovua legjislacion vendor me fonde të shtuara për arsimin për fëmijët me aftësi 
të kufizuara.

Që nga shtatori 2010, Perspektiva ka qenë duke përdorur mjetet e mediave sociale (Facebook, YouTube, 
Twitter) për të nxjerrë në pah historitë e suksesit, për të lehtësuar shkëmbimin e ideve dhe mendimeve 
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dhe për të rekrutuar veprimtarë e mbështetës:

Kanali në YouTube i Perspektiva-s: www.youtube.com/user/rooiperspektiva përmban 34 video.
Faqja në Facebook e Perspectiva-s: www.facebook.com/rooiperspektiva u krijua në gusht të vitit 2010.

Blogu LiveJournal i Perspectiva-s: http://rooiperspektiva.livejournal.com/ u krijua në shtator të vitit 2010. 
Aktualisht, blogu është pjesë e 21 komuniteteve në internet (online) dhe ka 60 abonentë (subscribers).

Blogu mikro i Perspectiva-s në Twitter rreth integrimit të personave me aftësi të kufizuara në shoqëri http://
twitter.com/rooiperspektiva u krijua në shkurt 2011.

12. sErBia: arsimi përfshirës - Nga praktika tek linja e veprimit90

pikat kryesore:
• Rrjetet e mësuesve dhe shkollave

• Ekipet vendore gjithëpërfshirëse

• Koalicioni / Rrjeti

• Rritja e ndërgjegjësimit

Përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara është një çështje e rëndësishme e aspektit të drejtave, për 
themelet e shoqërisë së hapur. Disa programe dhe Fondacione kombëtare të Shoqërisë së Hapur, adresojnë 
këtë çështje dhe avokojnë për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar duke përfshirë edhe fëmijët, 
përkatësisht: Programi i Mbështetjes Arsimore, Nisma Rinore e Shoqërisë së Hapur, Nisma e Shëndetit 
Mendor, Programi i Fëmijërisë së Hershme, si dhe Lindje Lindje: Programi Partneritet Përtej Kufijve.

Strategjia specifike e Programit të Mbështetjes së Arsimit për të avokuar për të drejtat ligjore të fëmijëve, 
përqendrohet tek:

• sigurimi i aksesit ndaj qeverive dhe edukatorëve në zhvillimin profesional dhe në ekspertizë, që 
bëjnë të mundshme gjithëpërfshirjen;

• mbështetjen e modeleve të zhvilluara në nivel vendor e përfshirjes me potencial për përsëritje të 
tyre gjetiu;

• forcimin e grupeve të shoqërisë civile për të siguruar që të rinjve, prindërve dhe mësuesve u 
dëgjohet zëri në hartimin e politikave dhe që komunitetet nuk janë lënë jashtë debatit.

Projektet e FSHH-së synojnë të “ndërtojnë solidaritetin brenda dhe ndërmjet grupeve të margjinalizuara 
për të avokuar për të drejtat e tyre në mënyrë efektive”.91 Ata angazhohen me komunitetet, prindërit dhe 
mësuesit si partnerë në gjithëpërfshirje, për të arritur një ndryshim të qëndrueshëm.

Në vitin 2005, Instituti Shoqëria e Hapur Serbi, në kuadër të Programit të Arsimit Gjithëpërfshirës,   vuri në 
zbatim një nismë të gjerë të quajtur “Arsimi gjithëpërfshirës - Nga praktika tek linja e veprimit”. ISHH-ja dhe 
pjesëtarë të tjerë OJF-shë e kuptonin se ekzistonin shumë praktika të mira dhe ata donin të analizonin ato 
që vërtetë funksiononin dhe të avokonin për ndryshimin e politikave. Ky projekt u zbatua fillimisht për tre 
vjet deri në vitin 2008, por më pas vazhdoi edhe më tej. Nisma 2005-2008 kishte për qëllim të trajtonte 
gjithëpërfshirjen në komunitetin shkollor dhe nivel politik, me qëllim që të:

• Krijonte kushtet për të zgjeruar aksesin në arsimim cilësor për të gjithë fëmijët, veçanërisht për ata 
që janë lënë jashtë tradicionalisht, përfshi këtu fëmijët me aftësi të kufizuara.

90. Bazuar tek dokumentet e ofruara nga Kate Lapham, Menaxhere e Lartë Programi, Programi i Mbështetjes Arsimore, Instituti i Shoqërisë së 
Hapur: Udhëzues për Çuarjen Përpara të Praktikës Gjithëpërfshirëse Arsimore (Education Support Program, Open Society Institute: Guide for Advancing 
Inclusive Education Practice), Beograd: Fondi për një shoqëri të hapur (Fund for an Open Society), 2009. E disponueshme tek: http://www.fosserbia.
org/download/A_Guide_for_Advancing_Inclusive_Education_Practice.pdf ; si dhe tek dokumentet e ofruara nga Tatjana Stojic, Koordinatore e 
Programit Arsimor, Fondi për një Shoqëri të Hapur Serbi: “Praktika Gjithëpërfshirëse ndaj Linjës Gjithëpërfshirëse të Veprimit” (Fund for an 
Open Society Serbia: ‘Inclusive Practice to Inclusive Policy’) PPT paraqitur në Montreal, Maj 2011; ‘Arsimimi Gjithëpërfshirës: nga praktika në linjën 
e veprimit’ tek Kontributet Vullnetare nga Organizatat e Arsimimit Gjithëpërfshirës (Voluntary Contributions by Organizations on Inclusive Education). 
Dukumenti i punës, Gjenevë, 24 Tetor 2008, fq. 14-22 dhe mbi emailet e shkëmbyera me Tatjana Stojic.
91. Siti i internetit i Institutit të Shoqërisë së Hapur: http://www.soros.org/initiatives/esp/focus_areas/discrimination 
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• Zhvillonte identitetin e qytetarëve dhe përmirësonte kompetencat ndërkulturore të nxënësve dhe 
mësuesve;

• Hiqte ose të kontribuonte për heqjen e ndarjes në mes shkollave të përgjithshme dhe atyre 
speciale në mënyrë që midis shkollave të nisë bashkëpunim dhe komunikim dhe për rrjedhojë, të 
rriten kapacitetet e mësuesve për të punuar me fëmijët me nevoja të ndryshme.

• Avokonte për ndryshim të linjës së veprimit që ndiqet si dhe të ligjit, duke u bazuar në praktikat e 
mira që janë tashmë duke u vënë në zbatim.

Si funksionoi programi?
U ngrit një koalicion i gjerë partnerësh i përbërë nga organet shtetërore (Sekretariati i Krahinës Autonome 
të Vojvodinës dhe Instituti Pedagogjik i Vojvodinës), pushteti vendor, shoqatat profesionale (Shoqata e 
Mësuesve), OJF-të që kanë të bëjnë me zhvillimin, zbatimin dhe promovimin e arsimit gjithëpërfshirës. 
Anëtarët e këtij koalicioni, në përputhje me pozitat e tyre përkatëse, dhanë kontributet e tyre për të 
avokuar për ndërkalljen e arsimit gjithëpërfshirës në sistemin arsimor dhe për krijimin e një ligji të ri.

Pesë projekte zunë fill nga nisma e Fondit të “Arsimit gjithëpërfshirës - Nga praktika tek linja e veprimit”’:

1. “Arsimi gjithëpërfshirës nëpërmjet Rrjetit të Mësuesve dhe Shkollave”
Si pjesë e këtij projekti, Rrjeti i Arsimit Gjithëpërfshirës (RRAGJ) u zgjerua duke përfshirë kësisoj mbi 150 
mësues dhe bashkëpunëtorë ekspert në 15 qytete dhe qyteza të Serbisë. U ngrit një shërbim mbështetes 
për arsimin gjithëpërfshirës, i përbërë nga 30 ekspertë të arsimit dhe praktikantë me përvojë në 10 qytete 
dhe qyteza serbe që ofruan mbështetjen me telefon ose vizitave në terren tek mësues, prindër si dhe të 
gjithë aktorët e tjerë. Shërbimet mbështetëse bashkëpunuan mes tyre nëpërmjet shkëmbimit të përvojave 
dhe ofrimit të mbështetjes reciproke. U krijua një portal, www.inkluzija.org, si një mjet komunikimi dhe 
mbështetjeje të ekspertëve nëpërmjet shkëmbimit të përvojave, literaturës së specializuar, organizimit të 
seminareve dhe kurseve për mësuesit, duke përdorur informacionin dhe teknologjinë e komunikimit. Kjo 
është akoma aktive.

2. “Përfshirja Arsimore - Ekipet vendore”
Në fund të vitit 2006 dhe gjatë atij 2007, një rrjet prej 10 ekipesh gjithëpërfshirëse vendore (EVGJ) u ngrit 
në 10 qytete dhe fshatra serbe. EVGJ-të përbëhen nga personel prej autoriteteve vendore dhe OJQ-
ve vendore dhe roli i tyre ishte të siguroheshin që fëmijët e komunitetit të tyre ishin të përfshirë me të 
vërtetë. Nëpërmjet debateve publike, prezantimeve mediatike dhe bisedave me institucionet arsimore, 
EVGJ promovuan konceptin e arsimit gjithëpërfshirës dhe i inkurajuan institucionet vendore arsimore të 
hapeshin ndaj grupeve të margjinalizuara. Veprimet nga EVGJ-të u koordinuan me sukses nga Qendra për 
Pedagogjinë Ndërvepruese (QPN) dhe Nisma për Gjithëpërfshirjen VelikiMali (the GreatLittle). Vetëm disa 
janë ende aktive.

3. “Shkolla gjithëpërfshirëse në komunitet shumë-kulturore - Krijimi i kushteve për zhvillimin e shkollës 
gjithëpërfshirëse në Vojvodinën shumëkulturore”
Duke pasur parasysh se mënyra në të cilën fëmijët me nevoja të veçanta janë përjashtuar nga sistemi 
arsimor shfaqet edhe për komunitete e pakicave etnike, Fondi mbështeti një projekt të veçantë, qëllimi i të 
cilit ishte krijimi i kushteve për zhvillimin e shkollave gjithëpërfshirëse në gjuhët e pakicave.

4. Arsimi ‘Ndërkulturor / Shumëkulturor - Nga praktika tek linja e veprimit’
Ky projekti ka të bëjnë me avancimin dhe zhvillimin e bashkëjetesës multikulturore cilësore, përmes 
praktikës arsimore dhe politikës në dy rajone të spikatura multietnike.

5. “Arti dhe gjithëpërfshirja arsimore”
Ky projekt u mor me afirmimin e formave dhe modeleve artistike (lëvizje, muzikë, dramatizim) në punën 
me fëmijët me aftësi të kufizuara. Projekti u drejtua nga Qendra Kulturore Stari Grad dhe Beton Hala Teatar.



56 E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsim gjithpërfshirës

• Zhvillonte identitetin e qytetarëve dhe përmirësonte kompetencat ndërkulturore të nxënësve dhe 
mësuesve;

• Hiqte ose të kontribuonte për heqjen e ndarjes në mes shkollave të përgjithshme dhe atyre 
speciale në mënyrë që midis shkollave të nisë bashkëpunim dhe komunikim dhe për rrjedhojë, të 
rriten kapacitetet e mësuesve për të punuar me fëmijët me nevoja të ndryshme.

• Avokonte për ndryshim të linjës së veprimit që ndiqet si dhe të ligjit, duke u bazuar në praktikat e 
mira që janë tashmë duke u vënë në zbatim.

Si funksionoi programi?
U ngrit një koalicion i gjerë partnerësh i përbërë nga organet shtetërore (Sekretariati i Krahinës Autonome 
të Vojvodinës dhe Instituti Pedagogjik i Vojvodinës), pushteti vendor, shoqatat profesionale (Shoqata e 
Mësuesve), OJF-të që kanë të bëjnë me zhvillimin, zbatimin dhe promovimin e arsimit gjithëpërfshirës. 
Anëtarët e këtij koalicioni, në përputhje me pozitat e tyre përkatëse, dhanë kontributet e tyre për të 
avokuar për ndërkalljen e arsimit gjithëpërfshirës në sistemin arsimor dhe për krijimin e një ligji të ri.

Pesë projekte zunë fill nga nisma e Fondit të “Arsimit gjithëpërfshirës - Nga praktika tek linja e veprimit”’:

1. “Arsimi gjithëpërfshirës nëpërmjet Rrjetit të Mësuesve dhe Shkollave”
Si pjesë e këtij projekti, Rrjeti i Arsimit Gjithëpërfshirës (RRAGJ) u zgjerua duke përfshirë kësisoj mbi 150 
mësues dhe bashkëpunëtorë ekspert në 15 qytete dhe qyteza të Serbisë. U ngrit një shërbim mbështetes 
për arsimin gjithëpërfshirës, i përbërë nga 30 ekspertë të arsimit dhe praktikantë me përvojë në 10 qytete 
dhe qyteza serbe që ofruan mbështetjen me telefon ose vizitave në terren tek mësues, prindër si dhe të 
gjithë aktorët e tjerë. Shërbimet mbështetëse bashkëpunuan mes tyre nëpërmjet shkëmbimit të përvojave 
dhe ofrimit të mbështetjes reciproke. U krijua një portal, www.inkluzija.org, si një mjet komunikimi dhe 
mbështetjeje të ekspertëve nëpërmjet shkëmbimit të përvojave, literaturës së specializuar, organizimit të 
seminareve dhe kurseve për mësuesit, duke përdorur informacionin dhe teknologjinë e komunikimit. Kjo 
është akoma aktive.

2. “Përfshirja Arsimore - Ekipet vendore”
Në fund të vitit 2006 dhe gjatë atij 2007, një rrjet prej 10 ekipesh gjithëpërfshirëse vendore (EVGJ) u ngrit 
në 10 qytete dhe fshatra serbe. EVGJ-të përbëhen nga personel prej autoriteteve vendore dhe OJQ-
ve vendore dhe roli i tyre ishte të siguroheshin që fëmijët e komunitetit të tyre ishin të përfshirë me të 
vërtetë. Nëpërmjet debateve publike, prezantimeve mediatike dhe bisedave me institucionet arsimore, 
EVGJ promovuan konceptin e arsimit gjithëpërfshirës dhe i inkurajuan institucionet vendore arsimore të 
hapeshin ndaj grupeve të margjinalizuara. Veprimet nga EVGJ-të u koordinuan me sukses nga Qendra për 
Pedagogjinë Ndërvepruese (QPN) dhe Nisma për Gjithëpërfshirjen VelikiMali (the GreatLittle). Vetëm disa 
janë ende aktive.

3. “Shkolla gjithëpërfshirëse në komunitet shumë-kulturore - Krijimi i kushteve për zhvillimin e shkollës 
gjithëpërfshirëse në Vojvodinën shumëkulturore”
Duke pasur parasysh se mënyra në të cilën fëmijët me nevoja të veçanta janë përjashtuar nga sistemi 
arsimor shfaqet edhe për komunitete e pakicave etnike, Fondi mbështeti një projekt të veçantë, qëllimi i të 
cilit ishte krijimi i kushteve për zhvillimin e shkollave gjithëpërfshirëse në gjuhët e pakicave.

4. Arsimi ‘Ndërkulturor / Shumëkulturor - Nga praktika tek linja e veprimit’
Ky projekti ka të bëjnë me avancimin dhe zhvillimin e bashkëjetesës multikulturore cilësore, përmes 
praktikës arsimore dhe politikës në dy rajone të spikatura multietnike.

5. “Arti dhe gjithëpërfshirja arsimore”
Ky projekt u mor me afirmimin e formave dhe modeleve artistike (lëvizje, muzikë, dramatizim) në punën 
me fëmijët me aftësi të kufizuara. Projekti u drejtua nga Qendra Kulturore Stari Grad dhe Beton Hala Teatar.
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Një sërë rezultatesh u arritën deri në fund të nismës tre-vjeçare:

• Shembuj të praktikave të mira dhe kriteret dhe treguesit e përcaktuar për praktikat e mira 
gjithëpërfshirëse në arsim, u përcaktuan dhe u përmblodhën në Udhëzuesin për Çuarjen Përpara të 
Praktikës Arsimore Gjithëpërfshirëse;

• U krijua një rrjet, dhe u ngrit kapaciteti i 150 praktikuesish nga 15 qytete dhe qyteza të Serbisë mbi 
arsimin gjithëpërfshirës – ky rrjet është ende aktiv në nivel kombëtar dhe tani është shumë më i 
gjerë se ç’ishte fillimisht.

• U krijua “Shërbimi Mbështetës i Arsimit Gjithëpërfshirës” (30 profesionistë në 10 qytete dhe 
qyteza, duke ofruar këshillim përmes telefonit ose vizitave në terren, japin mbështetje për mësuesit, 
prindërit dhe aktorët e tjerë).

• Bashkëpunimi ndër-sektorial u mbështet.

• U krijua “Konkursi për Shkollën më Gjithëpërfshirëse” si një mekanizëm stimulues që sistemi 
arsimor të punojë në mënyrë gjithëpërfshirëse si dhe për të promovuar vetë-vlerësimin e ngulitur 
qasje në planet, vendimet si dhe dokumentet e shkollës.

Në vitin 2008 këto projekte përfunduan. Megjithatë Iniciativa Gjithëpërfshirës Arsimore e ISHH-së Serbi, e 
ka vazhduar punën e saj, duke u fokusuar në:

• fushata ndërgjegjësimi (sidoqoftë, koalicioni nuk ekziston më) për të promovuar një kuptim më 
të mirë të arsimit gjithëpërfshirës përmes organizimit të rreth 100 tryezave të rrumbullakëta në 
mbarë Serbinë:

• Veprimtari për ndjekjen e vazhdimësisë në partneritet me UNICEF-in dhe Bankën Botërore.92 
Këto synojnë:

• Monitorimin e zbatimit të politikës së arsimit gjithëpërfshirës dhe instrumentet e saj që nga 
miratimi i Ligjit të ri për Themelet e Sistemit të Arsimit në vitin 2009.

• Analizimi i dokumentacionit të praktikave ekzistuese në zbatimin e arsimit gjithëpërfshirës: 
PAGJ-të, krijimi i profilit pedagogjik të fëmijës, individualizimi i mësimdhënies, procedurat e 
regjistrimit.

• Analizimi i organizimit të arsimit të përgjithshëm dhe mbështetja sociale për fëmijën brenda 
shkollës dhe komunitetit vendor.

• Identifikimi i problemeve ekzistuese dhe analizimi i shkaqeve të tyre.

• Ofrimi i propozimeve për rregullimet korrigjuese dhe zgjidhjet konkrete në zbatimin e 
politikave të arsimit gjithëpërfshirës.

• Zhvillimi i një modeli për monitorimin dhe zbatimin e arsimit gjithëpërfshirës në shkollë, duke 
përfshirë vëzhgimin e mësimdhënies.

Mësimet e nxjerra
• Ndërto mbi themele të forta, gjej praktikat e mira të cilat janë tashmë duke u zhvilluar në vend.

• Nxit bashkëpunimin ndërsektorial

• Mblidh të dhëna, duke përfshirë edhe të dhëna të shkëputura (linja e veprimit e bazuar tek provat).

• Vendos sistem monitorimi (kriteret, treguesit) e veprimtarive të avokimit.

• Bashkëpuno me të gjitha palët relevante (shoqatat profesionale, prindërit dhe shoqatat e prindërve, 
mediat, organizatat rinore, etj).

92. Banka Botërore në Serbi, është duke zbatuar projektin: Realizimi i Shërbimeve të Përmirësuara Vendore (‘Delivery of Improved Local Services’) 
(RSHPV) që synon zhvillimin e kapaciteteve të aktorëve institucionalë në sektorët shoqërorë (në arsim, mbrojtje sociale si dhe shëndetësi) duke 
përmirësuar efikasitetin, cilësinë dhe aksesin ndaj shërbimeve në sektorët socialë në një mjedis gjithnjë e më shumë decentralizues. Një nga 
projektet e shumëta arsimore të RSHPV-së, është kontributi ndaj zbatimit të politikës së Ministrisë së Arsimit për arsimimin gjithëpërfshirës. Për 
informacion të mëtejshëm, shiko: http://www.mapaprojekata.rs/projekat/index.php?projekat=22&lang=en Nga fundi i Prillit 2012 do të jenë të 
disponueshme konstatimet e kërkimeve të RSHPV-së mbi monitorimin e granteve të vogla të dhëna shkollave. 
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13. sErBia: rBk dhe Bibliotekat lodër, qendrat e kujdesit ditor dhe arsimi 
gjithëpërfshirës në serbi93

pikat kryesore:
• Arsimi gjithëpërfshirës si një element i programeve RBK

• Edukimi i Prindërve dhe Programet Mbështetëse

• Zhvillimi i Indeksit për Gjithëpërfshirje

SCUK Serbia, vendosi të adresojë problemin e pengesave ndaj arsimit cilësor për fëmijët me aftësi të 
kufizuara në Serbi, duke zhvendosur vëmendjen nga fëmija tek mjedisi rrethues social. Qasja e pilotuar mes 
viteve 2000 dhe 2003, dhe pastaj e zgjeruar midis 2004 dhe 2009, synonte përmirësimin e shërbimeve në 
dispozicion të fëmijëve dhe familjeve të tyre, përmes tri fillesh kryesore:

• Rehabilitim i bazuar tek komuniteti

• Qendrat e kujdesit ditor

• Arsimi gjithëpërfshirës.

Ky rast studimor ofron një panoramë të mënyrës se si këto komponente u vunë në zbatim, duke u vënë 
theks të veçantë Bibliotekave lodër, të cilat janë gjykuar si një nismë shumë e suksesshëm në nivel kombëtar.

Si funksionoi programi?

1. Rehabilitim Bazuar tek Komuniteti (RBK)
Projekti RBK përfshinte 23 komuna në Serbi. Duke filluar me një fazë pilot që zgjati një vit në rajonin e 
Sanxhakut, projekti më vonë u përhap duke përfshirë më shumë qyteza në jug të Serbisë dhe në rajonin 
e Vojvodinës. Projekti synonte mbështetjen e integrimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara në komunitetet 
vendore, për të zhvilluar dhe përmirësuar shërbimet në dispozicion për fëmijët dhe familjet e tyre dhe për 
të forcuar kapacitetin e prindërve, fëmijëve dhe komuniteteve vendore për të ndikuar në ndërgjegjësimin 
publik, politikën dhe praktikën në lidhje me çështjet e aftësisë së kufizuar. Në nivelin e politikave, projekti 
kreu avokime që synonin të arrinin që qasja e RBK-së të njihej si një model i vlefshëm në nivel qeveritar 
dhe si një që ofron një alternativë ndaj institucionalizimit.
Projektet e RBK-së kishin 6 komponentë kryesorë:

• Trajnimi. Trajnim u sigurua për stafin profesional të përfshirë në punën me fëmijët me aftësi të 
kufizuara, me punonjësit socialë, mësuesit dhe prindërit. Trajnimi trajtonte ndërgjegjësimin për 
aftësinë e kufizuar dhe modelin social të aftësisë së kufizuar, teknika këshillimore për prindërit, 
ngritjen dhe drejtimin e bibliotekave lodër (BL) dhe zhvillimin e OJF-ve. Sesionet trajnuese për 
secilën prej temave zgjatën 2-3 ditë.

• Punëtari për fëmijët dhe grupe mbështetëse për prindërit. Gjatë këtyre sesioneve prindërit u takuan 
me prindër të tjerë dhe fëmijët patën mundësinë të ndërvepronin me njëri-tjetrin nën kujdesin e 
profesionistëve të trajnuar. Për shumë prej fëmijëve kjo ishte përvoja e parë e tyre sociale jashtë 
shtëpisë dhe kështu roli i mbarëvajtësve në krijimin e një atmosfere mikpritëse dhe të këndshme, 
qe shumë i rëndësishëm me qëllim bërjen e fëmijëve të ndjehen të pranuar. Vëllezër e motra 
të fëmijëve me aftësi të kufizuara morën gjithashtu pjesë në këto punëtari dhe kjo rezultoi një 
përvojë e vlefshme për mbarëvajtësit në hartimin e veprimtarive për fëmijët me aftësi dhe interesa 
të ndryshme.

• Shkëmbim përvoje nëpërmjet takimeve dhe krijimi i rrjeteve. Kjo ka ndodhur nëpërmjet një rrjeti të 
fortë shoqatash që kanë për qëllim krijimin e një lëvizjeje të fortë që avokon për ndryshime në 
politikën dhe praktikën në nivel komuniteti, në nivel rajonal dhe kombëtar. Grupet e punëtorëve 

93. Bazuar tek dokumentet e ofruara nga Margarita Yanakieva si dhe nga Lijljana Dosen: Jelena Čoko Nives Radeljić, Reduktimi i Efekteve të Varfërisë 
për Fëmijët me Nevoja të Veçanta në Serbi, Mal të Zi dhe Kosovë (Reducing the Effects of Poverty for Children with Special Needs in Serbia, Montenegro 
and Kosovo). Raport, Dhjetor 2009, dhe Rasti studimor i larmisë: Arsimimi Gjithëpërfshirës për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara në Serbi (Diversity Case 
Study: Inclusive Education for Children with Disabilities in Serbia). Informacion i mëtejshëm u përftua përmes emaileve për ndjekjen e vazhdimësisë si 
dhe nga gazeta elektronike www.sec.es/esc/ESCNewsletter3-08-LV.pdf
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13. sErBia: rBk dhe Bibliotekat lodër, qendrat e kujdesit ditor dhe arsimi 
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RBK dhe prindërit, shkëmbyen vizita, ndanë me njëri tjetrin ato që kishin mësuar dhe ndihmuan 
në zgjidhjen e situatave problematike. Takime më të mëdha u mbajtën gjithashtu, ku u gërshetuan 
prindër, fëmijë me aftësi të kufizuara dhe specialistë nga disa qytete, si dhe përfaqësues nga Ministria 
e Çështjeve Sociale.

• Fushata Mediatike. Veprimtaritë e projektit u ndoqën dhe u mbështetën nga një fushatë mediatike 
e mirë-organizuar. Përfaqësuesit e medias u përfshinë që nga fillimi në trajnimin e ndërgjegjësimit 
të aftësisë së kufizuar në mënyrë që ata të kishin mundësi për të fituar një kuptim të qartë të 
projektit. Mbulimi në shtypin, radion dhe televizionin vendor, i solli problemet e fëmijëve me aftësi 
të kufizuara dhe familjeve të tyre më pranë publikut. Gjithashtu u prodhuan dhe u shpërndanë 
fletushka dhe postera.

• Bibliotekat lodër (BL). Këto ishin një aspekt shumë i pëlqyer dhe i suksesshëm i projektit. Ato u 
siguruan fëmijëve një ambient të sigurt si dhe materiale të ndryshme, të tilla si lodra dhe libra, 
dhe me mundësinë për të mësuar dhe t’u takuar me moshatarët e tyre në një nivel të barabartë. 
Ndonjëherë ata u paraqitën si elementi i parë i shërbimeve RBK, nganjëherë si një kontribut 
ekzistues për shërbimet RBK. BL-të ofruan arsimim të hershëm, punëtari kreative, duke përdorur 
dramatizime, vizatime dhe terrakota. Kjo gjë nuk ka qenë e disponueshme më parë.

“Problemi është se nuk ka asnjë ndërhyrje të hershme. Fëmijët me aftësi të kufizuara shpesh nuk regjistrohen 
para moshës shtatë vjeçare, kur tashmë u ka ardhur koha për të filluar shkollën. Ne nuk kemi asnjë ambient 
para-shkollor për fëmijët me aftësi të kufizuara, dhe paçka se zyrtarisht ata kanë të drejtë të ndjekin 
kopshtin bashkë me fëmijët e tjerë, kjo ndodh rrallë në praktikë dhe varet tërësisht në vullnetin e mirë e të  
edukatorit” (Biljana Koldan, mësuese).

BL-të janë konsideruar si “inkubatorë të arsimit gjithëpërfshirës”. Në përgjithësi, futja e BL-ve, ka kontribuar në:

• Përmirësimin e përfshirjes dhe cilësisë së jetës së fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe familjeve të 
tyre.

• Ndihmimin e integrimit dhe zhvillimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara, si dhe në rritjen e nivelit 
të të kuptuarit dhe pranimit të këtyre fëmijëve në komunitet.

• Forcimin e bashkëveprimit në mes të shoqatave të prindërve, komuniteteve dhe shkollave.

• Futja e mjeteve alternative të mbrojtjes.

• Përmirësimi i të kuptuarit nga ana e prindërve të modelit social të aftësisë së kufizuar, e jo më të 
modelit të shërbimeve korrektuese dhe ri-arsimor.

• Krijimi i mundësive për mbështetje të drejtpërdrejtë nga njëri prind tek tjetri.

• Përgatitja e fëmijës me aftësi të kufizuara për regjistrimin në shkollë.

• Promovimi i arsimit joformal.

• Ndikimi për ngritjen e qendrave të kujdesit ditor.

BL-të drejtoheshin nga prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara (me përkrahjen e stafit të specializuar) 
dhe kjo garantoi qëndrueshmërinë e tyre. Ekspertë të rinj, duke përfshirë këtu edhe mësuesit, mësues të 
arsimit të veçantë dhe psikologë, punuan gjithashtu në to (në BL-të) në baza vullnetare. Diskutimet për 
prindërit e fëmijëve me dhe pa aftësi të kufizuara u ndihmuan, me qëllim për t’u dhënë atyre një mundësi 
për të ndarë përvojat e tyre.

Një nga parakushtet kryesore për krijimin e një BL-je ishte gjetja e një vendi. Kur Shoqata e prindërve nuk 
kishte një hapësirë në dispozicion, pjesëtarët e stafit të SC negociuan me autoritetet vendore, të cilat shpesh 
dhuruan një hapësirë   falas dhe mbuluan shpenzimet operative. Shoqatat e prindërve në të njëjtën kohë 
u trajnuan në mbledhjen e fondeve në mënyrë që të jenë në gjendje për të garantuar qëndrueshmërinë 
për veprimtaritë e tyre, duke përfshirë drejtimin e BL-ve. Një botim se si të ngrihet dhe drejtohet një BL, 
u botua në gjuhën serbe për të mbështetur prindërit dhe specialistët.94 BL-ja duhej të qëndronte hapur të 

94. Botim i kërkuar nga konsulenti, i cili megjithkëtë nuk arriti ta gjente.
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paktën dy orë në ditë gjatë javës. Disa prej tyre filluan të ofrojnë klube prindërish dhe punëtari të ndryshme 
si dhe organizuan festime ditëlindjesh gjatë fundjavave.

Pas një projekti pilot të suksesshëm në qytezën e Novi Pazarit, në jug-perëndim të Serbisë, bibliotekat lodër 
u ngritën në 20 qytete në të gjithë Serbinë. Në vitin 2009 në të gjithë vendin ka pasur 43 BL.95

Në nivelin e politikave BL-të dhe RBK shikoheshin si një model i vlefshëm i mbështetjes për fëmijët dhe 
prindërit, financuar nga Ministria e Punës dhe Politikave Sociale (MPPS). Shumica e BL-ve janë ende aktive. 
Megjithatë, qëllimi dhe niveli i aktiviteteve të tyre është i ndryshëm dhe variues. Shumica e BL-ve, ia kanë 
dale të mbështetin veprimtaritë e tyre dhe të bëhen pjesë e shërbimeve të Qendrës së Kujdesit Ditor 
(QKD), të ngërthyera në sistemin e shërbimeve sociale nën përgjegjësinë e pushtetit vendor.

2. Qendrat e kujdesit ditor (QKD)
Disa prej shoqatave të prindërve, ngritën QKD në mënyrë që të ndihmojnë fëmijët e lënë jashtë sistemit 
arsimor dhe të sigurojnë veprimtari ditë pas dite në baza më afatgjatë nga ç’mund të sigurohej përmes 
projektit RBK. SC, në partneritet me aktorë të ndryshëm, duke përfshirë edhe Ministrinë e Punëve Sociale, 
ngriti QKD në dy qytete për të shërbyer si modele dhe vendosur standarde për krijimin dhe drejtimin e 
mjediseve të kujdesit ditor për në nivele të pranuara ndërkombëtarisht.

3. Arsimi gjithëpërfshirës
Programi u përqendrua në arsimin cilësor që mund të plotësojë nevojat arsimore të të gjithë fëmijëve. 
Pjesëmarrja në projektin RBK lehtësoi hyrjen në grupet para-shkollore dhe shkollat fillore dhe fëmijët me 
aftësi të kufizuara mundën të regjistrohen në shkollat   e përgjithshme. SCUK-u zhvilloi dhe tregoi modelin e 
arsimit gjithëpërfshirës në arsimin parashkollor dhe më pas në nivel shkolle. Si një hap shumë i rëndësishëm 
i mëtejshëm përpara, me qëllim që të sigurohet zbatim i qëndrueshëm progresiv i arsimit gjithëpërfshirës,   
SCUK-u zhvilloi modele të reja të praktikave të mira në arsimin gjithëpërfshirës: një model i mësimit të 
lëndëve të diferencuara në klasën e pestë të shkollës fillore dhe një model të një shkolle të veçantë, të 
transformuar në një qendër burimore.

Gjithashtu, Indeksi për Gjithëpërfshirjen u identifikua si një mjet kyç dhe si qasje për të promovuar praktikat 
gjithëpërfshirëse në përgjithësi, për të gjithë fëmijët. Në vitin 2009 Instituti për Vlerësimin e cilësisë së 
arsimit në Serbi, i cili është një institucion kombëtar i financuar nga buxheti i qeverisë, e pranoi Indeksin për 
Gjithëpërfshirje dhe në pranverë të vitit 2009 Instituti drejtoi dhe financoi një proces adaptimi të Indeksit në 
kontekstin serb. 800 mësues parashkollorë dhe shkollorë, nga 90 shkolla fillore dhe 90 parashkollore të të 
gjithë Serbisë, morën pjesë në procesin e konsultimit, që çoi në përshtatje të drafteve të versionit shkollor 
të Indeksit, ndjekur nga një program pilot në 10 shkolla. Ky model ka pasur një ndikim shumë pozitiv dhe 
qasja e tij u përshtat e u përsërit në një sërë projektesh të tjera.

Rasti studimor BOSNJA DHE HERZEGOVINA: Arsimi gjithëpërfshirës: përkthimi i strategjive dhe politikave 
kombëtare në praktikë në nivel vendor jep më shumë detaje se si është mbështetur Indeksi i për Gjithëpërfshirje 
nga SCUK-u në Bosnje.

95. Save the Children EJL, Save the Children Britani e Madhe, Evropa Jugore dhe Lindore,material elektronik f. 5.
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95. Save the Children EJL, Save the Children Britani e Madhe, Evropa Jugore dhe Lindore,material elektronik f. 5.

61E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsim gjithpërfshirës

vi. stratEgjitë E avOkimit të Ojf-vE 
kOmBëtarE dhE NdërkOmBëtarE
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• Zyrtarëve e qeverisjes vendore dhe kombëtare (BH-Fondacioni Mozaik, Kirgistan, Serbi-
SCUK)

• Komuniteti i paaftësisë, OPAK, Shoqatat e prindërve (Letonia, Rusi)

• Fëmijët me aftësi të kufizuara dhe organizatat e fëmijëve (Moldavi, Rusi)

• Media (Moldavi, Rusi)

• Profesionistët që punojnë me fëmijët (Kroaci, Kirgistan, Serbi-RBK)

• Pjesëtarët e Komunitetit (BH-Fondacioni Mozaik, Serbi-RBK).
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• Ndërtimi i rrjeteve dhe aleancave. Ndër partnerët e mundshëm mund të jenë:

• Përfaqësuesit politikë në nivel vendor dhe rajonal (Armeni; BH-SCUK-u; Fondacioni Mozaik, 
Kirgistan, Serbi-UNICEF)

• Komuniteti i aftësive të kufizuara, OPAK, Shoqatat e prindërve (Letonia, Rusi)

• OJF-të e fëmijëve dhe organizatat e komunitetit (Serbi-ISHH)

• Institucionet akademike dhe kërkimore (BH-Nisma e universitetit rajonal)

• Media (Serbi-UNICEF; Moldavi)

• Shoqata profesionale dhe sindikatat tregtare (Kroaci, Serbi-ISHH)

• Institucionet Kombëtare të të drejtave të njeriut.

• Fushata për ratifikimin96

• Mëso procedurën për ratifikimet në vendin tuaj, për shembull: cili është organi që merr 
vendimet?

• Identifiko personin(at) i cili do të marrë vendimet apo do të ndikojë tek to.

• Krijo mesazhe që ka të ngjarë të jenë bindëse ndaj qeverisë.

• Identifiko mesazh-përçuesit më efektivë brenda koalicionit tuaj për ta shtyrë qeverinë për 
ratifikimin - kë ka më shumë të ngjarë të dëgjojë qeveria?

• Përdorni pjesëtarët e koalicionit tuaj për të shkruar, kontaktojnë përmes emailit dhe të takojnë 
qeverinë, shkruajini shtypit, loboni pranë zyrtarëve përkatës, organizoni takime, etj

• Ndërtoni një organ më të gjerë të mbështetjes publike për të ushtruar trysni mbi qeverinë. 
Është e nevojshme të krijohen argumente të thjeshtë dhe të aksesueshëm rreth arsyes përse 
ata duhet të mbështesin fushatën - si për shembull: numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara, 
shkalla e shkeljeve të të drejtave, si mund KDPAK-u të bëjë një ndryshim, niveli i mbështetjes 
ndërkombëtare.

• Gjeni një përkrahës brenda qeverisë që do të parashtrojë fushatën tuaj për ratifikimin.

• Avoko për zbatimin e KDPAK-ut (nene specifike)

• Rrit ndërgjegjësimin publik (BH-Fondacioni Mozaik, Serbi-UNICEF, BH, Kosovë, Mali i Zi dhe 
Serbi “Fushata Realisht”; Rusi;

• Lobo pranë Qeverisë qendrore (Armeni, Kirgistan, Serbi-ISHH)

• Lobo pranë Pushtetit vendor (BH-Fondacioni Mozaik, Serbi-SCUK)

• Fuqizo fëmijët si avokues (Serbi-UNICEF).

• Monitoro vënien në zbatim

• Raportimi nga shoqëria civile 

• Ndiq vazhdimësinë e vërejtjeve përmbyllëse.

Rastet studimore në këtë raport, tregojnë shembuj të ndryshëm të avokimit, rritjes së ndërgjegjësimit dhe 
të ngritjes së kapaciteteve në nivele të ndryshme. Ato theksojnë rëndësinë e:

• Ngulitjes së pjesëmarrjes së aktorëve të ndryshëm, duke përfshirë fëmijët si partnerë aktivë, në 
të gjitha fazat e planifikimit, zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit të aktiviteteve të ndryshme të 
avokimit.

• Krijimit apo pjesëmarrjes në koalicionet e shoqërisë civile, rrjeteve dhe aleancave me OJF-të e të 

96. Kërkimi për raste studimore, u përqendrua tek nismat e avokimit të cilat synonin zbatimin e Nenit 24 e jo në të përgjithshmen për rafitikimin 
e KDNJP.
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drejtave të fëmijëve, OPAK, të shoqatave të mësuesve dhe sindikatave të prindërve dhe për t’u 
siguruar se këto koalicione janë të qëndrueshme. Koalicionet, rrjetet dhe aleancat janë thelbësore 
për koordinimin e përpjekjeve avokuese dhe shmangien e dublimeve. Megjithëkëtë, ata kanë 
nevojë për udhëheqje të fortë, plane të qarta veprimi dhe kuadret monitoruese dhe vlerësuese.

• Përdorimit të Indeksit për Gjithëpërfshirje për promovimin e arsimit gjithëpërfshirës si një strategji 
për arsim cilësor për të gjithë fëmijët, jo vetëm për fëmijët me aftësi të kufizuara.

• Vënie në jetë, në nivel vendor dhe komunitar, kombëtar, por edhe me kosto të ulët fushatash 
ndërgjegjësimi të qëndrueshme, të cilat mund të jenë shumë efektive dhe të funksionojnë si 
projekte pilote për zgjerim të mëtejshëm.

• Planifikimit për monitorim dhe vlerësimin të qëndrueshëm të fushatave të avokimit, dhe veprimtarive 
ndërgjegjësuese e ndërtuese të kapaciteteve për dokumentacionin dhe ndarjen e mësimeve të 
nxjerra.
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vii. rOLi i “rrEthit të kujdEsit”: priNdërit 
/ kujdEstarët E tjErë, kOmuNitEti dhE 
mOshatarët

Prindërit / kujdestarët e tjerë dhe komunitetet
Rastet studimore të paraqitura në këtë raport, tregojnë qartë se “fëmijët nuk janë ishuj”.97 Ata jetojnë në 
familje dhe komunitete. Krahas veprimeve të ndërmarra nga qeveria, edhe prindërit dhe kujdestarët e tjerë, 
mësuesit dhe anëtarët e tjerë të komunitetit, duhet të sigurohen që të gjithë fëmijët, përfshi këtu edhe 
fëmijët me aftësi të kufizuara, e shfrytëzojnë të drejtën e tyre për arsimim.

Prindërit dhe kujdestarët e tjerë janë burimi i parë i arsimit për fëmijët dhe ata duhet të jenë të përfshirë 
dhe të respektohen në të gjitha aspektet e të mësuarit të fëmijëve të tyre.98 Duke filluar nga niveli qeveritar 
e deri tek niveli shkollor, prindërit duhet të jenë të përfshirë në mënyrë kuptimplotë në fazat e ndryshme të 
programeve dhe proceseve që kanë për qëllim të përmirësojë aksesin si dhe cilësinë e arsimit për fëmijët 
me aftësi të kufizuara. Këto përfshijnë një numër veprimtarish, disa prej të cilave janë paraqitur në rastet 
studimore të paraqitura në këtë raport:99

• Zhvillimi i politikave në nivel kombëtar, vendor dhe shkollor (BH-Fondacioni Mozaik).

• Analizë vendore e pengesave në arsimim për fëmijët me Aftësi të Kufizuara (Kirgistan; BH-
Fondacioni Mozaik; BH-SCUK-dhe Serbi RBK si pjesë e Indeksit për Gjithëpërfshirje).

• Pjesëmarrje në vlerësimin e fëmijëve të tyre (Bjellorusi; BH-SCUK; Serbi-RBK si pjesë e Indeksit për 
Gjithëpërfshirje).

• Pjesëmarrja në prodhimin e PAGJ-ve dhe raportet e progresit (BH-SCUK).

• Pjesëmarrja në Vetë-vlerësimet Shkollore.

• Zhvillimi dhe projektimi i mekanizmave të arritshme të ankimimit për t’iu adresuar problemeve që 
lindin.

• Anëtarësimi aktiv në borded e shkollave dhe / ose në organet e tjera drejtuese të shkollave.

Pjesëmarrja e prindërve është në thelbin e Indeksit për Gjithëpërfshirje. Rastet studimore (BH-SCUK; Serbi-
RBK) që paraqesin këtë metodologji, zbatojnë shumicën e veprimtarive të renditura më sipër.

Prindërit duhet të kenë gjithashtu komunikime të rregullta me mësuesit, jo vetëm në lidhje me fushat 
shqetësuese që mund të lindin mbi edukimin e fëmijës, por edhe për arritjet dhe përparimin. Mësuesit 
duhet të trajnohen për të qenë në gjendje të merren me prindërit me prejardhje të ndryshme dhe për të 
krijuar një atmosferë mikpritëse dhe bashkëpunuese.

Megjithatë, ndërkohë që disa prindër të fëmijëve me aftësi të kufizuara janë mjaft në dijeni të të drejtave 
të fëmijëve të tyre dhe i kanë aftësitë e nevojshme për të komunikuar me stafin e shkollave si dhe me 
qeverinë, të tjerë mbartin qëndrimet negative të komuniteteve dhe kulturave në të cilat ata jetojnë.

97. Lansdown, Më shiko, më dëgjo (See me, Hear me), f. 54.
98. WHO/World Bank, Raporti Botëror mbi aftësitë e kufizuara (World Report on Disability), f. 224.
99. Lansdown, Më shiko, më dëgjo (See me, Hear me), f. 54.
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• Pjesëmarrje në vlerësimin e fëmijëve të tyre (Bjellorusi; BH-SCUK; Serbi-RBK si pjesë e Indeksit për 
Gjithëpërfshirje).

• Pjesëmarrja në prodhimin e PAGJ-ve dhe raportet e progresit (BH-SCUK).

• Pjesëmarrja në Vetë-vlerësimet Shkollore.

• Zhvillimi dhe projektimi i mekanizmave të arritshme të ankimimit për t’iu adresuar problemeve që 
lindin.

• Anëtarësimi aktiv në borded e shkollave dhe / ose në organet e tjera drejtuese të shkollave.

Pjesëmarrja e prindërve është në thelbin e Indeksit për Gjithëpërfshirje. Rastet studimore (BH-SCUK; Serbi-
RBK) që paraqesin këtë metodologji, zbatojnë shumicën e veprimtarive të renditura më sipër.

Prindërit duhet të kenë gjithashtu komunikime të rregullta me mësuesit, jo vetëm në lidhje me fushat 
shqetësuese që mund të lindin mbi edukimin e fëmijës, por edhe për arritjet dhe përparimin. Mësuesit 
duhet të trajnohen për të qenë në gjendje të merren me prindërit me prejardhje të ndryshme dhe për të 
krijuar një atmosferë mikpritëse dhe bashkëpunuese.

Megjithatë, ndërkohë që disa prindër të fëmijëve me aftësi të kufizuara janë mjaft në dijeni të të drejtave 
të fëmijëve të tyre dhe i kanë aftësitë e nevojshme për të komunikuar me stafin e shkollave si dhe me 
qeverinë, të tjerë mbartin qëndrimet negative të komuniteteve dhe kulturave në të cilat ata jetojnë.

97. Lansdown, Më shiko, më dëgjo (See me, Hear me), f. 54.
98. WHO/World Bank, Raporti Botëror mbi aftësitë e kufizuara (World Report on Disability), f. 224.
99. Lansdown, Më shiko, më dëgjo (See me, Hear me), f. 54.
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Për këtë arsye, prindërit duhet të jenë të informuar dhe të mbështetur. Shumë prej rasteve studimore të 
paraqitura këtu (Bjellorusia, Letonia, Rusia, Serbia- RBK) përshkruajnë programe edukuese për prindërit 
dhe kujdestarët. Këto programe duhet të mbulojnë:

• Konceptin e aftësisë së kufizuar përmes lenteve të modelit social apo biosocial

• Natyra e dëmtimit të fëmijës

• Mundësitë në dispozicion të fëmijëve në shkolla dhe jashtë tyre

• Të drejtat e fëmijëve në teori dhe në praktikë

• Legjislacioni dhe politikat që ndiqen dhe si të shfrytëzojmë një vlerësim ose një mekanizëm ankimor

• Informacion mbi Shoqatat e Prindërve 

• Tregime pozitive të fëmijëve me aftësi të kufizuara të përfshirë në komunitet

Programet e edukimit për prindërit duhet të përfshijnë përfaqësuesit e Shoqatave të Prindërve dhe ata 
duhet të japin, kurdoherë që është e mundur, shembuj dhe histori pozitive. Njerëz të kualifikuar me aftësi 
të kufizuara dhe prindërit, duhet të përfshihen si bashkë-mbarëvajtës. Pjesëmarrje kuptimplotë e fëmijëve 
me dhe pa aftësi të kufizuara gjatë trajnimit apo përdorimi i materialeve të bazuar në pikëpamjet e fëmijëve 
(si postera të prodhuara nga WVSH rreth AGJ-së) duhen planifikuar gjithashtu.

Shoqatat e prindërve janë faktorë të fuqishëm në avokimin për të drejtën për arsimim të fëmijëve të tyre. 
Në shumë vende, Shoqatat e prindërve kanë krijuar rrjete të qëndrueshme lokale, rajonale dhe kombëtare, 
qëllimi i të cilave është të mbështesë prindërit e tjerë, të ofrojnë këshillim dhe mbrojnë ndryshimet në 
nivele të ndryshme. Instituti i Shoqërisë së Hapur ka botuar një udhëzues të quajtur Të bësh ndryshimin: 
Një udhëzues i prindërve për avokimin dhe veprim në komunitetit (Making a Difference: A Parent’s Guide to 
Advocacy and Community Action), që sugjeron hapa të qartë që prindërit duhet të hedhin.

Programet e edukimit duhet të synojë prindërit / kujdestarët e tjerë të fëmijëve pa aftësi të kufizuara, pasi 
ato shpesh e kundërshtojnë përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në klasat e rregullta për arsye 
se fëmijët e tyre rrezikojnë të mësojnë më pak ngaqë mësuesi duhet t’i kushtojë vëmendje fëmijëve me 
aftësi të kufizuara. Këto programe duhet të synojnë të rrisin pranimin nga këta prindër dhe kujdestarët të 
fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe të rritin ndërgjegjësimin e tyre për të mirat për të gjithë fëmijët që sjell 
një sistemi arsimor plotësisht gjithëpërfshirës.

Përveç këtyre të drejtave, prindërit kanë edhe një sërë përgjegjësish. Prindërit vetë duhet të angazhohen 
për të përmbushur të drejtën e fëmijëve të tyre në arsim (kur mbështetja e duhur ofrohet nga qeveria), 
përmes një sërë veprimesh:100

• Regjistroni lindjen e një fëmije me aftësi të kufizuara.

• Jepni kontributin tuaj për gatishmërinë zhvillimore të fëmijës për shkollë dhe siguro kujdes të 
barabartë për fëmijën me aftësi të kufizuara si dhe për fëmijët e tjerë në familje.

• Mbështet dhe njih të drejtën e arsimimit dhe vlerën e saj për të gjithë fëmijët dhe inkurajo 
arsimimin e fëmijës me aftësi të kufizuara.

• Sigurohu që fëmijët janë në gjendje të vijnë të gatshëm dhe në kohë gjatë vitit shkollor.

• Përfshihu në shkollë dhe mbështete punën e saj - përmes pjesëmarrjes në mbledhjen e fondeve, 
takimeve me mësuesit, komisionet, konsultimet, organet qeverisëse, etj.

• Trego inkurajim të vazhdueshëm ndaj të mësuarit e fëmijës.

• Sigurohu në masën më të madhe të mundshme, që fëmijët e tyre janë të shëndetshëm dhe të 
mirë-ushqyer dhe kësisoj në gjendje të mësojnë.

• Sfido paragjykimet që shfaqen brenda komunitetit.

• Ndihmo krijimin e mundësive që fëmijët me aftësi të kufizuara të takohen me fëmijët e tjerë.

100. Lansdown, Më shiko, më dëgjo (See me, Hear me), f. 53.
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I rëndësishëm është jo vetëm qëndrimi i familjes, por edhe ai i farefisit dhe komunitetit në tërësi.

Një komunitet mbështetës e bën më të lehtë për prindërit që të pranojnë fëmijën e tyre me aftësi të 
kufizuara dhe që ta përfshijnë atë në shkollë dhe në jetën shoqërore të komunitetit.

Strategjia multi-sektoriale e RBK-së është e bazuar në idenë se rehabilitimi i personave me aftësi të kufizuara, 
e për rrjedhojë edhe ai i fëmijëve gjithashtu, ndodh përmes përpjekjeve të përbashkëta të njerëzve me 
aftësi të kufizuara, familjeve të tyre, organizatave dhe komuniteteve, shërbimeve jo-qeveritare si dhe të 
qeverisë përkatëse. Organizatat e njerëzve me aftësi të kufizuara si pjesë e komuniteteve, luajnë gjithashtu 
një rol të rëndësishëm dhe OJF-të në përgjithësi prijnë rrugën në mbështetjen e komuniteteve për t’u bërë 
më aktive në arsimin gjithëpërfshirës.101

UNICEF-i dhe shoqata ‘Društvo ujedinjenih građanskih Akcija – Duga’ mblodhi një sërë historish të vërteta 
tek Bota jonë e larmishme (Our World of Diversity), rreth përvojave dhe mësimeve të nxjerra nga fëmijët, 
prindërit, mësuesit dhe profesionistët në mënyrë që të ushqejnë diskutime dhe marrjen e vendimeve rreth 
arsimit cilësor gjithëpërfshirës për të gjithë fëmijët.102

Moshatarët dhe pjesëmarrja e fëmijëve
Raporti Botëror mbi Aftësitë e Kufizuar thotë: “Bashkëpunimi fëmi-fëmi duhet të përdoret edhe më shumë 
për të promovuar gjithëpërfshirjen.103 Veprimtaritë fëmi-fëmi, në të cilën fëmijët veprojnë si moshatarë me 
fëmijët e tjerë, është një formë e pjesëmarrjes së fëmijëve dhe mund të zbatohet si brenda në klasë ashtu 
dhe në veprimtaritë pas shkollore ose jashtë shkollore, të tilla si klubet e fëmijëve.

“Pjesëmarrja ka të bëjë me pasjen e mundësinë për të shprehur një mendim, për të ndikuar në vendimmarrje, 
si dhe për të sjellë një ndryshim. Pjesëmarrja e fëmijëve është një përfshirje e vetëdijshme dhe e vullnetshme 
e të gjithë fëmijëve, duke përfshirë këtu edhe më të margjinalizuarit dhe ato të moshave dhe aftësive të 
ndryshme, në çdo çështje që lidhet me ta në mënyrë të drejtpërdrejtë ose tërthorazi. Pjesëmarrja e 
fëmijëve është një mënyrë për të punuar dhe një parim thelbësor që përshkon të gjitha programet dhe 
zhvillohet në të gjitha fushat - nga shtëpitë tek qeveria, nga niveli vendor në atë ndërkombëtar’.104

E drejta e fëmijëve për të marrë pjesë në çështjet që i prekin ata dhe për t’u dëgjuar dhe marrë seriozisht 
në përputhje me kapacitetet e tyre në zhvillim, është një nga katër të drejtat thelbësore të KDF-së që çon 
në përmbushjen e të gjitha të drejtave të tjera, duke përfshirë këtu të drejtën për arsimim.105

Pjesëmarrja e fëmijëve me dhe pa aftësi të kufizuara, jo vetëm që realizon të drejtat e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara për pjesëmarrje dhe tejkalon pengesat në përfshirjen e tyre, por gjithashtu është shumë efektive 
në fuqizimin e fëmijëve, në mbështetjen e zhvillimit të tyre të plotë, duke i bërë ata më të dukshëm dhe 
për këtë arsye më të mbrojtur e vlerësuar nga shkollat dhe komunitetet. UNICEF-i ka krijuar një doracak 
me materiale të ndryshme rreth pjesëmarrjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara.106

Përveç shembujve në këtë raport që në mënyrë eksplicite përmendin pjesëmarrjen e fëmijëve në avokim 
(Serbi-UNICEF) dhe në faza të ndryshme të programimit (Moldavia dhe Kosova).

Organizatë rinore BloKo e Banja Lukës në Bosnje Hercegovinë, vuri në zbatim projektin “Fëmijët për 
fëmijët me nevoja të veçanta” në vitin 2007, e financuar nga Fondacioni Mozaik. Qëllimi ishte integrimi i 
të rinjve me nevoja fizike dhe psikologjike dhe zhvillimi i punës vullnetare cilësore me nxënësit e shkollave 
fillore dhe studentët e shkollave të mesme. Qëllimi i projektit ishte që të zhvillojnë bashkëpunim më të 
mirë dhe shoqërizim midis bashkëmoshatarëve, zvogëlimi i margjinalizimit të fëmijëve me nevoja të veçanta, 

101. USAID, Praktikat më të mira në arsimin gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara: zbatime për hartim programi në rajonin evropian dhe 
euroazi (Best practices in inclusive education for children with disabilities: applications for program design in the Europe & Eurasia), f. 18
102. UNICEF/ DUGA, Bota jonë e larmishme (Our World of Diversity), 2011. E disponueshme tek: http://www.unicef.org/bih/media_17951.html
103. WHO/World Bank, Raporti botëror rreth aftësisë së kufizuar (World Report on Disability), f. 225.
104. Aleanca Ndërkombëtare Save the Children, Standarde të praktikës në pjesëmarrjen tek Save the Children (Practice Standards in Save the 
Children’s Participation), Londër, 2005, f. 4.
105. Marta Santo Pais, ‘Konventa e të drejtave të fëmijës (The Convention on the Rights of the Child)’, tek Manuali i raportimit mbi të drejtat e njeriut 
(The Manual of Human Rights Reporting), OHCHR, Gjenevë, 1997.
106. UNICEF, Doracaku me shënime burimore rreth forcimit të pjesëmarrjes së fëmijëve dhe adoleshentëve me aftësi të kufizuara, Seksioni i gjinisë, 
të drejtave dhe angazhimit qytetar (The Annotated Resource Directory on Strengthening the Participation of  Children and Adolescents with Disabilities, 
Gender, Rights and Civic Engagement Section) (GRACE), Grupi i linjës së veprimit dhe praktikës, Zyra qëndrore e UNICEF-it, Dhjetor 2010.
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për të zhvilluar frymën e punës vullnetare dhe përdorimin krijues të kohës së lirë.107

UNICEF-i dhe Duga si pjesë e fushatës “Bota jonë e larmishme” mblodhi “histori ndryshimi” nga një sërë 
palësh të interesuara, duke përfshirë fëmijët.108

Në fushën e arsimit gjithëpërfshirës, fëmijët mund të përfshihen, për shembull, në:

• Vlerësimin e tyre

• Ecurinë dhe monitorimin e PAGJ-së së tyre

• Vënien në zbatim të shkollave gjithëpërfshirëse, si pjesë e metodologjisë së Indeksit për Gjithëpërfshirje

• Këshillet e shkollave

• Diskutimet me autoritetet vendore dhe qendrore për politikat specifike që janë relevante për 
arsimimin e tyre

• Punë në grup në klasë, duke mbështetur njëri-tjetrin

• Avokim dhe fushata ndërgjegjësimi përmes klubeve të fëmijëve apo grupeve të avokatëve të rinj 
për të drejtat e tyre.

Qasja fëmijët-për-fëmijët mund të marrë formën e edukimit nga bashkëmoshatarët dhe mund të përdoret 
në klasë, për shembull gjatë punës në grup. Por ajo mund të përdoret gjithashtu në fushata sensibilizuese 
për t’ua shpërndarë mesazhin fëmijëve të tjerë dhe për të përfshirë një numër më të madhe fëmijësh.

Niveli i pjesëmarrjes së fëmijëve mund të variojë nga konsultimet tek vendimmarrja e përbashkët, tek 
veprimet e drejtuara nga fëmijët, e me të tjera të ngjashme.109 Në fakt, një projekt ose veprimtari mund 
të veprojë në çfarëdo prej këtyre niveleve në kohë të ndryshme dhe të gjitha këto forma të pjesëmarrjes 
të jenë të ndryshme, por të barabarta të praktikës së mirë. Lloji i përfshirjes varet nga dëshirat e fëmijëve, 
konteksti, fazat e zhvillimit të fëmijëve, natyrës së organizatës, etj.
Pavarësisht nivelit të angazhimit, ka parime të caktuara të punës me pjesëmarrje që duhen garantuar  për 
të siguruar se pjesëmarrja e fëmijëve është kuptimplotë dhe se po i shërben interesit më të mirë të fëmijës. 
Save the Children në vitin 2005 botoi Standarde të Praktikës për të udhëzuar praktikën e stafit punues për 
të mbështetur pjesëmarrjen e fëmijëve. Secili standard është shoqëruar me një sërë kriteresh që mund të 
përdoret si tregues për të parë nëse standardet janë apo jo duke u përmbushur. Ky grup standardesh është 
njohur gjerësisht si praktikë e mirë në pjesëmarrjen e fëmijëve nëpër agjencitë e ndryshme zhvillimore.110

Këto standarde duhet të ndiqen për të siguruar se pjesëmarrja e fëmijëve nuk është simbolike dhe se 
fëmijët nuk janë thjesht duke u manipuluar nga të rriturit (edhe kur ata nuk është se kanë këtë për qëllim) 
sidomos gjatë fushatave të avokimit.

Prindërit / kujdestarët dhe komuniteti duhet të mbështetin realizimin e të drejtës së fëmijës për të marrë 
pjesë.

 

107. Siti i internetit i fondacionit Mozaik: http://www.mozaik.ba/eng/index.php?id=prica2
108. UNICEF/ DUGA, Bota jonë e larmishme (Our World of Diversity).
109. Ekspertë dhe praktikantë të fushës së pjesëmarrjes së fëmijës, kanë krijuar modele se si t’i ndihmojnë të rriturit dhe fëmijët në nivelin në të 
cilin ata janë të përfshirë. Pjesa më e madhe e modeleve kanë tërhequr kriticizëm mbi përkufizimet e tyre të niveleve të ndryshme, dhe disa prej 
tyre mund të jenë më të dobishme sesa të tjerat për ju.
110. ‘Standardi 1: Një qasje etike: transparencë, ndershmëri dhe llogaridhënie; Standard 2:Pjesëmarrja e fëmijëve është e kuptueshme si dhe 
vullnetare; Standardi 3: Një mjedis miqësor ndaj fëmijës si dhe aftësues i tyre; Standardi 4: Shanse të barabarta; Standardi 5: Stafi është efikas dhe me 
besim në vetvete; Standardi 6; Pjesëmarrja promovon sigurinë dhe mbrojtjen e fëmijëve; Standardi 7: Sigurimi i ndjekjes së ecurisë si dhe vlerësimit’ 
nga Aleanca Ndërkombëtare Save the Children, Praktikimi i Standardeve në Pjesëmarrjen e Fëmijëve (Practice Standards in Children’s Participation), 
Londër, 2005
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VIII. Mundësi Donacioni
Një numër mundësish financuese për projektet e arsimit përfshirës në Shqipëri, me synim në të përgjithshmen 
dhe / ose me fokus tek fëmijët me aftësi të kufizuara, ofrohen nga lloje të ndryshme donatorësh të tillë si 
BE-ja, truste dhe fondacione, donatorë të mëdhenj ndërkombëtarë si dhe korporatat.

Financimi mund të ndahet në dy kategori:

• Financimi i drejtpërdrejtë përmes granteve;

• Financimi i tërthortë përmes ndërmjetësve kombëtarë dhe vendorë (p.sh. në dispozicion të OJF-
ve ndërkombëtare për projektet e tyre që janë për t’u zbatuar në Shqipëri).

Financimi i drejtpërdrejtë mund të ofrohen nga zyrat / delegacionet e vendit të donatorëve institucionalë, 
nga ambasadat dhe organet e tjera vendore (për shembull USAID-i, AUSAID-i, etj.) në Shqipëri ose nga 
donatorë të tjerë, bazuar jashtë shtetit të cilët pranojnë aplikime të drejtpërdrejta.

Ky seksion fokusohet në mënyrë specifike në financimet e drejtpërdrejta nëpërmjet Komisionit Evropian 
(KE) dhe përmes trustesh e fondacionesh të përzgjedhura.

Financimi nga KE
Mbështetja financiare e BE-së e dhënë tashmë ndaj Qeverisë së Shqipërisë, mund të rishikohet këtu: http://
www.mie.gov.al/. Megjithatë, këtu është një pasqyrë e mundësive të financimeve kryesore në dispozicion.

instrumenti për ndihmë para-anëtarësimit (iNa)
http://www.adriaticipacbc.org/ 
INA është instrumenti financiar i ngritur nga Bashkimi Evropian për të ndihmuar vendet kandidate dhe 
kandidate potenciale (vendet përfituese) në përafrimin e tyre progresiv me standardet dhe politikat e 
Bashkimit Evropian.

EjL: Evropa juglindore
http://www.southeast-europe.net/en/ 
Program i Evropës Juglindore është një instrument unik, i cili, në kuadër të objektivit të politikës rajonale të 
bashkëpunimit territorial, synon të përmirësojë integrimin dhe konkurueshmërinë në një zonë, e cila është 
po aq komplekse sa ç’është edhe e larmishme. Programi është duke mbështetur projekte të zhvilluara 
brenda katër Boshteve Prioritare: Inovacioni, Mjedisi, Aksesi, dhe Zonat e rritjes së qëndrueshme - në 
përputhje me prioritetet e Lisbonës dhe Goteborgut, dhe është gjithashtu duke kontribuar në procesin e 
integrimit të shteteve jo-anëtare të BE

investimi në njerëz
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/investing_en.htm 
Programi “Investimi në njerëz”, synon të mbështesë veprimet në fushën e zhvillimit njerëzor dhe shoqëror, 
në veçanti: arsimin, shëndetësinë, barazinë gjinore, kohezionin social, punësimin, fëmijërinë dhe rininë, si 
dhe kulturën. Bazuar në nenin 12 të Rregullores së BE-së për themelimin e Instrumentit të zhvillimit të 
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bashkëpunimit (IZHB), ky është i vetmi program tematik i cili mbulon pothuajse të gjitha Objektivat e 
Zhvillimit të Mijëvjeçarit (OZHM). Ky program mbështet veprimtari në katër shtylla kryesore: (i) shëndeti i 
mirë për të gjithë, (ii) Aftësitë, promovimi i qasjes universale për arsimim fillor cilësor dhe aksesin në trajnime 
dhe aftësime profesionale, (iii) barazinë gjinore, (iv) Aspekte të tjera të zhvillimi njerëzor dhe social, të tilla si: 
punësim dhe kohezioni social (për të përmirësuar kushtet e punës në nivel ndërkombëtar), fëmijët dhe të 
rinjtë (kundër shfrytëzimit të fëmijëve dhe në favor të përmirësimit të perspektivave të punës për të rinjtë).
Subjektet që kualifikohen për financim janë të specifikuara në udhëzimet e secilës ftesë për propozime, në 
varësi të objektivave të ftesës. Zakonisht, ato janë:

• Aktorët jo shtetërorë (AJSH), duke përfshirë organizatat jo-qeveritare, organizata shoqërore 
partnere, siç janë shoqatat profesionale, universitetet dhe institutet kërkimore, etj;

• Autoritetet vendore dhe konsorciumet atje të shoqatave, apo shoqatat përfaqësuese të tyre;

• Organizatat ndërkombëtarë (ndërqeveritare), siç përkufizohen në nenin 43 të Zbatimit të 
Rregullave të Rregullores Financiare të Komunitetit Evropian.

rinia në veprim
http://www.eia.org.uk/view_calls.php?id=342&PHPSESSID=2b9a43c085ddc235ed186277bbff5170 
Kjo ftesë ofron grante për mbështetje të projekteve, të cilat promovojnë bashkëpunimin në sektorin e 
rinisë, mes të rinjve në vendet e programit të veprimit dhe vendet partnere të tjera nga ato, fqinjë të BE-së.
Ajo i drejtohet organizatave që punojnë në lëmin e të rinjve e të cilat janë të interesuara në drejtimin e 
projekteve për nxitjen e bashkëpunimit në këtë fushë, duke përfshirë punëtorët dhe udhëheqësit rinorë, të 
rinjtë vetë dhe aktorë të tjerë të përfshirë në organizata dhe struktura rinore.
Propozimet duhet të dorëzohen nga organizatat jo-fitimprurëse, të cilat janë: organizatat jo-fitimprurëse 
(OJF); organet publike në nivel rajonal ose lokal, ose këshillat kombëtare të të rinjve. E njëjta gjë vlen edhe 
për organizatat partnere.

Trustet dhe Fondacionet
Fondacioni Abilis (Abilis Foundation)
www.abilis.fi/ 
Ky fondacion mbështet organizatat që përfshijnë personat me aftësi të kufizuara në parinë e tyre dhe 
gjithashtu organizatat të cilat drejtohen nga prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara.
Fondacioni ABILIS i shqyrton aplikimet në bazë të përfshirjes së personave me aftësi të kufizuara, duke 
përfshirë rolin e tyre në zhvillimin e projektit dhe në vënien në përdorim të vetë burimeve të tyre për 
projektin. Projekti duhet të jetë realist në fushën e tij dhe në rezultatet e pritshme. Aplikimi duhet të tregojë 
se si projekti do të vazhdojë të sjellë përfitim për komunitetin, sapo afati i financimit të projektit të ketë 
përfunduar. Një minimum prej 10 për qind të buxhetit të projektit duhet të jetë kontribut i kohës, parave 
apo burimeve të tjera nga grupi aplikues.

Fondacioni David & Elaine Potter (David & Elaine Potter Foundation)
http://www.potterfoundation.com/education.php 
Fondacioni fokusohet në organizatat dhe institucionet që ofrojnë mundësi arsimimi, të cilat do t’u mundësojnë 
nxënësve që të zhvillojnë zotësitë dhe aftësitë e tyre (për Shqipërinë: ajo mund të sponsorizojë mësuesit 
stazhierë). Fondacioni mbështet individët për t’u mundësuar atyre ndjekjen e studimeve - një kusht i 
grantit është që ata të ndajnë hulumtimet e tyre brenda universitetit dhe t’i përdorin ato si kontribut për 
shoqërinë më të gjerë (zona gjeografike nuk janë të specifikuara dhe fondet e mëparshme janë ndarë për 
organet britanike dhe të Afrikës së Jugut).

Fondacioni Evan Cornish (Evan Cornish Foundation)
http://www.evancornishfoundation.org.uk 
Ky fondacion synon promovimin dhe të sigurojë akses në arsimin për të gjithë dhe për të përmirësuar 
dhe pasuruar jetën e njerëzve nëpërmjet arsimimit. Synimi i Fondacionit është të plotësojë e jo thjesht 
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të zëvendësojë fondet publike. Ky fondacion punon me organizatat bamirëse në Britani të Madhe dhe 
ndërkombëtarisht.

Fondacioni Gates (Gates Foundation)
http://www.gatesfoundation.org/global-libraries/Pages/overview.aspx 
Ky fondacion ka një program të quajtur ‘Bibliotekat (Botërore)’ që promovon shpërndarjen e informacionit 
si dhe internetin në bibliotekat publike në nivel botëror.

fondi Botëror për fëmijët (global fund for Children)
http://www.globalfundforchildren.org/ 
Fondi botëror për Fëmijët ka për qëllim të çojë përpara dinjitetin e fëmijëve në mbarë botën. Ai ofron 
grante të vogla ndaj organizatave inovatore me bazë komunitare që punojnë me fëmijët më vulnerabël 
në botë, dhe që shfrytëzojnë fuqinë e librave e filmave për fëmijë, si dhe fotografinë dokumentare për të 
promovuar kuptimin botëror të kësaj çështjeje problematike.
Ky fond mbështet organizatat që kanë buxhet vjetor prej më pak se $ 200,000. Në shumicën e rasteve, 
partnerët e rinj në grant kanë buxhete në kufijtë e $ 25,000 deri në $ 75,000. Qëllimi i fondit është 
identifikimi i organizatave në një fazë relativisht të hershme të zhvillimit të tyre. Partnerët potencialë të 
grantit, duhet të punojnë drejtpërdrejt me fëmijët dhe të rinjtë. Fondi nuk mbështet grupet e angazhuara 
ekskluzivisht në avokim apo hulumtime. Megjithatë, ata financojnë organizatat që kryejnë si advokim ashtu 
dhe shërbim të drejtpërdrejtë. Partnerët e ardhshëm të grantit, duhet të udhëhiqen nga individë të cilët 
jetojnë dhe punojnë në komunitet. Fondi u jep prioritet organizatave drejtuesit  e të cilave lindën e u rritën 
në komunitet, por nuk ka financuar zyrat vendore ose bashkëpunëtorët e organizatave kombëtare ose 
ndërkombëtare. Një partner potencial i grantit duhet të regjistrohet tek pushteti vendor apo qendror si 
një organizatë jo-fitimprurëse. Në qoftë se konteksti politik e bën të pamundur regjistrimin ligjor, organizata 
duhet të tregojë ekuivalencën e jo-fitimprurëses. Ky fond mund të jetë ideal për mbështetjen e shoqatave 
të prindërve të rinj.

fondi botëror për gratë (global fund for Women)
http://www.globalfundforwomen.org/index.php 
Fondi botëror për gratë, mbështet grupet e grave të cilat çojnë përpara të drejtat njerëzore të grave dhe 
vajzave. Fondi forcon grupet e duhura të grave bazuar jashtë Shteteve të Bashkuara, duke siguruar grante të 
vogla, të manovrueshme, dhe në kohë, duke filluar nga $ 500 deri $ 30,000 për operimin dhe shpenzimet 
e programit. Fondi botëror mbështet:

• Grupet e grave të cilat punojnë së bashku.

• Organizatat që demonstrojnë një angazhim të qartë për barazinë e grave dhe të drejtave njerëzore 
të grave.

• Organizatat që udhëhiqen apo drejtohen nga gra.

• Organizatat e bazuara jashtë Shteteve të Bashkuara.

Arsimi është një nga zonat që ky Fond mbështet.

Shoqata Greenwich e urisë botërore (Greenwich World Hunger Association)
http://greenwichworldhunger.org/ 
Misioni i Shoqatës Greenwich të Urisë Botërore (SHGUB) është: “Të ndihmojë në zbutjen e urisë në 
botë nëpërmjet arsimimit të komunitetit dhe promovimit të programeve vetë-ndihmuese për të uriturit”. 
SHGUB mbështet programet arsimore, ambientet e trajnimit për aftësi pune, si dhe ofron bursa. Grantet 
zakonisht varjojnë nga $ 2,000-5,000.
Faqja e internetit nuk duket se ofron listën e zonave gjeografike në kriterin pranues.
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http://www.globalfundforwomen.org/index.php 
Fondi botëror për gratë, mbështet grupet e grave të cilat çojnë përpara të drejtat njerëzore të grave dhe 
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• Grupet e grave të cilat punojnë së bashku.

• Organizatat që demonstrojnë një angazhim të qartë për barazinë e grave dhe të drejtave njerëzore 
të grave.

• Organizatat që udhëhiqen apo drejtohen nga gra.

• Organizatat e bazuara jashtë Shteteve të Bashkuara.

Arsimi është një nga zonat që ky Fond mbështet.

Shoqata Greenwich e urisë botërore (Greenwich World Hunger Association)
http://greenwichworldhunger.org/ 
Misioni i Shoqatës Greenwich të Urisë Botërore (SHGUB) është: “Të ndihmojë në zbutjen e urisë në 
botë nëpërmjet arsimimit të komunitetit dhe promovimit të programeve vetë-ndihmuese për të uriturit”. 
SHGUB mbështet programet arsimore, ambientet e trajnimit për aftësi pune, si dhe ofron bursa. Grantet 
zakonisht varjojnë nga $ 2,000-5,000.
Faqja e internetit nuk duket se ofron listën e zonave gjeografike në kriterin pranues.
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fondi i fshehur i bamirësisë (the hidden Charitable fund)
http://www.hildencharitablefund.org.uk/application 20notes.htm 
Fondi mbështet projektin në fushën e zhvillimit jashtë shtetit. Qëllimi i Fondit është të trajtojë ata që nuk 
kanë përparësi, sidomos duke mbështetur kauza të ndryshme të cilat nuk kanë shumë gjasa të arrijnë 
të mbledhin fonde nga pëlqimi publik, të njohura nganjëherë si “kauza jo të preferuara”. Politika e këtij 
fondi, është e drejtuar kryesisht në mbështetjen e punës në nivel komuniteti. Grantet jepen rrallë ndaj 
organizatave kombëtare bamirëse të financuara mirë.

Fondacioni Grupi Macquarie (Macquarie Group Foundation)
http://www.macquarie.com/mgl/com/foundation/worldwide/emea 
Ky fondacion mbështet partnerët e komunitetit të cilët, përveç marrjes së një granti nga ky fondacion, 
përfitojnë nga mbledhja e fondeve dhe mbështetja vullnetare e stafit të Macquarie-t për ta. Përqendrimi i 
fondeve në fushat e kujdesit shëndetësor dhe të kërkimeve studimore, arsimit, artit, mirëqenies dhe mjedisit, 
siguron që mbështetja jonë të jetë e larmishme duke prekur të gjithë spektrin e komunitetit. Përveç kësaj, 
ky fondacion punon me një varg nismash për ndërtimin e qëndrueshmërisë së sektorit jo-fitimprurës. Këto 
përfshijnë ndihmën me strategji të rritjes, transferimin e aftësive të sektorit dhe mbështetjen e programeve 
që e bëjnë sektorin më efikas p.sh. ndërtimi i kapaciteteve.

miusa
http://www.miusa.org/idd/history/bidclocations/smallgrants 
MIUSA administron grante të vogla për OPAK-et apo grupe të tjera të aftësisë së kufizuar për projekte që 
rezultojnë në praktika, politika dhe rezultate gjithëpërfshirëse përbrenda veprimtarive ekzistuese zhvillimore 
ndërkombëtare, si dhe promovon bashkëpunimin midis OPAK-ut dhe agjencisë ndërkombëtare të zhvillimit. 
Këtë vit MIUSA shpërndau grante të vogla për 3 OJF shqiptare.

Foundacioni Oak (Oak Foundation)
http://www.oakfnd.org/ 
Programi i dallimeve në të mësuarit i Fondacionit Oak, ka financuar projekte në Shtetet e Bashkuara, dhe ka 
përkrahur një numër të kufizuar projektesh evropiane. Megjithatë, ata synojnë të zgjerohen për të përfshirë 
më shumë veprimtari ndërkombëtare në vitin 2012.
Në Programin e Granteve për Interesa të Veçanta, Oak-ja financon një gamë të gjerë projektesh, duke 
përfshirë këtu ato me fokus në arsim. Administratorët janë të angazhuar për të vazhduar të mbajnë një 
qëndrim të manovrueshëm e për të shfrytëzuar momentet që krijohen. Gjithashtu, në Programin rreth 
Abuzimit të Fëmijëve, Oak mbështet nisma që:

• I adresohen drejtpërsëdrejti abuzimit dhe shfrytëzimit seksual; dhe / ose

• Zbehjes së formave të tjera të abuzimit dhe dhunës që kanë të bëjnë me abuzimin dhe shfrytëzimi 
seksual ose ndikojnë në të.

Fëmijët me aftësi të kufizuara që janë të fshehur në shtëpitë e tyre ose nëpër institucione, janë shpesh objekt 
i dhunës dhe abuzimit. Arsimimi gjithëpërfshirës si një formë e pjesëmarrjes, e rrit dukshmërinë e tyre dhe 
mbrojtjen e tyre-bazuar në këtë e në kuadër të këtij programi mund të jetë e mundur të kërkohen fonde.

Fondacioni Shoqëria e Hapur (Open Society Foundation)
http://www.soros.org/initiatives/ 
Fondacioni për Shoqëri të Hapur, i adresohet çështjeve të gjithëpërfshirjes së njerëzve me aftësi të kufizuara, 
duke përfshirë fëmijët, nëpërmjet një sërë nismash dhe grantesh në fushat e mëposhtme:
Nisma e të drejtave të shoqërisë së hapur - http://www.soros.org/initiatives/rights-initiatives/focus/disability 
Nisma e shëndetit mendor - http://www.soros.org/initiatives/health/focus/mhi 
Programi fëmijëria e hershme - http://www.soros.org/initiatives/childhood/focus_areas/equity 
Vini re se programi i fëmijërisë së hershme nuk i reklamon në internet mundësitë e financimit që ofron – 
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ftesat e reja për aplikime qarkullojnë ndër fondacionet e tyre rajonale, partnerët dhe rrjetit Hap pas Hapi.111

Nisma Rinore Shoqëria e Hapur - http://www.soros.org/initiatives/youth 
Partneriteti Lindje Lindje pa Kufi - http://www.soros.org/initiatives/east 

ISHH-ja shpesh ofron fonde për avokim të bazuar në prova.

Fondacioni i Fëmijëve Pestalozzi (Pestalozzi Children’s Foundation)
http://www.pestalozzi.ch/en/home.html 
Fondacioni i Fëmijëve Pestalozzi (FFP) mbështet projekte zhvillimore që synojnë përmirësimin e realizimit të 
të drejtave të fëmijëve në fushat e aksesit në arsimin bazë cilësor dhe edukimit ndërkulturor, i implementuar 
nga partnerët e përcaktuar vendorë në vendet ku zbatohet programi i FFP-së. FFP-ja nuk i zbaton vetë 
projektet në vendet e programit FFP, por punon përmes partnerëve operativë. Mbështetja financiare për 
partnerët operativë për një projekt, mund të zgjasë deri në 9 vjet, e ndarë në 3 fazat e projektit përafërsisht 
3 vjet secila (faza e fillimit, konsolidimit / zgjerimit, mbylljes). Fondacioni siguron fonde dhe fokusohet edhe 
në ndërtimin e kapacitetet e partnerëve në çështjet që prekin kapacitetet dhe menaxhimin. Shumica e 
projekteve janë “projektet e rrjetit”, dhe partneri kryesor operacional pastaj punon me disa partnerë 
vendorë. Në këtë moment ata kanë projekte në Moldavi, Serbi e Maqedoni, por nuk ka deklarime të qarta 
rreth kufizimeve gjeografike.

Fondacioni filantropik Sanne (The Sanne Philanthropic Foundation)
http://www.sannegroup.com/index.php?page=129 
Fondacioni mbështet projekte në tri fusha: fëmijët dhe të rinjtë, ndryshimi i klimës dhe fuqizimi ekonomik. 
Tema të tjera mund të trajtohen në përputhje me çështjet e reja. Zonat gjeografike të mbuluara prej tyre, 
nuk janë specifikuar.

trusti sigrid rausing (the sigrid rausing trust)
http://www.sigrid-rausing-trust.org/ 
Grantet e tij mbulojnë programe të ndryshme duke përfshirë këtu të drejtat e minoriteteve – përfituesit e 
tanishëm të granteve, kanë kontribuar tek adoptimi dhe zbatimi i Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi 
të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, si në nivel ndërkombëtar ashtu dhe vendor. Të drejtat e grave 
kanë një nën-program mbi “Trajnimin dhe arsimimin” që mund të jetë me interes për OJF-të shqiptare. 
Trusti mundet që vetëm të mbështesë veprimtaritë të cilat mund të konsiderohen me të drejtë si bamirëse 
sipas ligjit të Anglisë dhe Uellsit (Organizatat bamirëse Akti 2006).

Fondacioni Sofrnie (Sofronie Foundation)
http://sofronie.org/europe 
Fondacioni dëshiron të ofrojë mundësi për fëmijët më të rrezikuar dhe për t’u dhënë atyre shansin më 
të mirë për të mësuar, rritur dhe përparuar. Arsimi është një nga fushat që ky fondacion mbështet. Ai 
mbështet projekte në Evropë.

trust i bamirësisë souter (the souter Charitable trust)
www.soutercharitabletrust.org.uk/ 
Ky trust mbështet projekte të angazhuara në zbutjen e vuajtjeve njerëzore në Britani të Madhe dhe jashtë 
saj - veçanërisht, por jo ekskluzivisht, ato me një theks të krishterë.
Grantet jepen zakonisht për organizatat bamirëse dhe jo për individë, ose në mbështetje të kërkesave në 
emër të individëve.

Fondacioni UBS Optimus (UBS Optimus Foundation)
http://www.ubs.com/global/en/wealth_management/optimusfoundation.html 
Fondacioni mbështet projekte arsimore që kontribuojnë në mundësimin e më shumë fëmijëve që të 
shkojnë në shkollë dhe që ofron mundësi më të mira arsimore për vajzat.

111. Intervistë në Skype me Olena Vinareva, ISHH (Mars 2012)



72 E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsim gjithpërfshirës

ftesat e reja për aplikime qarkullojnë ndër fondacionet e tyre rajonale, partnerët dhe rrjetit Hap pas Hapi.111

Nisma Rinore Shoqëria e Hapur - http://www.soros.org/initiatives/youth 
Partneriteti Lindje Lindje pa Kufi - http://www.soros.org/initiatives/east 

ISHH-ja shpesh ofron fonde për avokim të bazuar në prova.

Fondacioni i Fëmijëve Pestalozzi (Pestalozzi Children’s Foundation)
http://www.pestalozzi.ch/en/home.html 
Fondacioni i Fëmijëve Pestalozzi (FFP) mbështet projekte zhvillimore që synojnë përmirësimin e realizimit të 
të drejtave të fëmijëve në fushat e aksesit në arsimin bazë cilësor dhe edukimit ndërkulturor, i implementuar 
nga partnerët e përcaktuar vendorë në vendet ku zbatohet programi i FFP-së. FFP-ja nuk i zbaton vetë 
projektet në vendet e programit FFP, por punon përmes partnerëve operativë. Mbështetja financiare për 
partnerët operativë për një projekt, mund të zgjasë deri në 9 vjet, e ndarë në 3 fazat e projektit përafërsisht 
3 vjet secila (faza e fillimit, konsolidimit / zgjerimit, mbylljes). Fondacioni siguron fonde dhe fokusohet edhe 
në ndërtimin e kapacitetet e partnerëve në çështjet që prekin kapacitetet dhe menaxhimin. Shumica e 
projekteve janë “projektet e rrjetit”, dhe partneri kryesor operacional pastaj punon me disa partnerë 
vendorë. Në këtë moment ata kanë projekte në Moldavi, Serbi e Maqedoni, por nuk ka deklarime të qarta 
rreth kufizimeve gjeografike.

Fondacioni filantropik Sanne (The Sanne Philanthropic Foundation)
http://www.sannegroup.com/index.php?page=129 
Fondacioni mbështet projekte në tri fusha: fëmijët dhe të rinjtë, ndryshimi i klimës dhe fuqizimi ekonomik. 
Tema të tjera mund të trajtohen në përputhje me çështjet e reja. Zonat gjeografike të mbuluara prej tyre, 
nuk janë specifikuar.

trusti sigrid rausing (the sigrid rausing trust)
http://www.sigrid-rausing-trust.org/ 
Grantet e tij mbulojnë programe të ndryshme duke përfshirë këtu të drejtat e minoriteteve – përfituesit e 
tanishëm të granteve, kanë kontribuar tek adoptimi dhe zbatimi i Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi 
të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, si në nivel ndërkombëtar ashtu dhe vendor. Të drejtat e grave 
kanë një nën-program mbi “Trajnimin dhe arsimimin” që mund të jetë me interes për OJF-të shqiptare. 
Trusti mundet që vetëm të mbështesë veprimtaritë të cilat mund të konsiderohen me të drejtë si bamirëse 
sipas ligjit të Anglisë dhe Uellsit (Organizatat bamirëse Akti 2006).

Fondacioni Sofrnie (Sofronie Foundation)
http://sofronie.org/europe 
Fondacioni dëshiron të ofrojë mundësi për fëmijët më të rrezikuar dhe për t’u dhënë atyre shansin më 
të mirë për të mësuar, rritur dhe përparuar. Arsimi është një nga fushat që ky fondacion mbështet. Ai 
mbështet projekte në Evropë.

trust i bamirësisë souter (the souter Charitable trust)
www.soutercharitabletrust.org.uk/ 
Ky trust mbështet projekte të angazhuara në zbutjen e vuajtjeve njerëzore në Britani të Madhe dhe jashtë 
saj - veçanërisht, por jo ekskluzivisht, ato me një theks të krishterë.
Grantet jepen zakonisht për organizatat bamirëse dhe jo për individë, ose në mbështetje të kërkesave në 
emër të individëve.

Fondacioni UBS Optimus (UBS Optimus Foundation)
http://www.ubs.com/global/en/wealth_management/optimusfoundation.html 
Fondacioni mbështet projekte arsimore që kontribuojnë në mundësimin e më shumë fëmijëve që të 
shkojnë në shkollë dhe që ofron mundësi më të mira arsimore për vajzat.

111. Intervistë në Skype me Olena Vinareva, ISHH (Mars 2012)

73E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsim gjithpërfshirës

Sigurimi i aksesit në ZHFH për fëmijët në zona jo të denja për ta, është një nga prioritetet e veçanta të këtij 
fondacioni që aktualisht mbështet projekte në Bjellorusi dhe Rusi.

Fondacioni Waterloo (Waterloo Foundation)
http://www.waterloofoundation.org.uk/index.html 
FW është i interesuar në zhvillimin psikologjik dhe të sjelljes së fëmijëve tanë, dhe veçanërisht në disa kushte 
të caktuara neuro-zhvillimore dhe faktorët që ndikojnë tek to. Për këtë qëllim, ky fondacion mbështet 
projekte kërkimore si një prioritet kryesor, por edhe projekte jo-kërkimore studimore si dhe shpërndarjen 
e kërkimeve studimore.

Organizatat jo të bazuara në Mbretërinë e Bashkuar, duhet të dërgojnë të dhënat e kontaktit të një personi 
të identifikuar me emër, mundësisht nga një entitet i regjistruar në BM, i cili është i gatshëm t’i sigurojë 
Fondacionit, pika referimi Brenda Britanisë së Madhe.



74 E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsim gjithpërfshirës

rekomandimet
Ky seksion përmban një sërë rekomandimesh për qeverinë shqiptare në mënyrë që ajo të punojë në drejtim 
të realizimit të së drejtës së fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsim gjithëpërfshirës. Këto rekomandime 
janë të bazuara tek KDPAK-u, tek praktikat që janë parë në vende të tjera në rajonin EQLKSHP dhe 
në tendencat e përgjithshme botërore.112 Rekomandimet marrin gjithashtu në konsideratë edhe “Ligjin 
Parauniversitar”,113 katër objektivat për arsimin e Planit të Veprimit të Strategjisë Kombëtare për Personat me 
Aftësi të Kufizuara dhe Planin e Veprimit të hartuar aktualisht nga UNDP-ja në bashkëpunim me Qeverinë 
shqiptare për ratifikimin e KDPAK-ut, i cila përmban një grup veprimesh rreth arsimit gjithëpërfshirës 
dhe rekomandime nga raportet e tjera rreth Shqipërisë.114 Informacion të rëndësishëm të përgjithshëm 
në lidhje me kontekstin shqiptar arsimor janë dhënë nga kolegët e tyre pararojë.115 Megjithatë, analiza e 
praktikave të mira që po ndodhin në Shqipëri dhe situata shumë specifike kontekstuale në vend, është 
përtej fokusit të këtij studimi. Duhet të theksohet se një studim paralel i financuar nga WVSH dhe WSHK 
është kryer nga një konsulent vendor, duke u fokusuar veçanërisht mbi praktikat në Shqipëri. Në këtë fazë 
ky raport nuk është nisur nga konstatimet dhe rekomandimet e raportit të atij studimi.

Rekomandimet sugjerojnë veprime kyçe që do të ndërmerren në mënyrë që të realizojnë të drejtën e 
fëmijëve me aftësi të kufizuara në arsimin gjithëpërfshirës. Këto veprime bien në tri kategori kryesore, 
edhe pse disa nga rekomandimet e mëposhtme janë të ndërlidhura në mënyrë të pashmangshme dhe 
parakuptojnë njëra-tjetrën nëpër kategori të ndryshme:

• Veprime mbarë qeveritare 

• Veprime specifike për të promovuar qasje në arsim

• Veprime për të garantuar cilësinë e arsimit për të gjithë fëmijët.

Rekomandohet që WVSH dhe WVK të angazhojnë një numër palësh të ndryshme vendore të pajisur me 
njohuritë lokale dhe përvoja të praktikave specifike në kontekstin shqiptar për të diskutuar më tej këto 
rekomandime. Për këtë qëllim, një numër rekomandimesh për OJF-të dhe aktorë të tjerë të shoqërisë 
civile, janë bashkangjitur për çdo grup të rekomandimeve ndaj qeverisë.

1. veprime mbarë qeveritare

Rekomandohet që Qeveria e Shqipërisë të marrë masat e mëposhtme:

Politikat dhe legjislacioni
• Ratifikimi i KDPAK-ut dhe Protokollit Opsionar.

• Eliminimi i pengesave ligjore ose kushtetuese që pengojnë njerëzit me aftësi të kufizuara të 
përfshihen në shkollat   e përgjithshme.

• Përafrimi i politikave dhe strategjive ekzistuese për të pasqyruar dispozitat e Ligjit të ri parauniversitar.

• Krijimi i politikave kombëtare të përfshirjes në kopshte.

112. UNICEF, E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsimim: Një qasje e bazuar tek të drejtat për arsimim gjithëpërfshirës (The Right of Children 
with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education, (Gjenevë): Zyra rajonale e UNICEF-it për Evropën Qëndrore dhe Lindore 
dhe Komonuellthi i Shteteve të pavarura (EQLKSHP), 2011; Praktikat më të mira në arsimimin gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara: zbatime 
për hartim programi në zonën evropiane dhe të euroazisë, Mars 2010.
113. Kuvendi i Shqipërisë, ‘Ligji parauniversitar : Seksioni XII, Nenet 76 dhe 77 të projektligjit (Januar 2012), u përkthyen në mënyrë joformale për 
këtë raport.
114. Marianne Schulze, Raporti Përfundimtar: Promovimi i të drejtave të aftësive të kufizuara në Shqipëri (Final Report: Promoting Disability Rights in Albania), 
[botuesi, vendi], 2011; Fondacioni Shqiptar i të Drejtave të Aftësive të Kufizuara (Albanian Disability Rights Foundation) dhe AMShC, Zbatimi i Planit 
të Veprimit të Strategjisë Kombëtare për Njerëzit me Aftësi të Kufizuara (The Implementation of the Action Plan of the National Strategy on People with 
Disabilities) në 2010: Raporti Monitorues, Maj 2011; E. Ikonomi, B. Musai dhe K. Sotirofski, Fondacioni Evropian i Trajnimeve, Hartimi i politikave dhe 
praktikave për përgatitjen e mësuesve për arsimim gjithëpërfshirës në kontekstet e larmisë sociale dhe kulturore (Mapping policies and practices for the 
preparation of teachers for inclusive education in contexts of social and cultural diversity) – Raporti i Shqipërisë, Dokument pune, FET, [vendi, data].
115. Ky informacion u sigurua me mirësi nga Janet Njelesani, Konsulente e UNDP-së (Intervistë në Skype, Mars 2012); Rodika Goci, Koordinatore e 
lartë programi për arsimin gjithëpërfshirës dhe Zhvillimin e hershëm të fëmijëve, Save the Children Shqipëri (intervistë telefonike dhe shkëmbime 
emailesh, Shkurt dhe Mars 2012; dhe me Chiara Segrado, Save the Children Itali (Janar 2012); Gerda Sula, Drejtoreshë Ekzekutive në Qendrën Hap 
pas Hapi, Shqipëri (Intervistë në Skype dhe shkëmbime emailesh, Mars 2012) dhe mbështetje e vazhdueshme nga World Vision Shqipëri dhe Kosovë.
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rekomandimet
Ky seksion përmban një sërë rekomandimesh për qeverinë shqiptare në mënyrë që ajo të punojë në drejtim 
të realizimit të së drejtës së fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsim gjithëpërfshirës. Këto rekomandime 
janë të bazuara tek KDPAK-u, tek praktikat që janë parë në vende të tjera në rajonin EQLKSHP dhe 
në tendencat e përgjithshme botërore.112 Rekomandimet marrin gjithashtu në konsideratë edhe “Ligjin 
Parauniversitar”,113 katër objektivat për arsimin e Planit të Veprimit të Strategjisë Kombëtare për Personat me 
Aftësi të Kufizuara dhe Planin e Veprimit të hartuar aktualisht nga UNDP-ja në bashkëpunim me Qeverinë 
shqiptare për ratifikimin e KDPAK-ut, i cila përmban një grup veprimesh rreth arsimit gjithëpërfshirës 
dhe rekomandime nga raportet e tjera rreth Shqipërisë.114 Informacion të rëndësishëm të përgjithshëm 
në lidhje me kontekstin shqiptar arsimor janë dhënë nga kolegët e tyre pararojë.115 Megjithatë, analiza e 
praktikave të mira që po ndodhin në Shqipëri dhe situata shumë specifike kontekstuale në vend, është 
përtej fokusit të këtij studimi. Duhet të theksohet se një studim paralel i financuar nga WVSH dhe WSHK 
është kryer nga një konsulent vendor, duke u fokusuar veçanërisht mbi praktikat në Shqipëri. Në këtë fazë 
ky raport nuk është nisur nga konstatimet dhe rekomandimet e raportit të atij studimi.

Rekomandimet sugjerojnë veprime kyçe që do të ndërmerren në mënyrë që të realizojnë të drejtën e 
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parakuptojnë njëra-tjetrën nëpër kategori të ndryshme:
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• Veprime specifike për të promovuar qasje në arsim

• Veprime për të garantuar cilësinë e arsimit për të gjithë fëmijët.

Rekomandohet që WVSH dhe WVK të angazhojnë një numër palësh të ndryshme vendore të pajisur me 
njohuritë lokale dhe përvoja të praktikave specifike në kontekstin shqiptar për të diskutuar më tej këto 
rekomandime. Për këtë qëllim, një numër rekomandimesh për OJF-të dhe aktorë të tjerë të shoqërisë 
civile, janë bashkangjitur për çdo grup të rekomandimeve ndaj qeverisë.

1. veprime mbarë qeveritare

Rekomandohet që Qeveria e Shqipërisë të marrë masat e mëposhtme:

Politikat dhe legjislacioni
• Ratifikimi i KDPAK-ut dhe Protokollit Opsionar.

• Eliminimi i pengesave ligjore ose kushtetuese që pengojnë njerëzit me aftësi të kufizuara të 
përfshihen në shkollat   e përgjithshme.

• Përafrimi i politikave dhe strategjive ekzistuese për të pasqyruar dispozitat e Ligjit të ri parauniversitar.

• Krijimi i politikave kombëtare të përfshirjes në kopshte.

112. UNICEF, E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsimim: Një qasje e bazuar tek të drejtat për arsimim gjithëpërfshirës (The Right of Children 
with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education, (Gjenevë): Zyra rajonale e UNICEF-it për Evropën Qëndrore dhe Lindore 
dhe Komonuellthi i Shteteve të pavarura (EQLKSHP), 2011; Praktikat më të mira në arsimimin gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara: zbatime 
për hartim programi në zonën evropiane dhe të euroazisë, Mars 2010.
113. Kuvendi i Shqipërisë, ‘Ligji parauniversitar : Seksioni XII, Nenet 76 dhe 77 të projektligjit (Januar 2012), u përkthyen në mënyrë joformale për 
këtë raport.
114. Marianne Schulze, Raporti Përfundimtar: Promovimi i të drejtave të aftësive të kufizuara në Shqipëri (Final Report: Promoting Disability Rights in Albania), 
[botuesi, vendi], 2011; Fondacioni Shqiptar i të Drejtave të Aftësive të Kufizuara (Albanian Disability Rights Foundation) dhe AMShC, Zbatimi i Planit 
të Veprimit të Strategjisë Kombëtare për Njerëzit me Aftësi të Kufizuara (The Implementation of the Action Plan of the National Strategy on People with 
Disabilities) në 2010: Raporti Monitorues, Maj 2011; E. Ikonomi, B. Musai dhe K. Sotirofski, Fondacioni Evropian i Trajnimeve, Hartimi i politikave dhe 
praktikave për përgatitjen e mësuesve për arsimim gjithëpërfshirës në kontekstet e larmisë sociale dhe kulturore (Mapping policies and practices for the 
preparation of teachers for inclusive education in contexts of social and cultural diversity) – Raporti i Shqipërisë, Dokument pune, FET, [vendi, data].
115. Ky informacion u sigurua me mirësi nga Janet Njelesani, Konsulente e UNDP-së (Intervistë në Skype, Mars 2012); Rodika Goci, Koordinatore e 
lartë programi për arsimin gjithëpërfshirës dhe Zhvillimin e hershëm të fëmijëve, Save the Children Shqipëri (intervistë telefonike dhe shkëmbime 
emailesh, Shkurt dhe Mars 2012; dhe me Chiara Segrado, Save the Children Itali (Janar 2012); Gerda Sula, Drejtoreshë Ekzekutive në Qendrën Hap 
pas Hapi, Shqipëri (Intervistë në Skype dhe shkëmbime emailesh, Mars 2012) dhe mbështetje e vazhdueshme nga World Vision Shqipëri dhe Kosovë.
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• Zhvillimi i kapacitetit të zyrtarëve të qeverisë në të gjitha nivelet, duke përfshirë edhe autoritetet 
vendore dhe rajonale, në të kuptuarit prej tyre të Ligjit dhe akteve nënligjore.

• Sigurim informacioni për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre rreth Ligjit të ri dhe 
akteve nënligjore, rrjedhojave të tyre dhe si të ngresh zërin për shkeljet e tyre.

• Marrje masash që ministritë përkatëse t’i bëjnë hapësirat e reja shkollore të aksesueshme nga 
jashtë dhe nga brenda në përputhje me parimet e projektimit universal. Duhet të ketë akses 
për personat me aftësi të kufizuar në të gjitha ndërtesat dhe zonat e jashtme dhe hapësirat e 
brendshme për të cilat çdo nxënësi kërkon akses, duke përfshirë klasat, WC-të, këndet e lojës, 
objektet sportive, korridoret, dhe edhe dyert duhet të jenë të aksesueshme për ta: “Vëzhgimet 
kanë treguar se kostoja e bërjes së të mësipërmve të aksesueshme, në përgjithësi është më pak se 
1% e kostove totale të ndërtimit.”116

• Të sigurojë që reforma legjislative e arsimit dhe aftësimit profesional (AAP), e cila synon 
të kontribuojë në rritjen e punësimit të të rinjve dhe drejt një ekonomie konkurruese, është 
përfshirëse ndaj aftësive të kufizuara në mënyrë që të rinjtë me aftësi të kufizuara të mund të 
përfitojnë plotësisht prej saj dhe ajo mund të hapë perspektiva prej tyre.117

OJF-të dhe aktorët e tjerë të shoqërisë civile duhet të marrin në konsideratë:

• Avokimin për ratifikimin e KDPAK-ut dhe duke marrë pjesë, kur është e mundur, në procesin e 
konsultimeve të iniciuar nga UNDP-ja për hartimin e Planit të Veprimit drejt ratifikimit.

• Krijimi i një “shkolle (fizikisht) të aksesueshme”, duke dokumentuar procesin e përdorimit të 
materialeve vendore dhe kostove të përfshira, dhe paraqitja e saj qeverisë, si një mjet për avokim.

Përgjegjësia ministrore dhe bashkëpunimi midis ministrive për arsimin gjithëpërfshirës
• Të sigurohet që përgjegjësia për edukimin e fëmijëve dhe të rriturve me aftësi të kufizuara, vazhdon 

t’i takojë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (MASH).

• Të lehtësojë bashkëpunimin midis ministrisë së financave dhe atyre që hartojnë linjën e veprimit 
dhe të marrë masa për caktimin dhe monitorimin e buxhetit për arsimin gjithëpërfshirës.

• Siguron bashkëpunimin midis MASH-it dhe Ministrisë së Transportit dhe Punëve Publike në nivel 
kombëtar dhe vendor, për të siguruar që sistemet e arritshme dhe të përballueshme të transportit 
janë në funksionim, në përputhje me numrin e fëmijëve që kanë nevojë për ndihmesë, sidomos në 
zonat rurale dhe malore te vendit.

• Lehtësimi i bashkërendimit midis shërbimeve të shëndetit të nënës dhe të paralindjes, sistemit të 
çerdheve (aktualisht në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë), dhe shërbimet e arsimit të fëmijërisë 
së hershme, për të siguruar identifikimin dhe vlerësimin e hershëm, si dhe shërbimet e rehabilitimit. 
Sistemi i çerdheve, përveç ofrimit të shërbimeve të kujdesit bazë, duhet të ketë gjithashtu një 
komponent të arsimit të hershëm, dhe për këtë arsye të jetë i lidhur ngushtë me MASH-in.

• Të sigurohet koordinim i ngushtë mes ministrive përgjegjëse për shërbimet e punës sociale, 
mbrojtjen sociale, punësimin dhe trajnimin profesional.

OJF-të dhe aktorët e tjerë të shoqërisë civile duhet të marrin në konsideratë:

• Krijimin dhe promovimin e mundësive për bashkëpunim, duke identifikuar “njerëzit kyç” në secilën 
ministri.

116. Edward Steinfield, Arsimim për të tërë: Kostoja e aksesueshmërisë (Education for All: The Cost of Accessibility), Shënime rreth arsimimit, The World 
Bank, Gusht 2005, f. 2.
117. ‘Në plan afatmesëm 2010-12 FET-ja do t’i vërë theks përmirësimit të cilësisë dhe trajnimit të arsimimit (AAP) në Shqipëri përbrenda një 
perspektive jetëgjatë mësimore. Fokusi do të jetë tek nismat që dalin nga zhvillimet e tanishme të politikave të AAP-së, politika e punësimit dhe e 
tregut aktiv në Shqipëri. FET-ja do të mbështetë ngritjen e kapacitet të lidhur me qëllimet e programit të Arsimit dhe Trajnimit të BE-së, studime 
bazë, raportimit dhe bashkëpunimit rajonal të Shqipërisë përbrenda kuadrit të zhvillimit dhe sigurimit të sistemit të VET, lidhjes me tregun e punës 
dhe rritjen e punësimit, si dhe përshtatshmërinë e sipërmarrjeve dhe partneriteteve arsim-ekonomi’, Fondacioni Evropian i Trajnimeve (European 
Training Foundation), Shqipëri: Shënime informuese rreth vendit (Albania: Country Information Note) 2010-2012, 2010, f. 1. E disponueshme tek: http://
www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Country_Information_Note_Albania_EN 
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Planet e veprimit, strategjitë dhe caktimi i buxhetit të përshtatshëm për implementim në nivel kombëtar, 
rajonal dhe vendor

• Të sigurohet se ligji i ri parauniversitar është përkthyer në strategji të qarta kombëtare dhe vendore 
e në plane veprimi dhe që rolet dhe përgjegjësitë janë përcaktuar qartë.

• Nis dhe lehtëson mbarëvajtjen e procesesh kombëtare dhe rajonale konsultative e me 
pjesëmarrje të gjerë, sipas praktikave ndërkombëtare të mira mbi pjesëmarrjen, për të zhvilluar 
strategji përkatëse dhe plane veprimi për zbatimin e ligjit para-universitar, dhe për çdo shqyrtim të 
mëtejshëm të sistemit arsimor (OPAK-et, shoqatat e prindërve, fëmijët dhe të rinjtë dhe të tjera 
palë të interesuara të shoqërisë civile, duhet të jenë të përfshirë në mënyrë kuptimplotë).

• Të sigurohet që strategjitë kombëtare, rajonale dhe vendore si dhe planet e veprimit, të krijojnë 
sinergji me kornizat e tjera ekzistuese që synojnë zbatimin e KDPAK-ut.

• Të sigurojë monitorimin e strategjive dhe planeve të veprimit, si dhe përfshirjen e aktorëve të 
shoqërisë civile në komente vlerësuese rreth zbatimit të tyre.

• Futja e një detyrimi për planet zhvillimore të shkollës si dhe planet e veprimit arsimor komunal 
për të përfshirë dispozita të qarta rreth arsimit gjithëpërfshirës të të gjithë fëmijëve, duke përfshirë 
këtu fëmijët me aftësi të kufizuara, si dhe të caktojë buxhetin përkatës.

• Zhvillimi i Planeve Komunale Arsimore duke përfshirë shkollat, mësuesit, zyrtarët komunalë, 
administratorët e shkollave, prindërit dhe fëmijët, si dhe aktorë të tjerë dhe për të siguruar 
financimin e duhur.

• Krijimi dhe buxhetimi për një ekspert / person kyç të arsimit gjithëpërfshirës, në nivel komunal.

• Marrja në konsideratë e përshtatjes së shkollave të veçanta si qendra burimore: ata mund të 
mbështesin mësuesit në shkollat   e rregullta për të zhvilluar një sërë aftësish, duke përfshirë gjuhën 
e shenjave, mësimin e gjuhës Braile, orientimin dhe lëvizshmërinë dhe materialet mësimore.

• Të sigurohet që kuadri për të vlerësuar performancën e mësuesve në nivel kombëtar dhe vendor, 
përfshin një sërë kriteresh / treguesve që lidhen me arsimin gjithëpërfshirës.

• Të sigurohet se kriteret për emërimin e personelit arsimor në nivel kombëtar, rajonal dhe vendor 
të përfshijë angazhimin e tyre në arsimin gjithëpërfshirës për të gjithë fëmijët, përfshi fëmijët me 
aftësi të kufizuara.

• Të shqyrtojë mundësinë për amendime të planeve kombëtare për arsim për të gjithë dhe për 
arritjen e OZHM2 për të përmbushur nevojat e fëmijëve me aftësi të kufizuara.

OJF-të dhe aktorët e tjerë të shoqërisë civile, duhet të marrin në konsideratë:

• Mbështetjen për hartimin e planeve të veprimit në nivele të ndryshme dhe të sigurohen që të jenë 
ndarë qartë rolet dhe përgjegjësitë, së bashku me caktimin e buxhetit të përshtatshëm.

• Ndërtimi i kapaciteteve të OPAK-ut dhe Shoqatave të Prindërve, si dhe të grupeve të fëmijëve 
dhe shoqatat ku ato ekzistojnë (shih “të Drejtat e Pjesëmarrjes së Fëmijëve” këtu më poshtë) për 
t’u mundësuar atyre të marrin pjesë në konsultime dhe proceset e vendimmarrjes në lidhje me 
planet e veprimit dhe strategjitë.

• Sigurimin që qendrat mbështetëse të evoluojnë në mënyrë të tillë saqë të mbështetin të gjithë 
mësuesit për të punuar me të gjithë fëmijët dhe kësisoj të mbështetin arsimin gjithëpërfshirës në 
kuptimin më të gjerë të mundshëm.

• Mbështetja e projekteve pilot për zbatimin në nivel vendor të planeve të veprimit dhe mësimet e 
nxjerra për zgjerime të mundshme.

• Dorëzimi i një raporti alternativ / paralel në KDF duke theksuar gjendjen e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara dhe boshllëqet në dispozitën për arsimimin e tyre.
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77E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsim gjithpërfshirës

• Formimi i partneriteteve me agjencitë e OKB-së, OJF-të dhe OPAK-un për të bashkuar përpjekjet 
në mbledhjen e të dhënave.

• Përfshirja e aftësisë së kufizuar në regjistrimin e ardhshëm të popullsisë dhe investimi në ndërtimin 
e kapaciteteve në mbledhjen e të dhënave, në bashkëpunim të ngushtë me Agjencinë Zvicerane 
për Zhvillim dhe Bashkëpunim e cila është duke punuar në këtë fushë. Grupi Uashington mbi 
Aftësinë e Kufizuar dhe statistikat, ka ndërtuar gjashtë pyetje për një regjistrim popullsie të bazuar 
tek Parimet Themelore të Statistikave Zyrtare në përputhje me Klasifikimin Ndërkombëtar të 
OBSH-së për funksionimin, aftësinë e kufizuar dhe shëndetësinë (ICF).119

OJF-të dhe aktorët e tjerë të shoqërisë civile duhet të marrin në konsideratë:

• Mbledhjen e informacionit në nivel vendor në lidhje me sistemet që janë tashmë në përdorim.

• Mbledhjen e informacionit në lidhje me planet ekzistuese për mbledhjen e të dhënave për fëmijët me 
aftësi të kufizuara dhe avokimin për mbledhjen e të dhënave që lidhen me arsimin gjithëpërfshirës 
të fëmijëve me aftësi të kufizuara (p.sh. UNICEF-i në Shqipëri është duke planifikuar një dokument 
bazë për fëmijët me aftësi të kufizuara).

• Koordinimi i një projekti pilot për mbledhjen e të dhënave që pastaj mund të zgjerohet.

• Investimi në ngritjen e kapaciteteve për mbledhjen e të dhënave dhe sistemet e informacionit.

• Mbështetje për organizimin e mbledhjes së të dhënave për regjistrimin e popullsisë dhe brenda 
iniciativash të tjera.

2. Veprimet specifike për të promovuar aksesin në arsim

Rekomandohet që Qeveria e Shqipërisë dhe Autoritetet Vendore dhe Rajonale të ndërmarrin veprimet e 
mëposhtme:

Përfshijnë prindërit / kujdestarët, komunitetet dhe fëmijët
• Të zhvillojnë strategji për të rritur përfshirjen e komunitetit dhe të familjes në bordet e shkollave / 

komitetet e menaxhimit dhe zyrat komunale të arsimit.

• Të sigurohen që shkollat   organizojnë ditët e “dyerve të hapura” kur prindërit / kujdestarët e tjerë, 
mund të takohen me mësuesit / krerët në një mjedis pozitiv dhe përkrahës.

• Të sigurohet që autoritetet vendore në partneritet me pjesëtarët e komunitetit dhe prindërit, të 
ndërmarrin një analizë të pengesave për përfshirjen e plotë të fëmijëve me aftësi të kufizuara në 
jetën e komunitetit dhe në arsim.

• Të sigurohet që autoritetet vendore të organizojnë Programe të Edukimit për prindërit e fëmijëve 
me aftësi të kufizuara dhe që të përfshijnë në to edhe prindërit e fëmijëve pa aftësi të kufizuara, 
në mënyrë për të rritur ndërgjegjësimin dhe pranimin e tyre.

OJF-të dhe aktorët e tjerë të shoqërisë civile duhet të marrin në konsideratë:

• Mbështetjen apo krijimin e programeve edukuese për prindërit

• Zhvillimin e një projekti pilot komunitar i cili të marrë në shqyrtim pengesat vendore me të cilat 
haset arsimi, dhe më pas, shqyrtimin e tij për një zgjerim të mundshëm.

Identifikimi i hershëm dhe ndërhyrje
• Të sigurohet që identifikimi i hershëm dhe ndërhyrja kryhen, duke u përqendruar tek grupmosha 

1-3 vjeçare (foshnjat dhe çapitësit) “në rrezik”, në mënyrë që ata të mund të marrin mbështetje të 
hershme për të arritur potencialin e tyre të plotë. Kjo kërkon dhënien e informacioneve të mira, 
si dhe edukim dhe mbështetje për prindërit në lidhje me natyrën e disa rasteve të caktuara të 
aftësive të kufizuara dhe mbi çfarë është në gjendje të bëjë foshnja.

119. OBSH/Banka Botërore, Raporti botëror mbi aftësinë e kufizuar (World Report on Disability), fq. 26-27 dhe fq. 281-282.
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OJF-të dhe aktorët e tjerë të shoqërisë civile duhet të marrin në konsideratë:

• Marrjen e masave që OJF-të vendore me përvojë në identifikimin e hershëm dhe arsimim (si p.sh. 
Hap pas Hapi) janë të përfshirë plotësisht në këtë proces.

Mjedise përfshirëse mësimore në kopshte dhe shkolla

• Konsideroni përshtatjen dhe pilotimin e Indeksit për gjithëpërfshirje si një mjet për vetë-reflektim dhe 
për ngulitjen e një kuptimi të gjerë të përfshirjes në të gjithë planifikimin e ndërmarrë nga shkolla 
dhe arritjen e një pjesëmarrjeje më të madhe të palëve të interesuara në arsimin gjithëpërfshirës.

• Të ofrohen trajnime për të gjithë personelin e shkollës, jo vetëm mësuesit por edhe administratorët, 
drejtorët-mësues / drejtorët menaxhues, drejtorinë e shkollës, bordin e shkollës, etj. Të angazhojë 
shoqatat e mësuesve, bordet shkollore, dhe shoqatat prind-mësues.

• Të sigurohet se në kriteret për emërimin dhe promovimin e personelit të shkollës (drejtorët-
mësues / drejtorët menaxhues, mësuesit, administratorët) përfshijnë edhe zotimin për arsimim 
gjithëpërfshirës.

• Të sigurohet që politikat gjithëpërfshirëse reflektohen në të gjitha aspektet e jetës së shkollës 
dhe kopshteve: në mësimdhënie dhe marrëdhënie në klasë, në mbledhje të shkollës dhe bordit, 
në mbikëqyrje të mësuesve, në udhëtime shkollore, në sjellje në këndet e lojërave, në alokimet 
buxhetore, dhe në çdo takim të zhvilluar për gjetjen e pikëtakimit me komunitetin vendor ose me 
publikun më të gjerë.

• Monitorim rregullisht i shkollave për t’u siguruar që ndarja nuk është duke u zhvilluar as formalisht 
e as joformalisht. Monitorimi duhet të përfshijë prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara për të 
rritur transparencën dhe llogaridhënien.

• Ngërthimi në procedurat e Inspektoratit Kombëtar për monitorimin e shkollave, të një sërë 
treguesish / pyetjesh rreth gjithëpërfshirjes.

• Të sigurohet që politikat dhe procedurat e mbrojtjes së fëmijëve, janë në funksionim dhe se ka një 
person kyç për mbrojtjen e fëmijëve, të zgjedhur në mesin e mësuesve në çdo shkollë.

• Krijimi i mekanizmave ankimore dhe komentuese që të jenë miqësore ndaj fëmijës dhe i 
aksesueshëm si prej tyre ashtu edhe prej prindërve.

OJF-të dhe aktorët e tjerë të SHC duhet të marrin parasysh:

• Përshtatjen e Indeksit për gjithëpërfshirje dhe testimin e tij.

• Krijimi i “shkollave model” ku zbatohet Indeksi për gjithëpërfshirje dhe dokumentimi i procesit me 
video regjistrim. Ky mund të jetë një trajnim dhe mjet avokimi shumë i fuqishëm i mënyrës se si 
gjithëpërfshirja zbatohet në praktikë.

• Duke punuar ngushtësisht me autoritetet vendore dhe rajonale arsimore për të rritur kapacitetet 
e stafit të tyre.

• Mbështetja e shkollave për të krijuar politika dhe procedurat të mbrojtjes së fëmijëve dhe 
mekanizma përpunuese të komenteve dhe ankesave, dhe pilotimin e tyre.

3. Veprimet për të siguruar cilësinë e arsimit për të gjithë fëmijët.

Rekomandohet që Qeveria e Shqipërisë, autoritetet vendore dhe rajonale, të ndërmarrin veprimet e 
mëposhtme:

Trajnim para-shërbimit dhe në shërbim të mësuesve 

• Rishikimi i kurrikulave të trajnimit para shërbimit të mësuesve dhe marrja e masave që (i) arsimimi 
gjithëpërfshirës si një koncept i gjerë, të mishërohet gjatë gjithë periudhës së trajnimit të mësuesve, 
(ii) një kurs bazë në praktikë është përfshirë, duke u përqendruar mbi se si të arrihet arsimimi 
gjithëpërfshirës në klasë dhe në mbështetjen e mësuesve për të zhvilluar kompetencat përkatëse. 
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Praktikat mësimore duhet të përfshijë komente dhe vlerësime përkatëse nga instruktorët 
universitarë, mësuesit në shkolla si   dhe fëmijët. Kurrikulat dhe trajnimi para-shërbimit në lidhje 
me arsimin gjithëpërfshirës, duhet të pasqyrojnë metodologjitë me në qendër nxënësit (diskutime 
duke përdorur metoda të ndryshme, përdorimi i mjeteve të ndryshme ndihmëse mësimore, punë 
në grup, projekte kërkimore veprimi, etj) që mësuesit duhet të mësojnë.

• Mbikëqyr procesin e mësipërm të rishikimit të kurrikulave nëpërmjet një sërë kriteresh të garantimit 
të cilësisë për fakultetet e trajnimit të mësuesve dhe “krijo një bazë shumëpalëshe financimi për 
universitetet shtetërore në përputhje me kriteret që synohen të përmbushen”.120

• Investoni në zhvillimin e vazhdueshëm të mësuesve, për shembull duke siguruar trajnim sistematik 
në shërbim e jo thjesht nisma sporadike me ose pa kufizuar ndjekjen e ecurisë.

• Të sigurohet një qasje nga poshtë-lart si tek trajnimet para shërbimit ashtu dhe tek ato gjatë 
shërbimit përmes:

• mësimit me bazë praktike, me informacione të kufizuara dhe të shkurtra teorike, të cilat i 
bëjnë të mundur mësuesve të aplikojnë në praktikë parimet e arsimit gjithëpërfshirës dhe 
metodologjitë me në qendër fëmijën/nxënësin;

• trajnimi me materialet e disponueshme në nivel vendor që mund të përdoren në klasë;
• projektet kërkimore veprimesh të kryera nga mësuesit - këto mund të mbështesin prodhimin 

dhe grumbullimin e këtij materiali në dispozicion në nivel vendor;
• video ku tregohet se si arsimi gjithëpërfshirës po zhvillohet: për t’u treguar mësuesve se si 

përballen mësuesit e tjerë me sfidat e përditshme të gjithëpërfshirjes, është një mjet shumë i 
dobishëm dhe i fuqishëm.

• Të sigurojë që vlerësimi i trajnimit në shërbim, përqendrohet në monitorimin e ndryshimit në 
praktikën e mësuesve: metoda të tilla si kërkime të veprimit, vëzhgime si dhe krijimi i portofoleve, 
duhen përdorur plus pyetësorëve post-trajnimit. Gjithashtu, mentorimi dhe / ose partneritetet, 
duhet të shikohen në kuadrin e ndjekjes së ecurisë pas trajnimit. Për shembull, dy mësues mund të 
punojnë në dyshe për të shkëmbyer idetë, përvojat dhe sfidat. Kjo gjithashtu do të rrisë ndjenjën 
e një “komuniteti praktikues”.

• Të sigurohet se materialet e duhura mbështetëse, të përshtatura me kontekstin kombëtar, 
paraqiten si në trajnimin para shërbimit ashtu edhe atë në shërbim.

• Të sigurohet se trajnimi është dhënë, mundësisht nga mësuesit, përmes ekipesh të lëvizshme në 
nivel komunal dhe se ka pjesëmarrje nga aktorë të ndryshëm, p.sh. Përfaqësuesit e Shoqatave të 
Prindërve dhe grupeve të fëmijëve, sa herë të jetë e mundur dhe kudo ku është e përshtatshme, 
për të përmbushur objektivat specifike të të mësuarit.

• Të sigurohet se rezultatet e mësimit nga projektet e mëparshme në Shqipëri me një fokus në 
trajnimin e mësuesve, të tilla si Zhvillimi i Seksionit të Pedagogjisë Speciale (ZHSPS) në Universitetin 
e Vlorës (financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim), janë analizuar dhe 
mësimet e mësuara janë marrë realisht në konsideratë.

OJF-të dhe aktorët e tjerë të shoqërisë civile duhet të marrin në konsideratë:

• Mbështetjen e planeve dhe përpjekjeve afatgjata të cilat përqendrohen në trajnimin e mësuesve dhe 
në një monitorim dhe kuadër vlerësimi të fortë në mënyrë që të jetë në gjendje të dokumentojnë 
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Mbështetje për mësuesit
• Të sigurojë nivele të përshtatshme të numrit të personelit, si dhe të sigurojë që stafi paguhet në 

mënyrë të drejtë.

• Ofrimi i ndihmës së mësuesve (sipas ligjit të ri Para-Universitar) dhe në mënyrë aktive të mbledhë 
fonde për buxhetin e nevojshëm.

• Të sigurohet që komitetet brenda-shkollore (sipas ligjit të ri Para-Universitar) mbështesin mësuesit 
në punën e tyre.

OJF-të dhe aktorët e tjerë të shoqërisë civile duhet të marrin në konsideratë:

• Eksplorimin me mësuesit, ndihmës mësuesit dhe ekipet multi-disiplinore se si të punojnë së 
bashku në bashkëpunim dhe në mënyrë efektive që të maksimalizojnë rezultatet e të mësuarit të 
fëmijëve, duke siguruar në të njëjtën kohë që mësuesit nuk është se thjesht varen nga ose e kalojnë 
përgjegjësinë tek “specialistë”, por që mësuesit dhe shkolla në përgjithësi të zhvillojnë kapacitetin 
e tyre për t’u ballafaquar me sfidat e gjithëpërfshirjes.

Vlerësimet gjithëpërfshirëse multi-disiplinore 
• Të sigurohet që vlerësimet e kryera nga Komiteti i Vlerësimit të përshkruar në Ligjin e Ri 

Parauniversitar, të përqendrohen tek ndihma ndaj mësuesve dhe shkollave, në përputhje me 
KDPAK-un, për të identifikuar pengesat për përfshirje të plotë, pjesëmarrjen dhe arritjet e fëmijëve 
e jo “etiketimit” të tyre sipas një qasjeje mjekësore apo deficitare.

• Të sigurohet se “detyrat e tjera” të komisioneve të vlerësimit, “të përcaktuara nga Ministri”, siç 
thuhet në Ligjin e njëjtë, përfshijnë mbështetje për mësuesit, të tilla si ndarjen e materialeve 
mbështetëse me njëri tjetrin, dhe lidhjen mes mësuesve nga shkolla të ndryshme.

• Të sigurohet që vlerësimet e nevojave arsimore të fëmijëve dhe të tjerat, përfshijnë përfshirjen 
e fortë prindërore - kjo është sugjeruar si një alternativë në Ligjin Para-Universitar, por duhet të 
bëhet një kërkesë e fortë.

• Monitorojë sistematikisht punën e Komisionit të Vlerësimit dhe, nëse është e nevojshme, të 
rishikojë procedurat për vlerësimin në përgjigje të provave në lidhje me efektivitetin e saj pas një 
hapësire të caktuar kohore. Një sërë programesh pilot do të organizohen në një shkallë të vogël, 
do rishqyrtohen dhe rezultatet do propozohen si modele të zbatimit kombëtar të këtij neni të 
veçantë të ligjit.

OJF-të dhe aktorët e tjerë të shoqërisë civile, duhet të marrin në konsideratë:

• Pilotimin dhe mbështetjen e pjesëmarrjes së prindërve dhe fëmijëve për t’u siguruar se ajo është 
zbatuar plotësisht.

• Të mbështesë ofrimin e trajnimit të Komisionit të Vlerësimit, për t’u siguruar, që vlerësimi nuk 
bëhet mbi bazat e modelit të “defektologjisë” (trajnimi duhet të jetë shumë praktik dhe nëse 
është e mundur, një video me shembuj të praktikave të mira në vlerësimin me pjesëmarrje shumë-
disiplinore, mund të krijohet si rezultat i një projekti pilot).

• Monitorimi i procesit të vlerësimit, pas një periudhe të caktuar (sfidat, sukseset, ndikimi tek fëmijët, 
tek mësuesit, etj) dhe mësimet e nxjerra për zbatim në të ardhmen.

Planet e individualizuara të arsimit
• Futja e Planeve të Individualizuara Arsimore (PIA-të) si një strategji kyçe për mbështetjen e fëmijëve 

me aftësi të kufizuara në shkollat   e rregullta, siç përcaktohet në Ligjin Parauniversitar. PIA-të janë 
një instrument i vyer për të ndihmuar mësuesit të kuptojnë nevojat e fëmijëve dhe të planifikojnë 
veprimtari të përshtatshme për të arritur një sërë qëllimesh, të cilat nuk janë domosdoshmërisht 
të gjitha ‘akademike’, por mund të lidhen edhe me aftësitë e jetës së përditshme.

• Përpilon formularë të standardizuar për PIA-të dhe broshura shpjeguese për t’u përdorur nga shkolla 
dhe kopshte me informacion të thjeshtë për të udhëzuar mësuesit përmes procesit të plotësimit 
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të tyre në një mënyrë pjesëmarrëse si dhe duke dhënë informacion të qartë praktik. Krijimi i 
formularëve dhe broshurave të PIA-së, duhet kryer në bashkëpunim me një sërë përfaqësuesish 
nga aktorët kryesorë dhe gjithashtu me përfaqësues të komisioneve të vlerësimit, për vlerësimin 
e të cilit, idealja do ishte kontribuimi në PIA-në e fëmijës. Krijimi i formularëve dhe broshurave të 
PIA-së, mund të shihet si një mjet më vete ose si pjesë e një burimi më të gjerë me informacion 
të përgjithshëm praktik në lidhje me arsimin gjithëpërfshirës në Shqipëri dhe rrjedhojat e kësaj tek 
puna e mësuesve.

• Ofrim ndaj mësuesve trajnime praktike se si të plotësojnë një PIA në një mënyrë pjesëmarrëse, 
duke i larguar ata nga supozimi se për realizimin e tij nevojiten “specialistë” të jashtëm.

• Inkurajimi i përfshirjes së prindërve (siç specifikohet në Ligj) dhe të fëmijëve në prodhimin e PIA-
së. Përfshirja e fëmijëve nuk është përmendur, por ajo është shumë e rëndësishme: prindërit dhe 
fëmijët duhet të kenë secili seksionet e tyre në PIA.

• Krijimi i partneriteteve ndërmjet ofruesve të shërbimeve, OJF-ve, instituteve të hulumtimit dhe 
mësimdhënies për të mbështetur fëmijët me aftësi të kufizuara në një mënyrë holistike dhe të 
mbështesin mësuesit, kur rezultatet e mësimit të formës PIA, nuk mund t’i arrijnë vetëm.

OJQ-të dhe aktorët e tjerë të shoqërisë civile duhet të marrin në konsideratë:

• Zhvillimin dhe pilotimin në PIA të një faqeje / seksioni të pjesëmarrjes së fëmijëve dhe nxitjen e 
zhvillimit dhe përdorimit të saj.

• Monitorimi i përdorimit të IEP-së pas një periudhe të caktuar (sfidat, sukseset, ndikimi tek fëmijët, 
tek mësuesit, etj) dhe pastaj mbështetja e qeverisë për të bërë ndryshimet përkatëse.

Kurrikulat, vlerësimet dhe materialet mësimore
• Të sigurohet që materiale mësimore shumë-nivelëshe dhe shumë-aftësish, janë të disponueshme.

• Të sigurohet se sistemet e vlerësimit, përqendrohen në përparimin individual dhe jo në matjen e 
të gjithë studentëve me kritere fikse të performancës akademike.

• Ofrimin e pajisjeve ndihmëse për shkollat, duke përfshirë pajisjet Braile dhe të teknologjisë së 
informacionit dhe komunikimit (TIK), d.m.th. kompjutera, telekomunikacion dhe programet 
(software-t) përkatëse, për të rritur përfshirjen dhe pjesëmarrjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara.

• Të sigurohet që fëmijët me aftësi të kufizuara nuk përsëritin të njëjtën klasë.

OJF-të dhe aktorët e tjerë të shoqërisë civile duhet të marrin në konsideratë:

• Trajnimin e mësuesve rreth diferencimit të programit mësimor si dhe përdorimit të TIK-it.

• Sigurimin që çështjet e fleksibilitetit të kurrikulumit dhe, nëse është e përshtatshme, tekste shkollore 
më të kapshëm dhe sisteme vlerësimi të përshtatura, të përfshihen në përpjekjet e avokimit për 
arsimim gjithëpërfshirës.

Të drejtat e pjesëmarrjes së fëmijëve 
• Të sigurohet edhe që pikëpamjeve të vetë fëmijës i jepet rëndësi në fazat e ndryshme të edukimit 

të tij / saj.

• Futja e legjislacionit për të garantuar që fëmijët mund të krijojnë organe demokratike siç janë 
klubet / shkollat këshillat shkollorë që pajtohen me parimet e mosdiskriminimit dhe që promovojnë 
përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara.

• Zhvillimi i udhëzimeve për autoritetet qeveritare rreth krijimit të mundësive për pjesëmarrjen e 
fëmijëve në nivel vendor, komunal, rajonal dhe kombëtar.

• Lehtësimi i pjesëmarrjes së fëmijëve në vendimmarrje, në përputhje me standardet ndërkombëtare 
praktike, në nivel shkolle, komuniteti, rajoni dhe kombëtar.

• Prezantimi i komenteve dhe mekanizmave ankimore të aksesueshme e miqësore ndaj fëmijëve si 
për fëmijë, si dhe këshillime miqësore ndaj fëmijës në nivele të ndryshme, duke filluar nga shkolla.
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OJF-të dhe aktorët e tjerë të shoqërisë civile duhet të konsiderojnë:

• Trajnimin e fëmijëve për t’u mundësuar atyre që të marrin pjesë në mënyrë kuptimplotë dhe që të 
avokojnë për të drejtat e tyre në përputhje me kapacitetet e tyre në zhvillim dhe në çështjet lidhur 
me ta.

• Mbështetje për krijimin e kushteve për pjesëmarrjen e fëmijëve në nivel vendor dhe mekanizmat 
për të ngritur grupe në nivel kombëtar si Parlamentet e Fëmijëve, për t’u siguruar që këto të fundit 
janë të lidhura fort me fëmijët në nivel vendor dhe se nuk bëhen të papërgjegjshme.

• Promovimi i partneritetit me OPAK-et dhe Shoqatat e Prindërve dhe pjesëmarrjen e tyre në 
vendim-marrje në nivele të ndryshme

• Mbështetje për krijimin e mekanizmave për bashkëpunim të ngushtë mes shoqërisë civile dhe 
qeverive.

Rekomandohet që projektet pilot dhe testimet, duhet të kryhen kurdoherë që kjo të jetë e mundur, 
sidomos për praktikat më të përshtatura nga kontekste të tjera (të tilla si Indeksi për Gjithëpërfshirje), 
përpara se projektet të marrin shtrirje të mëtejshme. Rekomandohet gjithashtu që OJF-të dhe aktorë të 
tjerë të shoqërisë civile, të gjejnë një mekanizëm të strukturuar (Rrjet, Grup(e) pune) për të koordinuar 
veprimet e tyre në mënyrë që të maksimizojnë efektet e tyre, duke përfshirë këtu nisma avokimi, për të 
shmangur dublikimet dhe për të ndarë sistematikisht me të tjerët mësimet e nxjerra.
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