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Përfaqësuesi i UNICEF në Shqipëri

Duke jetuar në një mjedis të përshtatshëm që i përmbush nevojat tona, 
rrallë mund të mendojmë për lidhjen e aftësive tona me të. Leximi i Analizës 
së Situatës së Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara në Shqipëri, më bëri të 
reflektoj më shumë mbi këtë çështje

Nuk është çudi që, në Shqipëri, shumica e fëmijëve me aftësi të kufizuara 
dhe kujdestarët e tyre përjetojnë sfidat e mbijetesës çdo ditë, pa përmendur 
këtu sfidat për një jetë të qëllimtë e të përmbushur në nivel personal, 
arsim cilësor, kujdes shëndetësor dhe pjesëmarrje në jetën e komunitetit. 
Megjithatë, më mbeti në mendje dhe më mahniti durimi që kanë këta 
fëmijë, pavarësisht se situatat i kanë në disfavor të tyre dhe se sa me 
optimizëm e shikojnë ata të ardhmen në ndryshim me të rriturit.

Ky raport përbën një kontribut për të kuptuar aftësinë e kufizuar te fëmijët 
në Shqipëri dhe ndikimin e saj tek çdo fëmijë i veçantë, familjet dhe 
shoqëria,por gjithashtu thekson barrierat me të cilat këta fëmijë përballen në 
kujdesin shëndetësor, arsim, mbrojtjen shoqërore dhe fusha të tjera kritike. 
E veçanta e këtij studimi është se, për herën e parë, ai sjell në mënyrë të 
drejtpërdrejtë, sëbashku, në një raport zërat e fëmijëve dhe të prindërve.

UNICEF ka një mandat dhe një detyrë morale për të adresuar barrierat për 
një pjesëmarrje aktive të fëmijëve në çdo çështje që i prek ata, dhe për më 
tepër kur ata janë të diskriminuar. Në një situatë kur shumë fëmijë me aftësi 
të kufizuara nuk kanë qasje në kujdes shëndetësor cilësor, rehabilitim, arsim, 
mbrojtje dhe shërbime të mbështetjes së familjes, ata kurrë nuk do të kenë 
mundësi për të bërë një jetë të mirë dhe produktive. Ky raport propozon 
ndërhyrjet që kërkohen në nivele të ndryshme dhe që do të shërbejnë si një 
mjet i vlefshëm për politikëbërësit, studiuesit, profesionistët, avokatët për të 
drejtat e fëmijëve, grupet e shoqërisë civile, prindërit dhe të gjithë të tjerët 
që janë përfshirë në adresimin e çështjeve të lidhura me aftësinë e kufizuar 
në vend.

Shenim
Gjetjet, interpretimet dhe përfundimet e shprehura në 
këtë dokument janë të autorëve dhe nuk reflektojnë 
domosdoshmërisht politikat apo pikëpamjet e UNICEF.

Lexuesit mund të përdorin materiale të këtij raporti në 
botimet e tyre. Si zotërues i të drejtës së autorit, UNICEF në 
Shqipëri kërkon të citohet burimi dhe t’i dorëzohet një kopje e 
botimit.

Për më tepër informacion, ju lutem kontaktoni:

Zyra Vendore e UNICEF në Shqipëri 
Rruga Skënderbej, Godina ‘Shtëpia UN’, kati i tretë 
Telefon: +355 4 45 4 400 
Email:tirana@unicef.org
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Qëllimi

Qëllimi i Analizës së Situatës së Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara në 
Shqipëri është të ofrojë informacion të plotë për fëmijët me aftësi 
të kufizuara, me qëllim të orientojë ndërhyrjet reale të Qeverisë 
Shqiptare dhe UNICEF për të adresuar shkeljet kryesore të të drejtave 
të fëmijëve me aftësi të kufizuara.

Gjetjet e këtij studimi ofrojnë të dhëna të besueshme për të kuptuar 
më mirë vështirësitë si edhe për të sugjeruar përshtatje të masave 
rëndësishme që ndikojnë për të realizuar si duhet qëllimet e kuadrit 
politik dhe legjislativ për fëmijët me aftësi të kufizuara në Shqipëri.

Konteksti

Shqipëria ratifikoi Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat 
e Personave me Aftësi të Kufizuara (KDPAK) në vitin 2012 dhe në vitin 
2013 u pranua si një nga shtetet anëtare të Konventës. Në raportin 
e parë, dërguar Komitetit të të Drejtave të Personave me Aftësi të 
Kufizuara, Shqipëria raportoi që kuadri ligjor është gjerësisht në të 
njëjtën linjë me KKBDPAK1 . Kuadri ligjor dhe politik në mbështetje të 
të drejtave të fëmijëve si edhe në mbështetje të të drejtave të fëmijëve 
dhe të rriturve më aftësi të kufizuara është një proces dinamik dhe në 
zhvillim. Megjithatë, zbatimi në praktikë i politikave, mbetet një sfidë 2. 
Përfundimet më të fundit të Komitetit të Kombeve të Bashkuara për të 
Drejtat e Fëmijës në vitin 20123 , vunë në dukje kapacitete të kufizuara 
të Shqipërisë në drejtim të zbatimit të kuadrit ligjor për fëmijët dhe 
nxitën qeverinë të investojë në zbatimin në praktikë të politikave përmes 
përmirësimit të bashkëpunimit dhe shpërndarjes së burimeve.

Ky studim është zhvilluar në kontekstin e programit të reformave, 
të cilat janë hartuar nga qeveria aktuale pas zgjedhjeve të qershorit 

2017, pritjes së një date për hapjen e negociatave për aderimin në 
Bashkimin Evropian (BE) si edhe rritjen e vazhdueshme ekonomike4. 
Reformat më të fundit në administratën publike në fundine vitit 
2017, kanë rezultuar në uljen e numrit të Ministrive nga 21 në 14. 
Sa më sipër, ka kontribuar në një situatë dinamike, duke qenë se 
janë krijuar departamente të reja, janë ri-emëruar punonjësit dhe 
janë alokuar buxhete të tjera. Në disa raste, kjo situatë ka shkaktuar 
vonesa në zbatimin e politikave dhe ligjeve, por në disa të tjera, ka 
ofruar mundësi për përmirësimin e bashkëpunimit shumësektorial 
nëpërmjet shkrirjes së dy ministrive të linjës për të krijuar Ministrinë 
e re të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS).

Metoda

Konceptimi i këtij studimi merr në konsideratë të gjithë ciklin e jetës 
së fëmijëve me aftësi të kufizuara në kontekstin e kuadrit socio-
ekologjik të zhvillimit të njeriut. Gjatë këtij studimi janë ndjekur një 
sërë metodash dhe qasjesh, si: mbledhja, analizimi dhe ndërthurja 
e të dhënave cilësore nga diskutimet me fokus grupet (DFG) dhe 
intervistat me personat kyç (IPK) me të dhëna sasiore dytësore 
administrative, si edhe të dhëna nga anketime apo studime.

Pas një shqyrtimi fillestar të dokumentacionit, u vu re se zëri 
i fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe i prindërve të tyre nuk 
pasqyrohej në studimet më të fundit në Shqipëri. Ndaj, mbledhja 
e të dhënave parësore u përqëndrua në pikëpamjet dhe përvojat 
e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe të prindërve të tyre, 
specialistëve që punojnë ngushtësisht me ta, prindërve të 
fëmijëvepa afësi të kufizuara, si dhe të autoriteteve vendore dhe 
kombëtare, që janë përgjegjëse për zbatimin e politikave dhe 
legjislacionit. 300 persona morën pjesë në këtë studim, në katër 
qarqe (Tiranë, Kukës, Gramsh, Berat) të Shqipërisë, prej të cilëve 
79 ishin fëmijë me aftësi të kufizuara, që i përkisnin grupmoshës 
10 deri në 17 vjeç.

300
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Sintezë e gjetjeve kryesore

Të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara janë gjithnjë 
e më shumë në vijën e parë të një dialogu dinamik e në 
zhvillim për politikat dhe ligjet në Shqipëri. Ky kuadër, 
është në përputhje me instrumentet bazë botërore dhe ato të 
BE-së për të drejtat e njeriut dhe udhëheq reformat në krijimin e 
shërbimeve gjithëpërfshirëse. Megjithatë, për sa i përket qëllimit 
dhe synimeve të këtij kuadri, zbatimi ka mbetur pas. 

Përkufizimi i aftësisë së kufizuar në kuadrin ligjor shqiptar, në 
përgjithësi, përputhet (me disa përjashtime) me Konventën e 
Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi 
të Kufizuara. Megjithatë, në praktikë, mbizotëron modeli 
mjekësor i aftësisë së kufizuar, mbi të cilin mbështetet 
vlerësimi për çertifikimin e aftësisë së kufizuar,me qëllim përfitimin 
e pagesave. Sa më sipër, ka efekte negative në aksesin në 
shërbime dhe përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Një 
proces vlerësimi multi-dimensional po testohet në disa njësi 
administrative në Tiranë, megjithatë një vlerësim i këtij proçesi si 
edhe planet për shtrirjen e tij nuk ishin të vlefshme në kohën kur u 
shkrua ky studim. 

Sipas të dhënave administrative dhe atyre të një anketimi të fundit 
nga 2.5 deri në 4 për qind e popullsisë së fëmijëve në Shqipëri 
kanë një aftësi të kufizuar që është çertifikuar nga komisioni 
mjekësor i vlerësimit të aftësisë së kufizuar. 

Vlerësimi mjekësor i fëmijëve me aftësi të kufizuara mund 
të plotësohet edhe me vlerësimin në sektorin arsimor, për të 
përcaktuar nevojat për mbështetje në arsimin gjithëpërfshirës. 
Megjithatë, nuk ekziston një lidhje sistemike mes këtyre dy 
procedurave.

Vëmendja ndaj arritjeve në procesin e zhvillimit, në vend të një 
diagnostikimi përfundimtar ka shtuar mundësitë për ndërhyrjen 
e hershme, e cila do të përmirësojë mundësitë e fëmijës dhe do 

të minimizojë pasojat e ndonjë vonesenë zhvillim. Megjithatë, 
sistemet e standardizuara për identifikimin e hershëm 
janë aktualisht të pamjaftueshme.

Sipas të dhënave administrative, përqindja e fëmijëve 
me aftësi të kufizuara, që kanë akses në shërbime 
është rritur nga 3% në vitin 2015 në 8% në vitin 2017. 
Megjithatë, gjysma e shërbimeve sociale ofrohen jashtë sektorit 
publik, dhe organizatat e shoqërisë civile raportojnë për tërheqjen 
graduale të fondeve nga donatorë të huaj që po kufizon kapacitetet 
e ofrimit të shërbimeve, një prirje që ka gjasa të vazhdojë5.

Në Shqipëri, nuk ofrohen në mënyrë sistematike gjuha e 
shenjave, Braille ose mjete dhe pajisje ndihmëse me kosto 
të përballueshme për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe 
kjo ndikon ndjeshëm në përfshirjen e tyre të plotë. Sektori 
i shoqërisë civile ka ofruar akses për shërbimet më sipër, në raste 
të posaçme, por tanimë siç u theksua më sipër, kapacitetet e tij 
për ta ofruar këtë lloj mbështetjeje në të ardhmen, në kushtet e 
zvogëlimit dhe mungesës së fondeve, nuk janë të garantuara.

Rreth gjysma e fëmijëve me aftësi të kufizuara në moshë 
shkollore, të cilët marrin pagesën e aftësisë së kufizuar, 
ndjekin shkollën, pavarësisht se shumë prej tyre nuk 
marrin një arsimim, i cili është në përputhje me nevojat 
e tyre individuale të të mësuarit. Integrimi në shkollat 
normale, nuk ka rezultuar të jetë domosdoshmërisht 
arsim gjithëpërfshirës. Mbështetja e kohëve të fundit për 
arsimin gjithëpërfshirës mund të sjellë qëndrime pozitive, por 
fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre ende raportojnë 
raste stigmatizimi dhe diskriminimi në shkollë, në veprimtaritë 
gjatë kohës së lirë, gjatë lojës, si dhe në komunitetet ku ata 
jetojnë. 

Fëmijët me vështirësi në komunikim janë veçanërisht të 
izoluar. 
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Shumica e fëmijëve me aftësi të kufizuara në Shqipëri 
jetojnë me familjet e tyre. Megjithatë, këta fëmijë 
janë të vendosur në një masë të konsiderueshme 
në sistemin publik të kujdesit rezidencial. Pavarësisht 
vendit ku jetojnë, fëmijët me aftësi të kufizuara, duke përfshirë 
edhe fëmijët me aftësi të kufizuara intelektuale, raportuan se 
po jetojnë një jetë të plotë dhe të zakonshme, njësoj si edhe 
fëmijët e tjerë, dhe se janë të emocionuar për të ardhmen 
e tyre. Sa më sipër, ndryshon shumë nga perceptimet e 
prindërve të tyre, të cilët janë më pak optimistë. Ankthi i 
prindërve mund t’i kufizojë ambiciet që ata kanë për fëmijët e 
tyre.

Së fundmi, të dhënat për fëmijët me aftësi të 
kufizuara ndryshojnë në bazë të mekanizmave 
raportuese sektoriale dhe nuk mund krijohet 
korrelacion midis tyre. Për shembull, të dhënat e 
sektorit arsimor, lidhur me fëmijët me aftësi të kufizuara, 
përdorin tregues të ndryshëm nga ato të Shërbimit Social 
Shtetëror. Për rrjedhojë, nuk është e mundur të krahasohen 
të dhënat për përhapjen e aftësisë së kufizuar me të dhënat 
për aksesin në shërbime. Sa më sipër, sjell kufizime në një 
planifikim strategjik efektiv që do të mundësonte përfshirjen e 
fëmijëve me aftësi të kufizuara në shërbimet aktuale, si edhe 
planifikimin e shërbimeve të ardhshme, në përputhje me 
kuadrin ligjor. 

Konsiderata për politikat dhe praktikën

Në nivel strukturor (Kuadri Ligjor dhe Politikat)

Forcimi i politikave, ku ndërthuren të drejtat e fëmijëve 
dhe të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Fëmijët 
me aftësi të kufizuara nuk përmenden shprehimisht në politikat dhe 
në legjislacionin për personat me aftësi të kufizuara, dhe herë pas 
here përmenden në politikat dhe në legjislacionin për mbrojtjen e 
fëmijëve dhe atë për shërbimet sociale. Rishikimi i politikave dhe, 
nëse është e nevojshme, i legjislacionit , për t’i bërë më të dukshëm 
fëmijët me aftësi të kufizuara dhe për të garantuar që të drejtat e 
tyre mbrohen shprehimisht, mund të ndihmojë në komunikimin 
e qartë të qëllimeve të Qeverisë së Shqipërisë në përmbushje të 
angazhimeve që ajo ka marrë në kuadër të Konventës së Kombeve 
të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës (KDF) dhe KDPAK-së. Ky 
rishikim duhet të përfshijë përcaktimin e masave dhe indikatorëve 
specifikë e realistë, si edhe një mekanizëm të veçantë monitorimi 
që do të mbështesë detyrimin që Shqipëria ka për të raportuar në 
mënyrë periodike për zbatimin e KDF dhe KDPAK. 

Rishikimi i alokimit të buxhetit për të trajtuar 
financimet e kufizuara shtetërore dhe financimet private 
që po pakësohen për ofruesit e shërbimeve shoqërore 
nga shoqëria civile. Nevojiten investime për të konsoliduar 
arritjet e shënuara gjatë pesë viteve të fundit, për të garantuar 
vazhdimësinë e ofrimit të shërbimeve për fëmijët me aftësi të 
kufizuara, minimalisht në nivelet aktuale, dhe për t’u siguruar se po 
përmbushen zotimet e politikave për shërbime gjithëpërfshirëse.

Në nivel institucional

Miratimi i një qasjeje shumëdimensionale ndaj vlerësimit 
të aftësisë së kufizuar. Modifikimet e menjëhershme të 
modeleve aktuale të vlerësimit të aftësisë së kufizuar të kryera nga 
Komisioni Mjekësor i Përcaktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP) 6 dhe 
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Komisioni Multi-disiplinor i Vlerësimit në Drejtorinë Rajonale Arsimore, 
së bashku me zbatimin e mësimeve të nxjerra nga pilotimi i vlerësimit 
të bazuar në Klasifikimin Ndërkombëtar të Funksionimit, Aftësisë së 
Kufizuar dhe Shëndetit (KNF) mund të mbështesin kalimin efikas nga 
modeli mjekësor në modelin social të vlerësimit, siç parashikohet edhe 
në kuadrin ligjor. Këtu, mund të përfshihet edhe vlerësimi social dhe ai 
i familjes, identifikimi i hershëm përmes përdorimit të instrumenteve të 
ekzaminimit zhvillimor, si dhe vlerësimi i nevojave arsimore për fëmijët 
në moshë më të madhe. Një komision i unifikuar shumëdisiplinor, mund 
të autorizojë një paketë shumëdimensionale të mbështetjes, që mund 
të rivlerësohet çdo vit, me ndryshimin e nevojave të fëmijës.

Garantimi i aksesit të përballueshëm në gjuhën e shenjave, 
në Braille, në mjete dhe pajisje ndihmëse për fëmijët me 
aftësi të kufizuara. Prioritizimi i zbatimit të Nenit 9 të Ligjit të vitit 

2014 ’Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë’, i cili parashikon se duhen 

ofruar mjetet ndihmëse do të tregojë drejtpërdrejt dhe përfundimisht 

mbështetjen e palëkundur të qeverisë ndaj së drejtës së fëmijëve 

për përfshirje. Lista Prioritare e Produkteve Ndihmëse e Organizatës 

Botërore të Shëndetësisë 7 mund të shërbejë si bazë për identifikimin 

e një liste parësore të produkteve ndihmëse për Shqipërinë, listë e cila 

mund të përcaktojë një nivel minimal disponueshmërie, ndërkohë që ajo 

mund të zgjerohet gradualisht me vënien në dispozicion të burimeve. 

Bashkërendimi i sistemeve të menaxhimit të informacionit 
që lidhen me shëndetin, arsimin dhe mbrojtjen sociale 
(kujdesi social, mbështetja dhe pagesat). Është e rëndësishme 

të garantohen të dhëna të ndërlidhura, të sakta dhe të kategorizuara 

sipas grupmoshës, seksit dhe përkufizimeve të zakonshme të “fëmijës 

me aftësi të kufizuara”. Fillimisht, përshtatjet e vogla në mekanizmat e 

mbledhjes së të dhënave të përdorura nga Shërbimi Social Shtetëror 

dhe Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, mund të rrisin efikasitetin 

e planifikimit dhe ofrimit të shërbimeve. Në një periudhë afatgjatë, 

sistemi i integruar i menaxhimit të të dhënave mund të ndihmojë me 

monitorimin sistematik të situatës së fëmijëve me aftësi të kufizuara, 

dhe përshtatjen e politikave dhe shërbimeve sipas nevojës.

Ulja e mbipopullimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara në 
sistemin e kujdesit rezidencial publik.  
Ekziston mundësia për rezultate të shpejta pozitive nësezbatohen 
Udhëzimet e Kombeve të Bashkuara për Kujdesin Alternativ për 
Fëmijët dhe vijon puna për deinstitucionalizimin e shërbimeve të 
kujdesit shoqëror për fëmijët me aftësi të kufizuara në Shqipëri.

Në nivel komunitar

Marrja e masave me qëllim që komunitetet të kenë 
akses në informacion të saktë dhe të përditësuar mbi 
të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara si edhe mbi 
politikat e qeverisë, të cilat mbështesin këto të drejta. 
Aksesi në informacione të sakta dhe të përditësuara lidhur me 
reformat e qeverisë, si dhe për shërbimet dhe ndihmën në 
dispozicion, do të kontribuojë në rritjen e vetëbesimit të prindërve, 
në akses të orientuar drejt kërkesave dhe rrjedhimisht në shtimin 
e mundësive për fëmijët me aftësi të kufizuara. Njëkohësisht, kjo 
mund të përmirësojë kapacitetin e punonjësve të sektorit publik në 
përmbushjen e përgjegjësive të tyresi dhe të nxisë komunitetin për 
të përqafuardiversitetin. 

Në nivel ndërpersonal

Forcimi i kapaciteteve të stafit të kujdesit shoqëror dhe 
mbrojtjes sociale për të punuar me familjet dhe për të 
mbështetur prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara. 
Planifikimi i kapaciteteve njerëzore, duhet të jetëi lidhur me 
planifikimin dhe zhvillimin e shërbimeve për të bërë të mundur 
që të ketë një ekip të mjaftueshëm punonjësishtë kualifikuar, me 
qëllim që të sigurohet qasje e barabartë në shërbimet për fëmijët 
me aftësi të kufizuara dhe për të mbështetur familjet e tyre. 
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Individual

Zgjerimi i qasjes aktuale të menaxhimit të rastit, të 
aplikuar për mbrojtjen e fëmijëve, edhe tek fëmijët me 
aftësi të kufizuara, me qëllim që të sigurohet akses i 
vazhdueshëm dhe mbështetje e gjithëanshme për ta. 
Megjithëse fëmijët me aftësi të kufizuara janë optimistë për të 
ardhmen e tyre, ata shpesh nuk kanë akses në të gjitha shërbimet 
për të cilat kanë nevojë dhe nevojat e tyre, që ndryshojnë përgjatë 
ciklit të jetës, shpeshherë nuk merren në konsideratë. Zgjerimi i 
fokusit të menaxhimit të rastit në sistemin e mbrojtjes së fëmijëve 
edhe tek fëmijët me aftësi të kufizuara, do të siguronte vlerësim të 
rregullt, planifikim, referim dhe rishikim duke synuar që nevojat e tyre 
të zgjidhen përgjatë gjithë ciklit të jetës. 

Prioritizimi i pjesëmarrjes së fëmijëve me aftësi të 
kufizuara në të gjitha aspektet e debatit shoqëror dhe 
politik. Kjo do të thotë përfshirje e tyre në diskutime specifike mbi 
nevojat e tyre për kujdes dhe mbështetje, si edhe përfshirja e tyre 
së bashku me të gjithë fëmijët në të gjitha mekanizmat, ku zëri i 
fëmijëve dhe i të rinjve duhet të dëgjohet 

Të tregohet një kujdes i veçantë ndaj nevojave për mbrojtje 
shoqërore të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Teksa të dhënat 
botërore tregojnë se fëmijët me aftësi të kufizuara kanë gjasa të 
ndikohen në mënyrë disproporcionale nga ekspozimi ndaj dhunës, 
abuzimit, shfrytëzimit dhe neglizhimit8, për arsye etike ky studim nuk 
përfshiu pyetje për dhunën që ata mund të kenë përjetuar. Kjo, për 
shkak se studimi për dhunën ndaj fëmijëve është fushë e veçantë 
dhe kërkon protokolle të rrepta për të garantuar që fëmijët nuk do të 
ekspozohen ndaj traumës apo rrezikut të shtuar9. Të gjitha studimet 
e ardhshme, duke përfshirë censusin si edhe anketimet kombëtare, 
duhet të përfshijnë domosdoshmërisht edhe fëmijët si edhe 
personat me aftësi të kufizuara, dhe mund të forcohen nëpërmjet 
përmirësimit të koherencës së të dhënave në nivel institucional.

11
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Lista e shkurtesave

BE Bashkimi Evropian

DAR Drejtoria Rajonale e Arsimit

DFG Diskutime në Fokus Grupe 

DSM-IV Manuali Diagnostik dhe Statistikor i Çrregullimeve 
Mendore, Botimi i 4-ët

FShDPAK Fondacioni Shqiptar pÎr tÎ Drejtat e Personave me 
 AftÎsi tÎ Kufizuara

ICD Klasifikimi Ndërkombëtar i Sëmundjeve 

IFA Hekuri dhe Acidi Folik

INSTAT Instituti i Statistikave 

IPK Intervista me Persona Kyç

KDF Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e 
Fëmijës

KDPAK Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e 
Personave me Aftësi të Kufizuara

KMCAP Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë

KNF Klasifikimi Ndërkombëtar i Funksionimit, Aftësisë së 
Kufizuar dhe Shëndetit

KSHV Komisioni Shumëdisiplinor i Vlerësimit të Aftësisë së 
Kufizuar në Drejtorinë Rajonale të Arsimit 

MASR Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

MSHMS Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

OBSH Organizata Botërore e Shëndetësisë

OJF Organizatë Jofitimprurëse

OPAK Organizatë e Personave me Aftësi të Kufizuara

PKVPAK Plani KombÎtar i Veprimit pÎr Personat me AftÎsi tÎ 
Kufizuara

SKMS Strategjia Kombëtare për Mbrojtjen Sociale

VKM Vendim i Këshillit të Ministrave

ZHFH Zhvillimi në Fëmijërinë e Hershme

Fjalorthi

Fjalët që përdorim janë të rëndësishme, sepse na ndihmojnë të kuptojmë më mirë 
konceptet dhe idetë me ngjyrim të ndryshëm. Duhet të tregohemi veçanërisht 
të kujdesshëm kur diskutojmë për aftësinë e kufizuar që të sigurohemi se nuk 
përdorim fjalë, të cilat nxisin stigmatizimin apo diskriminimin. Kjo, nënkupton se 
terminologjia e përdorur zhvillohet vazhdimisht, me synimin e promovimit të qasjes 
së bazuar në të drejta. Konceptet e përdorura në këtë studim aktualisht janë më të 
pranueshmet. Për termat e përdorura në gjuhën angleze në këtë raport, kemi dhënë 
edhe referencat për të përshkruar disa nga shërbimet sociale dhe shëndetësore në 
Shqipëri për fëmijët me aftësi të kufizuara.

Komunikim alternativ 
dhe plotësues

Përshkruan metodat e ndryshme, që mund të përdoren për t’i 
ndihmuar personat me aftësi të kufizuara të komunikojnë me të 
tjerët. Këtu, mund të përfshihet përdorimi i simboleve, sistemeve 
të shenjave dhe gjesteve, si dhe pajisjet teknologjike.

Fëmijë Një person nën moshën 18 vjeç.

Qendër Ditore ose 
Qendër Ditore 
Komunitare ose 
Qendër Komunitare e 
Kujdesit Ditor

Nënkupton një qendër, që ofron terapi dhe trajtime për fëmijë 
me aftësi të kufizuara sipas një plani të paracaktuar, kryesisht 
fizioterapi, terapi zhvillimi dhe terapi të foluri. Disa nga qendrat 
ditore mund të ofrojnë shërbime ditore, ku fëmijët mund të 
kalojnë një kohë të ditës, krahas seancave të terapisë dhe 
trajtimit. Këto qendra mund të jenë: a) publike - administrohen 
nga bashkitë ose autoritetet rajonale me financim nga buxheti 
qendror i shtetit; b) private jofitimprurëse - administrohen nga 
OJF-të dhe financohen nga donacione dhe/ose pagesa nga 
përdoruesit e shërbimeve; c) private fitimprurëse - drejtohen 
nga profesionistë dhe ofrojnë trajtime, si dhe një sërë terapish 
zhvilluese për fëmijët me aftësi të kufizuara, dhe financohen nga 
tarifat e paguara nga përdoruesit e shërbimeve.

Fjalorthi

1514

Analiza e Situatës së Fëmijëve me Aftësi ntë Kufizuara në Shqipëri



Qendrat e Zhvillimit Shërbime shtetërore të kujdesit rezidencial për fëmijë dhe të rinj 
me aftësi të kufizuara, deri në moshën 21 vjeç.

Familje Përshkruan të afërmit më të ngushtë të fëmijës. Këtu mund 
të përfshihen prindërit, vëllezërit dhe motrat, si dhe gjyshërit, 
xhaxhallarët/dajot dhe hallat/tezet. Përkufizimi i familjes njeh 
faktin se kujdestarët parësorë të fëmijës mund të jenë edhe 
pjesëtarë të familjes së zgjeruar.

Aftësim Një proces që synon të ndihmojë në përvetësimin dhe mos humbjen 
e shprehive, aftësive dhe njohurive, që kontribuojnë në pavarësi 
maksimale. Shërbimet e aftësimit përfshijnë terapi fizike, terapi të 
gjuhës dhe të të folurit (logopedi).

Përfshirje “Pjesëmarrje e plotë dhe efikase në shoqëri”, (Konventa për të 
Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, Neni 3). Në këtë 
studim, përfshirja nënkupton qasje dhe mundësi të barabarta 
si dhe akomodimin sa më të lirshëm dhe të hapur të të gjithë 
fëmijëve dhe të rriturve, pa asnjë lloj kufizimi apo pengese.

Qendrat Komunitare 
për Shëndetin 
Mendor

Qendra të drejtuara dhe të financuara nga shteti, që ofrojnë 
shërbime për personat me probleme të shëndetit mendor, duke 
përfshirë edhe fëmijët. Këto qendra ofrojnë diagnostikim, trajtim, 
terapi dhe referim në komisionin për vlerësimin e aftësisë së 
kufizuar.

Qendra Kombëtare e 
Mirërritjes, Zhvillimit 
dhe Rehabilitimit të 
Fëmijëve

Një qendër e drejtuar dhe e financuar nga shteti, që ofron 
a) shërbime jo-spitalore për fëmijët me aftësi të kufizuara të 
moshës 0-6 vjeç në Tiranë; b) shërbim rezidencial me 30 shtretër 
për fëmijët e moshës 0-6 vjeç, që jetojnë jashtë Tiranës.

Person/Persona me 
Aftësi të Kufizuara

“Personat me aftësi të kufizuara përfshijnë individët me dëmtime 
fizike, mendore, intelektuale apo shqisore afatgjata të cilat 
në ndërveprim me pengesat e ndryshme mund të pengojnë 
pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe efikase në shoqëri njësoj si 
pjesa tjetër e shoqërisë.”, (Konventa për të Drejtat e Personave 
me Aftësi të Kufizuara, Neni 1). Ky përkufizim është zgjeruar 
për të përfshirë fëmijët me aftësi të kufizuara në Nenin 7 dhe 
përdorimin e termit “fëmijë me aftësi të kufizuara” në këtë 
studim. Fjala persona, e përdorur në Konventë konsiderohet 
formale dhe përdoret në kontekste ligjore, ndërsa fjala ‘individë’ 
është më joformale dhe më e zakonshme. Në këtë dokument 
përdoret edhe termi ‘persona’ edhe ai ‘individë’.

Rehabilitim/riaftësim Procesi i rifitimit të shprehive, aftësive ose njohurive që mund të 
kenë humbur ose rrezikojnë të humbasin si pasojë e aftësisë së 
kufizuar ose ndryshimit të saj ose të rrethanave.

Specialistë Persona të specializuar në një fushë specifike apo të ngushtë, 
përfshirë terapistë aftësimi dhe riaftësimi, mësues dhe punonjës 
socialë, kujdestarë rezidencialë dhe punonjës të Qendrës Ditore.

Fëmijë pa Aftësi të 
Kufizuara

Një fëmijë që përmbush stadet e zakonshme të zhvillimit brenda 
periudhave kohore të pritshme.

Konventa e Kombeve 
të Bashkuara për të 
Drejtat e Personave 
me Aftësi të Kufizuara

Një marrëveshje ndërkombëtare detyruese dhe instrument për 
të drejtat e njeriut, që përcakton se të gjithë personat, me të 
gjitha llojet e aftësive të kufizuara, duhet t’i gëzojnë të gjitha të 
drejtat dhe liritë themelore të njeriut.

Konventa e Kombeve 
të Bashkuara për të 
Drejtat e Fëmijës

Një marrëveshje ndërkombëtare ligjore detyruese dhe 
instrument për të drejtat e njeriut, që parashikon të drejtat 
civile, politike, ekonomike, sociale dhe kulturore të çdo fëmije, 
pavarësisht racës, fesë apo aftësive.

Fjalorthi
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1. Hyrje

Në këtë studim pranohet se fëmijët me aftësi të kufizuara janë 

para së gjithash fëmijë10: të gjithë fëmijët gëzojnë të njëjtat 

të drejta dhe fëmijët me aftësi të kufizuara mund të kenë 

nevojë për mbështetje shtesë për t’i gëzuar ato. Krahas kësaj, 

ky studim mbështetet në parimin se të gjitha diskutimet për 

fëmijët me aftësi të kufizuara duhet të jenë pa asnjë mëdyshje 

gjithëpërfshirëse11.

Në këtë raport paraqitet një sintezë e të dhënave parësore, të 

mbledhura nëpërmjet intervistave dhe diskutimeve me fokus 

grupe, dhe të dhënave dytësore, të mbledhura nëpërmjet 

shqyrtimit të hollësishëm të legjislacionit, politikave, rregulloreve, 

raporteve kërkimore dhe informacioneve statistikore zyrtare.

Shqyrtimi i dokumentacionit i parapriu punës për hartimin e këtij 

studimi, me qëllim identifikimin e boshllëqeve në informacion 

lidhur me situatën e fëmijëve me aftësi të kufizuara në Shqipëri, 

dhe për të orientuar më tej hartimin e këtij studimi.

Shqyrtimi fillestar i dokumentacionit identifikoi se zëri i fëmijëve 

dhe prindërve nuk pasqyrohej në studimet më të fundit për 

fëmijët me aftësi të kufizuara në Shqipëri.Ndaj, mbledhja e të 

dhënave parësore u përqendrua tek pikëpamjet dhe përvojate 

fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe të prindërve të tyre. Në 

këtë raport, vëmendje e veçantë i kushtohet zërit të tyre dhe 

të personave që punojnë ngushtësisht me fëmijët me aftësi të 

kufizuara dhe përfshihen drejtpërdrejt në jetën e tyre.Kjo nuk 

do të thotë se analiza e të dhënave dytësore ka më pak rëndësi 

për të kuptuar situatën e fëmijëve me aftësi të kufizuara, por 

qëllimi është që përvojat dhe pikëpamjet e fëmijëve me aftësi 

të kufizuara, prindërve të tyre dhe personave që ndodhen pranë 

këtyre fëmijëve të vihen në pah dhe të bëhen më të prekshme.

1.1 Konteksti aktual

Analiza e Situatës është zhvilluar në kontekstin e programittë 
reformave, program i ciliështë hartuar nga qeveria aktuale pas 
zgjedhjeve të qershorit 2017 dhe i cili solli një ulje të numrit të 
ministrive nga njëzetëenjë në katërmbëdhjetë. Sa më sipër, ka 
kontribuar në krijimin e një situate dinamike, në pritje të një date 
për hapjen e bisedimeve për aderimin në BE dhe në rritje të 
vazhdueshme ekonomike12.

Ndërkaq, organizatat e shoqërisë civile, që kanë qenë gjithmonë 
partnerë kyç për zhvillimin dhe janë shndërruar në ofrues të 
shërbimeve sociale, tashmë po përballen me zvogëlimin e 
vazhdueshëm të burimeve financiare të cilat mbështesin aktivitetin 
e tyre. Tërheqja graduale e fondeve të huajapo kufizon kapacitetet e 
tyre për të ofruar shërbimet, një prirje kjo që ka gjasa të vazhdojë13.

Shqipëria e ratifikoi KDPAK-në në vitin 2012 dhe u bë Shtet Palë i 
Konventës në vitin 2013. Në paraqitjen fillestare si Shtet Palë, para 
Komitetit për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, Shqipëria 
raportoi se legjislacioni është harmonizuar me KDPAK-në14.

Miratimi i Ligjit “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave 
me aftësi të kufizuara”,nëvitin 2014 dhe Ligjit “Për të drejtat 
dhe mbrojtjen e fëmijës”,në vitin 2017,i bën këto të drejta pjesë 
tëlegjislacionit kombëtar. Po ashtu, Ligji për Arsimin Parauniversitar, i 
vitit 2012 mbështet të drejtën për “arsim të detyrueshëm falas për të 
gjithë fëmijët, pavarësisht nevojave apo aftësive të tyre të veçanta”15.

Ligji “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”i vitit 2017 parashikon 
një “sistem të integruar mbrojtjeje” për fëmijët (Neni 3, Pika 15). 
Neni 32.2, ofron dispozita konkrete për fëmijët me aftësi të kufizuara 
dhe të drejtat e tyre për të përfituar shërbimet “e përcaktuara nga 
strukturat përgjegjëse të vlerësimit të aftësisë së kufizuar”.
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Strategjia Kombëtare për Mbrojtjen Sociale e vitit 2015 (SKMS), ndër 
të tjera, parashtron ngritjen e një sistemi përfitimi tëmbështetur në 
vlerësimin e kategorizuar si të nivelit të sëmundjes, ashtu edhe të 
rrethanave sociale16 dhe trajton ngërçet në kuadrin ligjor dhe në politika, 
të cilat mundësojnë përjashtimin e personave me aftësi të kufizuara. 
Duke iu referuar veçanërisht aftësisë së kufizuar, kjo strategji synon 
rishikimin e sistemit të vlerësimit të aftësisë së kufizuar.

Plani Kombëtar i Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara 2016-
2020 (PKVPAK) nënvizon probleme të mëdha në ofrimin e shërbimeve 
arsimore, të kujdesit shoqëror dhe shëndetësor, si dhe në pjesëmarrjen 
dhe angazhimin e fëmijëve dhe të të rriturve me aftësi të kufizuara 
në jetën publike. Plani i Veprimit propozon një kuadërme tetë qëllime 
strategjike, një prej të cilave i referohet shprehimisht fëmijëve.

Kuadri i politikave dhe ai ligjor, në mbështetje të të drejtave të 
fëmijëve dhe të të rriturve me aftësi të kufizuara, është dinamik dhe 
në zhvillim. Megjithatë, zbatimi i politikave është sfidues17. Vërejtjet 
më të fundit përfundimtare të Komitetit të Kombeve te Bashkuara 
për të Drejtat e Fëmijës në vitin 201218 theksuan kapacitetin e 
kufizuar të Shqipërisë, për të zbatuar legjislacionin e lidhur me të 
drejtat e fëmijës dhe nxitën qeverinë të investojë në zbatimin e 
politikave nëpërmjet bashkërendimit dhe shpërndarjes së përmirësuar 
të burimeve. Një analizë më e hollësishme e mjedisit politik dhe 
legjislativ paraqitet në Seksionin 2.7.2. 

1.2 Qëllimi

Qëllimi i këtij studimi është ofrimi i njohurive gjithëpërfshirëse për 
fëmijët me aftësi të kufizuara për të nxitur ndërmarrjen e veprimeve 
konkrete nga qeveria dhe UNICEF Shqipëri, për të trajtuar shkeljet më 
kritike të të drejtave.

Objektivat e studimit janë vlerësimi i:
•	 kuadrittë politikave ekzistuese dhe relevante në nivel kombëtar dhe 

rajonal, kuadrit ligjor dhe akteve normative me karakter rregullator, si 

edhe mënyrën e organizimit të sistemeve dhe mjedisit institucional;

•	 Pengesave në ofrimin e shërbimeve cilësore dhe gjithëpërfshirëse 
për fëmijët me aftësi të kufizuara;

•	 formave të privimit dhe përjashtimit të fëmijëve me aftësi të 
kufizuara, si dhe i pengesave dhe vështirësive që ata hasin në 
garantimin e të drejtave të tyre;

•	 boshllëqeve të mundshme në fusha/njohuripër të orientuar kërkime 
të mëtejshme. 

1.3 Qasja

Në përputhje me Udhëzimet e UNICEF-it për Analizat e Situatës së 
Personave me Aftësi të Kufizuara19, në këtë studim, është ndjekur 
një qasje e bazuar në të drejtat e njeriut dhe e përqendruar tek 
barazia,me qëllim që të arrihej tek fëmijët më të margjinalizuar dhe të 
lënë në hije20. 

Qasja trajton të drejtën themelore për pjesëmarrje, të parashikuar në 
Nenin 12 të KDF-së, si dispozitë qendrore për promovimin e zhvillimit 
gjithëpërfshirës. Pranohet fakti se ndonëse e drejta e fëmijëve për të 
shprehur pikëpamjet e tyre dhe për t’u marrë parasysh në përputhje 
me moshën dhe pjekurinë e tyre, ka qenë më sfiduesja për t’u 
zbatuar,21 është detyrim që hartimi i metodologjisë për mbledhjen e të 
dhënave të jetë gjithëpërfshirës. Kjo qasje, njeh dhe pranon faktin se e 
drejta për pjesëmarrje lidhet me Nenin 13 për lirinë e shprehjes, Nenin 
14 për lirinë e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë, Nenin 15 për lirinë e 
shoqërimit, Nenin 16 për të drejtën për privatësi dhe Nenin 17 për 
aksesin në informacion të KDF. Po ashtu, merr në konsideratë dispozitat 
e KDPAK, në veçanti Nenin 4, ”Detyrime të Përgjithshme”, dhe Nenin 
21, “Liria e Shprehjes dhe Mendimit, dhe Aksesi ndaj Informacionit”.

Analiza e situatës zbaton një qasje të ciklit të jetës, që njeh faktin 
se nevojat e foshnjave dhe fëmijëve të vegjël ndryshojnë nga ato 
të adoleshentëve, dhe se përvojat dhe mundësitë për zhvillim gjatë 
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fëmijërisë do të ndikojnë nërrugët që do të marrin në moshë të rritur22.

Duke marrë parasysh se gjinia luan rol në përjashtim dhe se vajzat 
me aftësi të kufizuara janë dyfish të kufizuara, sepse ato jo vetëm 
përballen me paragjykimet dhe pabarazinë me të cilat përballen 
personat me aftësi të kufizuara, por kufizohen edhe nga rolet dhe 
pengesat tradicionale gjinore23, në analizën e situatës u intervistuan 
edhe vajza me aftësi të kufizuara, edhe gra që kujdesen për fëmijë 
me aftësi të kufizuara, dhe u rishikuan të dhënat e disponueshme të 
monitorimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara, me në qendër gjininë, 
aty ku ishte e mundur.

Në Analizën e Situatës është ndjekur modeli social i aftësisë së 
kufizuarbazuar në këndvështrimin biopsikosocial tëtë kuptuarit 
të aftësisë së kufizuar, si një‘ndërveprim dinamik midis gjendjes 
shëndetësore dhe faktorëve kontekstualë, si personalë ashtu edhe 
ata mjedisorë’24. Analiza e Situatës synon të jetë gjithëpërfshirëse 
dhe të garantojë pjesëmarrjen e të gjitha palëve kyçe të interesit, 
veçanërisht të fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara dhe 
familjeve të tyre në vlerësimin e mjedisit si faktor përcaktues i 
aftësisë së kufizuar dhe si pengesë në pjesëmarrje dhe përfshirje.

Analiza e Situatës kërkon të krijojë koherencë mes kufijëve disiplinorë 
dhe sektorialë, si p.sh. zhvillimi në fëmijërinë e hershme (ZHFH), 
arsimi, sektori i shëndetësisë, ndihma sociale, mbrojtja e fëmijëve për 
të informuar/orientuar prioritetet e programeve. 

1.4 Koncepti i studimit kërkimor

Ky studim trajton ciklin e jetëssë fëmijëve me aftësi të kufizuara në 

kontekstin e kuadrit socio-ekologjik të zhvillimit njerëzor (Figura 
1). Ai nis me përvojat individuale të fëmijëve dhe prindërve dhe ecën 
paralel përmes çdo niveli socio-ekologjik 25 të familjes, komunitetit, 
institucioneve, legjislacionit dhe politikave, kundrejt ndërhyrjeve bazë 
dhe mbështetjes që nevojitet gjatë jetës për të optimizuar jetesën e 
pavarur. Metodologjia e plotë gjendet në Shtojcën A.

Figura 1.

Koncepti i studimit kërkimor 
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1.5 Mbledhja e të dhënave
Gjatë këtij studimi është ndjekur qasja e metodave të përziera. 
Rishikimi në thellësi i të dhënave dytësore orientoi përgatitjen e 
metodologjisë së mbledhjes së të dhënave parësore (Shtojca A). 
Metodat e të dhënave fillimisht ishin cilësore dhe mbështeteshin 
në intervista gjysmë të strukturuara (IPK) dhe diskutime me fokus 
grupet (DFG), të kryera këto gjatë periudhës shkurt-mars 2018. 
Analiza integroi të dhënat administrative dytësore sasiore dhe të 
dhënat prej anketimit. 

Ekipit shqiptar të kërkimit/mbledhjes së të dhënave iu ofrua trajnim 
mbështetur në një udhëzues të zgjeruar për Kërkimin/Studimin. Sa 
më sipër, u krijua bashkërisht nga ekipi i kërkimit, që përfshinte dy 
konsulentë ndërkombëtarë, UNICEF-in dhe përfaqësues të qeverisë. 
Miratimi etik u ofrua nga Bordi i Pavarur i Rishikimit Etik i UNICEF-it.

Në DFG morën pjesë ose u intervistuan gjithsej 300 të rritur 
dhe fëmijë. Këtu përfshiheshin 15 DFG me 26 përfaqësues të 
autoriteteve rajonale dhe bashkiake dhe 64 specialistë të shëndetit, 
arsimit dhe kujdesit social dhe punonjës të kujdesit rezidencial;katër 
DFG me 22 prindër të fëmijëve pa afësi të kufizuara. 

IPK-të u kryen me 79 fëmijë me aftësi të kufizuara të moshës 7 deri 
në 17 vjeç (dhe një të ri që mbushi 18 vjeç një muaj para intervistës), 
me 88 familjarë të fëmijëve me aftësi të kufizuara të moshës 2 
deri në 17 vjeç (dhe një 18-vjeçar). 19 kujdestarë në institucione 
rezidenciale u intervistuan lidhur me fëmijët me aftësi të kufizuara të 
moshës 0-17 vjeç, për të cilët kujdeseshin (dhe dy të rinj që kishin 
mbushur 18 vjeç së fundmi). Mosha, seksi dhe karakteristika të tjera 
të të rinjve dhe të rriturve që u morën në intervistë ose që ishin 
objekt interviste janë përmbledhur në Tabelën 8 (Shtojca A). 43 vajza 
dhe djem u intervistuan në zonat rurale (Gramsh dhe Berat) dhe 37 
në zonat urbane (Tiranë dhe Kukës). 19

53

42

36

38

kujdestarë të 
intervistuar

për 
djemtë

djem

për 
vajzat

Vajza

89
prindër të 
intervistuar

80
djem e vajza të 
intervistuar

22
fëmijë dhanë 
përgjigje të 
pjesshme ose 
nuk u përgjigjën

18
fëmijë në kujdes 
rezidencial
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1.6 Kufizimet e studimit
IPK-të dhe DFG me fëmijë dhe të rritur nuk synonin të nxirrnin 
të dhëna që mund të përgjithësoheshin si përfaqësuese të 
përvojës së gjithë popullsisë së fëmijëve me aftësi të kufizuara 
dhe prindërve të tyre në Shqipëri. Të dhënat e mbledhura janë 
cilësore dhe ofrojnë një vështrim në përvojat e tyre jetësore dhe 
ato të mësuesve, punonjësve socialë dhe specialistëve të tjerë që 
punojnë me ta. Sidoqoftë, citimet e përfshira në këtë raport janë 
përfaqësuese të llojit të përgjigjeve që janë marrë nga fëmijët, 
prindërit, kujdestarët, specialistët dhe autoritetet vendore dhe 
mund të ofrojnë një vështrim në përvojat dhe pikëpamjet e tyre. 

Vlefshmëria e përgjigjeve, të marra gjatë mbledhjes së të dhënave 
parësore, mund të jetë ndikuar nga karakteristikat e studiuesit 
ose nga konceptimi i marrëdhënies së autoritetit. Kjo gjë lidhet 
me moshën, gjininë, etninë, kombësinë, arsimin, statusin socio-
ekonomik, etj, si dhe mund të ketë pasur ndikim edhe në dhënien 
e pikëpamjeve të lira dhe të hapura. Disa nga përgjigjet mund të 
jenë ndikuar edhe nga paragjykimet sociale, që do të thotë se 
disa të intervistuar mund të kenë dhënë një përgjigje që sipas 
tyre mund të pranohet më mirë në shoqëri sesa përgjigja e 
tyre‘e vërtetë’ 26. Kjo mund të ketë ndikuar veçanërisht edhe mbi 
raportimin e pikëpamjeve të fëmijëve, që pa dashur, mund të jenë 
ndikuar nga intervistuesi.

Po njësoj, nuancat në komunikim mund të kenë kaluar pa u vënë re 
gjatë përkthimit të të dhënave.

Mbledhësit e të dhënave raportuan disa vështirësi në komunikimin 
me fëmijët me aftësi të kufizuara dhe kësaj i referohemi më vonë 
në raport. Me përjashtim të katër DFG-ve me prindërit e fëmijëve 
pa afësi të kufizuara, kampionimi i burimeve të të dhënave 
parësore u kufizua tek ata që kishin njohuri të drejtpërdrejta për 
aftësinë e kufizuar. Kërkimet në të ardhmen mund të përfitojnë 
edhe nga përfshirja e anëtarëve të tjerë të komunitetit, si fëmijët 
pa afësi të kufizuara, veçanërisht në lidhje me normat shoqërore.

Fëmijët dhe prindërit u identifikuan nga koordinatorët vendorë, si 
personat që kishin njohuri për aftësinë e kufizuar dhe shërbimet 
në zonën vendore. Kryesisht, ata u identifikuan nëpërmjet listës 
së përfituesve të pagesës për aftësinë e kufizuar ose nëpërmjet 
ofruesve vendorë të shërbimeve për fëmijët me aftësi të kufizuara. 
Ndonëse studiuesit i pyetën pjesëmarrësit në diskutimet me fokus 
grupet dhe intervistat me familjet dhe me personat kyç nëse 
njihnin (dhe mund t’i prezantonin studiuesit) fëmijë me aftësi të 
kufizuara, familjet e të cilëve nuk kanë akses në shërbime ose 
pagesa, vetëm tre fëmijë të intervistuar nuk ishin ose nuk kishin 
qenë përfitues të shërbimeve apo të pagesës për aftësinë e 
kufizuar. Kjo nënkupton se ky studim nuk pasqyron pikëpamjet e 
një grupi të rëndësishëm të fëmijëve dhe prindërve. Kjo tregon 
vështirësinë e mbledhjes së të dhënave për aftësinë e kufizuar. 
Në kërkimet e ardhshme këta fëmijë dhe familjet e tyre duhet të 
synohen në mënyrë të veçantë. 

Po ashtu, teksa të dhënat botërore sugjerojnë se fëmijët me aftësi 
të kufizuara kanë gjasa të ndikohen në mënyrë disproporcionale 
nga ekspozimi ndaj dhunës, abuzimit, shfrytëzimit dhe neglizhimit 
27, për arsye etike në këtë studim nuk janë përfshirë pyetjet për 
dhunën e përjetuar. Kjo për shkak se studimi për dhunën ndaj 
fëmijëve është fushë e veçantë dhe kërkon protokolle të rrepta për 
të garantuar se fëmijët nuk ekspozohen ndaj traumës apo rrezikut 
të shtuar 28. Kërkimet e ardhshme për fëmijët në Shqipëri, duke 
përfshirë kërkimet për dhunën, duhet të përfshijnë edhe fëmijët 
me aftësi të kufizuara.

Ka disa pikëpyetje mbi mospërputhje të të dhënave administrative 
të ofruara në këtë studim, për fëmijët përfitues të pagesave 
për shkak të aftësisë së kufizuar dhe përfitues të shërbimeve 
shoqërore dhe atyre që lidhen me regjistrimine tyre në shkollë. 
Këtu nevojiten studime të mëtejshme, por të dhënat janë përfshirë 
në raport meqenëse ilustrojnë disa nga sfidat ekzistuese në 
sistemin e monitorimit të të dhënave. 

1. Hyrje
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2. Rezultatet  
dhe analiza
Ky seksion i raportit paraqet gjetjet kryesore të 
studimit, duke i kushtuar një nën kapitull secilës 
gjetje kyçe. Gjetjet nisin me përkufizimin dhe 
vlerësimin e aftësisë së kufizuar në Shqipëri dhe 
më pas strukturohen në përputhje mekonceptin 
e kërkimit studimor të përshkruar në metodologji 
(Shtojca A). Secili nënkapitull në Seksionin 2 paraqet 
si të dhëna parësore ashtu edhe dytësore, dhe 
thekson fushat ku duhen kryer studime, kërkime dhe 
duhen ndërmarrë veprime të mëtejshme.
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2.1 Përkufizimi i aftësisë së 
kufizuar në Shqipëri 

GJETJE KYÇE 

Përkufizimi i aftësisë 

së kufizuar, në kuadrin 

e politikave dhe atë 

ligjor në përgjithësi, 

është në linjë (me disa 

përjashtime) me modelin 

social të aftësisë së 

kufizuar të KDPAK-së. 

Megjithatë, në praktikë 

modeli mjekësor i 

aftësisë së kufizuar ka 

përparësi dhe udhëheq 

sistemine vlerësimit të 

aftësisë së kufizuar.

Kjo mospërputhjethemelore, 

paraqet një sfidë të madhe në 

lidhje me aftësinë e atyre që kanë 

përgjegjësinë pranë autoriteteve 

vendore dhe rajonale, për të 

zbatuar kuadrin e politikave dhe 

atë ligjor. Dallimet në përkufizime 

dhe nëperceptimin e aftësisë 

së kufizuar ndërmjet sektorëve 

shoqërorë, shëndetësorë dhe 

arsimorë ndikojnë në monitorimin 

dhe planifikimin e të dhënave.

Të përcaktosh aftësinë e kufizuar është diçka “e 

ndërlikuar, dinamike, shumëdimensionale dhe e 

debatueshme” 29. Modeli biopsikosociali orientuar 

nga Klasifikimi Ndërkombëtar i Funksionimit, 

Aftësisë së Kufizuar dhe Shëndetit (KNF), sugjeron 

se ‘aftësia e kufizuar është term ombrellë për 

dëmtimet, kufizimet në veprimtari dhe pjesëmarrje, 

duke iu referuar aspekteve negative të ndërveprimit 

ndërmjet një individi (me problem shëndetësor) dhe 

faktorëve kontekstualë të individit (faktorët mjedisorë 

dhe personalë)’30.

Modeli biopsikosocial i aftësisë së kufizuar aktualisht 

është pranuar si modeli konceptual i aftësisë së 

kufizuar, sepse njeh njëkohësisht tre elementët 

e aftësisë së kufizuar, përkatësisht elementin 

biologjik (aspektet fizike dhe mendore të gjendjes 

shëndetësore të individit), elementin psikologjik 

(faktorët personalë dhe psikologjikë, që ndikojnë në 

funksionimin e individit), dhe elementin shoqëror 

(faktorët kontekstualë dhe mjedisorë që mund të 

ndikojnë në funksionim) në secilin rast të veçantë”31.

KDPAK vëren se personat me aftësi të kufizuara 

përfshijnë individët me dëmtime fizike, mendore, 

intelektuale apo shqisore afatgjata, të cilat në 

ndërveprim me barriera të ndryshme, mund të 

pengojnë pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe efektive 

në shoqëri, njësoj si pjesa tjetër e shoqërisë 32. 

Përkufizimi i aftësisë së kufizuar në Ligjin Për Përfshirjen dhe 
Aksesueshmërinë e Personave me Aftësi të Kufizuara të vitit 2014 
është harmonizuar me KDPAK-në, por jo i gjithë legjislacioni është 
kështu. Për shembull, në ligjin për arsimin parauniversitartë vitit 
2012, nxënësi me aftësi të kufizuara përkufizohet si: një person, i 
cili ka dëmtime afatgjata fizike, mendore, shqisore, të sjelljes ose 
të kombinuara, që, në ndërveprim, mund ta pengojnë të marrë 
pjesë në mënyrë të plotë dhe të barabartë në arsimimin e tij dhe 
në jetën shoqërore.

Ky studim mbështetet në konceptet e Planit Kombëtar të Veprimit 
për Personat me Aftësi të Kufizuara 2016-2020, që rrjedhin nga 
përcaktimet e KDPAK-së dhe OBSH-së dhe e trajton aftësinë e 
kufizuar në kontekstin e:

•	 dëmtimit – një problem në funksionimin ose strukturën e trupit,

•	 kufizimit në veprimtari – vështirësi e hasur nga një individ në 
kryerjen e një detyre ose veprimi, dhe

•	 kufizimit në pjesëmarrje – një problem i hasur nga një individ 
në përfshirjen në situatat gjatë jetës.

Studimi pranon se një fëmijë mund të ketë një ose më shumë 
kombinime të këtyre tre përcaktimeve dhe se kjo mund të 
ndryshojë gjatë jetës.
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2.2 Vlerësimi i aftësisë së 
kufizuar

standardet e vendosura për këtë qëllim. Deri tani, 

komisioni i vlerësimit e kryen vlerësimin e personave 

me aftësi të kufizuara mbështetur në ICD 933. Rastet 

referohen nga një mjek specialist  

(DFG, specialistë të mjekësisë)

Përgjithësisht, fëmijët me aftësi të kufizuara të lehta ose të 
moderuara nuk konsiderohen me aftësi të kufizuara nga vlerësimi34. 
Rregullorja për vlerësimin (Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 362, 
viti 2007, ndryshuar në vitin 2008, 2017) rendit lloje të ndryshme 
diagnozash sipas ICD dhe DSM-IV35 dhe përqëndrohet në vlerësimin 
nëse diagnoza nënkupton se personi që po vlerësohet duhet të jetë 
përherëi përshtatshëm për përfitimet dhe pagesat për aftësinë e 
kufizuar. 

Nuk ekziston asnjë direktivë e veçantë për vlerësimin e fëmijëve, 
por Kapitulli XI i rregullores përqendrohet në Diagnozën Pediatrike 
të Fëmijëve dhe Adoleshentëve, dhe Kapitulli VI përqendrohet në 
Sëmundjet Neuropediatrike.

Kjo qasje mbështetet plotësisht në diagnozën mjekësore dhe nuk 
lë shumë hapësirë për marrjen në konsideratë të karakteristikave 
individuale, aftësive dhe mjedisin e drejtpërdrejtë të fëmijës 
Disa gjendje si sindroma Down, përjashtohen nga 
lista. Fëmijët pa diagnozë, por që kanë vështirësi në 
funksionim, veçanërisht vështirësi ‘të padukshme’, si 
vonesa zhvillimore, aftësi të kufizuara intelektuale 
ose çrregullime të spektrit të autizmit, nuk kanë gjasa 
të kualifikohen për vlerësim derisa gjendja që kanë të 
arrijë një fazë që bëhet e dukshme apo e qartë. Kjo pengon 
identifikimin dhe ndërhyrjen e hershme. Prindërit e konsultuar në 
dhjetor të vitit 2017, për përgatitjen e punës në terren për efekt 
të këtij studimi, raportojnë vështirësi në diagnostikim, edhe në 
rastet kur kemi të bëjmë me faktorë gjenetikë, sikurse është rasti i 
sindromës Down që mund të diagnostikohet që në lindje: 

GJETJE KYÇE 

Fëmijët dhe aftësitë 

e tyre vazhdojnë të 

përcaktohen nga 

një proces vlerësimi 

mjekësor, që priret t’i 

përjashtojë fëmijët 

me vështirësi të lehta 

ose të moderuara në 

funksionim. 

Ndonëse kuadri ligjor dhe ai 

i politikave për përcaktimin 

dhe vlerësimin e aftësisë së 

kufizuar është bashkëkohordhe 

i harmonizuar me KDF-në dhe 

KDPAK-në, në zbatimin e tij hasen 

sfida të mëdha.

Vlerësimi mjekësor i aftësisë së 

kufizuar është forma parësore dhe 

më institucionale e vlerësimit të 

aftësisë së kufizuar. Ky vlerësim 

kontrollon hyrjen në sistemin e 

pagesave për aftësinë e kufizuar 

dhe shërbimet për të rriturit dhe 

fëmijët. Fëmijët me aftësi të 

kufizuara të lehta dhe të moderuara, 

në vlerësimin mjekësor,shpesh 

nuk përcaktohen si me aftësi të 

kufizuara. Kjo ndikon në shkallën 

e përhapjes së fëmijëve me aftësi 

të kufizuara si dhe në aftësinë e 

familjeve për të patur akses në 

mbështetjen dhe shërbimet për 

fëmijët e tyre me aftësi të kufizuara 

të lehta ose të moderuara.

Ligji Për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë e 
Personave me Aftësi të Kufizuara i vitit 2014 
parashikon një dispozitë, në Nenin 10 të tij, për 
ngritjen e një komisioni shumëdisiplinor që vlerëson 
aftësinë e kufizuar,mbështetur në KNF. Në vitin 2017, 
në një Vendim të Këshillit të Ministrave u parashikua 
një program pilot për vlerësimin shumëdisiplinor 
të aftësisë së kufizuar (mbështetur në vlerësimin 
shumëdimensional të KNF-së) në dy njësi 
administrativetë Tiranës. 

Programi pilot është mbështetur nga Banka Botërore 
dhe synon lidhjen e fëmijëve dhe personave me 
aftësi të kufizuara me një paketë më fleksibël 
shërbimesh dhe mbështetjeje. Ky program 
përfshin fëmijët dy vjeç e sipër. Gjatë kohës së 
raportimit, rezultatet e programit nuk janë ende të 
disponueshme dhe nuk është shpallur ende një plan 
për zgjerim. 

Në praktikë, aktualisht në Shqipëri ekzistojnë dy lloje 
të vlerësimit të aftësisë së kufizuar për fëmijët, njëri 
që përqëndrohet në gjendjen shëndetësore dhe tjetri 
në nevojat arsimore të tyre. 

Vlerësimi mjekësor kryhet nga Komisioni Mjekësor 
për Caktimin e Aftësisë për Punë (KMCAP) dhe 
mund të realizohet kurdoherë, gjatë jetës së fëmijës.

Komisioni i vlerësimit KMCAP 

përbëhet nga pesë anëtarë, mjekë 

specialistë si: kirurg, pediatër, 

neurolog, kardiolog dhe pneumolog. 

Vlerësimi kryhet në përputhje me 

2. Rezultatet dhe analiza
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“[Vajza lindi] dy muaj para kohe, nuk kishim informacion 

dhe mjekët na thanë se ishte e shëndetshme. Kaloi 2 muaj 

në kujdes intensiv dhe më pas na thanë t’i bënim një 

ekzaminim gjenetik/kromozomik, por jashtë vendit, sepse 

shteti nuk e ofronte këtë shërbim pavarësisht se duhej ta 

bënte këtë gjë. Dy muaj më vonë mora vesh se vajza kishte 

Sindromën Down.” 

(DFG, prindër të fëmijëve me aftësi të kufizuara)

Si strukturë, KMCAP-ja mund të ofrojë akses në pagesën për aftësinë 
e kufizuar, pagesën e kujdestarit, në rastet kur vlerësohet se fëmija ka 
nevojë për kujdes shtesë, si edhe për shërbimet sociale.

Disa prindër raportojnë vonesa të konsiderueshme nga diagnostikimi tek 
aplikimipër statusin e aftësisë së kufizuar në KMCAP. Një nënë shpjegoi se 
sa të vështirë e kishte ta pranonte gjëndjen e vajzës së saj dhe kjo shkaktoi 
një vonesë të gjatë si në kërkimin e ndihmës mjekësore, ashtu edhe në 
vlerësimin e aftësisë së kufizuar: 

Disa prindër, që kanë pritur shumë vite për të aplikuar për vlerësimin 
e aftësisë së kufizuar, raportuan se kishin hasur vështirësi për të 
pranuar dyshimet për diagnozë të fëmijëve të tyre dhe nuk kishin 
dashur që të etiketoheshin “me aftësi të kufizuar”:

“Në fillim nuk e donim statusin e aftësisë së kufizuar.E 

kishim të vështirë ta pranonim faktin se fëmija ynë 

ka aftësi të kufizuara dhe për shumë kohë nuk doja 

ta merrja statusin. Kur mbushi 5 vjeç, e pranuam se 

kishte aftësi të kufizuar dhe vendosëm ta pranonim 

statusin. Procesi ishte i thjeshtë. Nuk patëm asnjë 

problem.”  

(IPK, babai i një 14-vjeçari, që është diagnostikuar me 

epilepsi në moshën 3-muajshe dhe ka marrë statusin e 

aftësisë së kufizuar në moshën 4-vjeçare)

Prindër të tjerë të fëmijëve me aftësi të kufizuara raportojnë se iu 
është dashur shumë kohë të aplikojnë për statusin e aftësisë së 
kufizuar, sepse nuk kishin informacion as rreth tij e as rreth procesit të 
aplikimit: 

“Në fillim nuk e dinim që mund ta merrnim statusin. E 

morëm vesh nga prindërit e tjerë.”  

(IPK, mamaja e një vajze 3-vjeçare, që është diagnostikuar 

me epilepsi në moshën 1-vjeçare dhe që ka marrë statusin 

e aftësisë së kufizuar në moshën 3-vjeçare)

Nga 81 prindër të intervistuar që ofruan informacione, katër nuk 
kishin aplikuar për statusin e aftësisë së kufizuar për fëmijën e tyre, 
edhe pse ishin diagnostikuar me një gjendje të rëndë shëndetësore; 

“Në fillim, kur e kuptuam se diçka nuk shkonte, nuk doja ta pranoja 

gjendjen e vajzës time dhe kisha turp të dilnim para komisionit. 

Mendova se do të niste të fliste me vonesë dhe më vonë do të fillonte 

shkollën. Kur pashë që nuk po bënte përparime, shkova në Tiranë dhe 

mjekët me drejtuan te komisioni këtu në Kukës.Në fakt, në shkollë ka 

një mësues ndihmës për fëmijët me aftësi të kufizuara, por rezultatet 

nuk janë shumë të kënaqshme. Mendoj se vajza ime ka më shumë 

nevojë për një person të specializuar dhe jo mësues ndihmës.”  

(IPK, mamaja e një vajze 14-vjeçare, në klasën e tretë në shkollë të zakonshme, 

që është diagnostikuar me çrregullime të spektrit të autizmit në moshën 

6-vjeçare dhe ka marrë statusin e aftësisë së kufizuar në moshën 13-vjeçare)

2. Rezultatet dhe analiza
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27 kishin aplikuar në të njëjtën kohë që kishin marrë 

diagnozën; 10 e kishin marrë statusin brenda një viti; 18 

brenda tre vjetësh dhe 22 prindër raportuan se fëmijët e 

tyre e kishin marrë statusin e aftësisë së kufizuar brenda 3 

deri 10 vjetësh pas diagnostikimit. Në disa raste, kjo kishte 

ndodhur për shkak të jetesës jashtë vendit (në disa raste 

prej diagnozës mjekësore dhe trajtimit të fëmijës). 

Dy arsyet kryesore të dhëna nga prindërit për 
vonesën e aplikimit në KMCAP janë (i) mungesa 
e informacionit për mënyrën se si të aplikojnë për 
statusin e aftësisë së kufizuar, dhe (ii) vështirësitë 
për të pranuar gjendjen e fëmijës.

Për sa iu përket fëmijëve në moshë shkollore, vlerësimi 

i KMCAP-së gjithashtu formon bazën për vlerësimin e 

mëtejshëm për arsim, i cili ofron rekomandime për plan 

mësimor individual.

Vlerësimi arsimor kryhet nga Komisioni Shumëdisiplinor për 

Vlerësimin e Aftësisë së Kufizuar në Drejtorinë Arsimore 

Rajonale (KSHV) dhe zhvillohet para ose gjatë regjistrimit 

në shkollë, ose edhe gjatë ndjekjes së shkollës. Vlerësimi i 

KMCAP-së ka përparësi mbi vlerësimin arsimor:

“Fëmijët me aftësi të kufizuara identifikohen 

nga prindërit, vlerësohen nga KMCAP-ja dhe 

më pas paraqiten te KSHV-ja. Identifikimi i 

fëmijëve me aftësi të kufizuara bëhet edhe nga 

psikologu i shkollës, që komunikon me prindin 

për ta referuar te komisioni i vlerësimit. Nuk 

ekzistonasnjë akt ligjor që parashikon protokolle 

të standardizuara të procesit të vlerësimit të 

fëmijëve me aftësi të kufizuara në KSHV në 

Drejtoritë Arsimore Rajonale.”  

(DFG, specialistë arsimi)

Megjithatë, ndodh që fëmijët që kanë vlerësimin mjekësor të aftësisë 

së kufizuar,nuk kanë vlerësim arsimor, ose shkollat i identifikojnë 

fëmijët pa vlerësim mjekësor duke thënë se kanë nevojë për vlerësim 

arsimor. Specialistët e arsimit dhe autoritetet vendore raportojnë se disa 

prindër ngurrojnë që fëmijët të vlerësohen nga KSHV-ja, madje edhe 

në rastet kur shkolla ose autoritetet arsimore rekomandojnë që fëmija 

të vlerësohet, sepse nuk po bën përparime në mësime. Aktualisht, ligji 

nuk iu kërkon prindërve që t’i vlerësojnë fëmijët. Rezultati është se 

fëmijët që mund të kenë nevojë për burime arsimore shtesë, nuk kanë 

akses në to. Mësuesit, gjithashtu kanë probleme sepse fëmijët nuk 

kanë plan mësimor individual dhe nuk ekziston një kurrikul e përshtatur. 

Specialistët raportojnë problemenë këtë situatë: 

“Ndonëse fëmija ka raport mjekësor që verifikon aftësinë e 

kufizuar ose është referuar si fëmijë me nevoja të veçanta 

të të nxënit, prindërit nuk e çojnë fëmijën në KSHV. Kjo 

bën që fëmijët mos të trajtohen në mënyrë individuale në 

shkollë, ndaj privohen nga përfitimi i mbështetjes që iu 

nevojitet gjatë mësimit.”  

(DFG, specialistë arsimi)

Specialistët e arsimit dhe autoritetet vendore gjatë DFG-ve raportuan 

se prindërit nuk donin që fëmijët të vlerësoheshin nga KSHV-ja, sepse 

kishin frikë se mos do t’i trajtonin ndryshe ose do t’i çonin në shkolla 

me konvikt. Megjithatë, asnjëri nga prindërit e intervistuar nuk e 

konfirmoi këtë gjë. Kjo tregon mospërputhje ndërmjet pikëpamjeve të 

profesionistëve dhe prindërve. Një prind tha se shpresonte që fëmija 

i saj të kishte mundësi të shkonte në një shkollë të veçantë ku të 

mësonte gjuhën e shenjave. Disa fëmijë të prindërve të intervistuar 

ishin në shkolla të specializuara rezidenciale me konvikt larg shtëpisë, 

dhe disa prej tyre shkonin në shtëpi gjatë fundjavave. Disa prindër thanë 

se kanë provuar disa alternativa të ndryshme për t’iu garantuar fëmijëve 

arsim. Përvoja e fëmijëve dhe prindërve dhe specialistëve të arsimit në 

lidhje me arsimin ofrohet më me hollësi në seksionin 2.6.1 (për arsimin 

parashkollor) dhe 2.6.6 (për arsimin) të këtij raporti. 
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4

27

10

18

22

prindër të intervistuar 
që ofruan informacion

nuk kishin aplikuar 
për statusin e 
aftësisë së kufizuar

aplikuan në të 
njëjtën kohë me 
diagnostikimin

marrë statusin 
brenda 1 viti

marrë  
statusin brenda 
3 vjetësh

marrë statusin 
brenda 3-10 
vjetesh
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2.3 Ndërhyrjet dhe mbështetja në nivel 
individual: historiku personal dhe 
faktorët e zhvillimit  Përmbledhtazi, kjo tregon që 

GJETJE KYÇE

Fëmijët me aftësi të kufizuara besojnë se kanë një jetë 

të zakonshme, si dhe dëshirojnë të ardhme po aq të 

zakonshme sitë gjithë fëmijët në Shqipëri, por kjo nuk 

përputhet me pikëpamjet më pak optimiste të prindërve 

të tyre.

Konsultimi me fëmijët ka bërë të mundur që ky studim të përshkruajë 
përvojat jetësore tejet personale dhe individuale, si dhe vizionin 
për të ardhmen e shumë fëmijëve me aftësi të kufizuara për sa i 
përketarsimimit, punësimit, jetës së pavarur dhe krijimit të familjes.

Jo në pak raste, ky këndvështrim bie ndesh me vizionin më pak 
ambicioz të prindërve. Megjithatë, ata vërejnë hapësirën midis 
ambicieve të fëmijëve të tyre dhe realitetit me të cilin vetë prindërit 
mendojnë se ata do të përballen kur të rriten. Kjo nënvizon rëndësinë 
e ofrimit të informacionit dhe mbështetjes me qëllim që prindërit të 
përmirësojnë këndvështrimin e tyre dhe rrjedhimisht t’i ndihmojnë 
fëmijët e tyre në arritjen e qëllimeve. Kjo, gjithashtu, konfirmon edhe 
rëndësinë e përfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara në të gjitha 
studimet e ardhshme lidhur me situatën e tyre.

ndonëse kuadri legjislativ dhe ai i politikave për përcaktimin dhe 
vlerësimin e aftësisë së kufizuar është i fortë dhe i harmonizuar me 
KDF-në dhe KDPAK-në, ekzistojnë sfida të mëdha në zbatim. Fëmijët 
dhe aftësitë e tyre vazhdojnë të përcaktohen nga procesi i vlerësimit 
mjekësor, që priret t’i përjashtojë fëmijët me vështirësi të lehtaose të 
moderuara në funksionim.

Vlerësimi mjekësor përfaqëson një pengesë të madhe në 
zbatimin e kuadrit të gjerë legjislativ ose atë të politikave, 
që garanton të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara. 
Gjithashtu, ka edhe efekt domino në mbledhjen e të 
dhënave, monitorimin e zbatimit të politikave dhe 
realizimit të të drejtave, si dhe më shumë për planifikimin 
dhe monitorimin e ofrimit tëshërbimeve.

Nuk ekziston një koherencë sistematike ndërmjet 
procedurave të vlerësimit mjekësor dhe atij arsimor, gjë që 
ul efikasitetin dhe kontribuon në akses të kufizuar.

Familjet e fëmijëve me aftësi të kufizuara kanë nevojë për mbështetje 
sociale që në rastin më të parë, për të siguruar akses në shërbime për 
vetedhe fëmijët e tyre. 
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GJETJE KYÇE

Pak fëmijë me aftësi të kufizuara 
kanë akses në mbështetje 
sistematike për realizuar të 
drejtat e tyre, për të planifikuar 
rrugën që do të ndjekin në jetë 
dhe për të arritur ambiciet e 
tyre për të jetuar në mënyrë të 
pavarur kur të rriten.

Masat mbështetëse, që mund t’iu 
përshtaten nevojave të ndryshueshme 
të fëmijëve me kalimin e kohës, mund 
t’i ndihmojnë në arritjen e ambicieve të 
tyre për të ardhmen dhe janë shumë të 
rëndësishme për arritjen e përfshirjes. Po 
ashtu, nga prindërit kërkohet mbështetje 
sociale për t’i nxitur ambiciet e fëmijëve 
të tyre.

Shqipëria ka ndërmarrë politika për të 
zhvilluar arsimin gjithëpërfshirës dhe 
disa shërbime me bazë komunitare, që 
ofrojnë terapi aftësuese. Shërbimetë 
tjera, të ofruara sistematikisht, nevojiten 
për të garantuar përfshirjen dhe 
pjesëmarrjen e plotë. Për shembull, 
menaxhimi i rastit nga punonjësit 
socialë, ku këta profesionistë së 
bashku me të tjerëprofesionistë duhet 
të identifikojnë nevojat e fëmijës dhe 
familjes së fëmijës, për të planifikuar, 
bashkërenduar, vlerësuar dhe advokuar 
për një paketë me disa shërbime me 
qëllim përmbushjen e këtyre nevojave 
komplekse të fëmijës.

GJETJE KYÇE

Fëmijët me vështirësi të rënda 
në komunikim janë veçanërisht 
të izoluar dhe të përjashtuar.

 
Nga intervistat me fëmijët theksohet 
fakti se vështirësitë në komunikim janë 
ato që kufizojnë më shumë marrëdhëniet 
ndërpersonale dhe përfshirjen (pra, 
jo domosdoshmërisht aftësitë e tyre 
intelektuale dhe faktorë të tjerë, si jetesa 
në zona rurale). 

Nevojiten kërkime të mëtejshme për të 
kuptuar më mirë përvojën dhe mënyrën e 
të jetuarit të këtyre fëmijëve.

2.3.1 Dy fjalë nga fëmijët me aftësi të kufizuara 
dhe familjet e tyre lidhur me jetën e tyre të 
përditshme dhe të ardhmen e tyre

Karakteristikat individuale të fëmijëve, personaliteti dhe historia 
e tyre janë faktorë që ndikojnë në zhvillimin dhe përvojën e tyre.
Për shembull, gjatë vlerësimit mjekësor, në shkollë ose në një 
qendër ditore, një fëmijë i turpshëm mund të reagojë ndryshe nga 
një fëmijë që është më i shoqërueshëm. Në këtë nivel, nuanca 
e parapëlqimit individual dhe personaliteti ka shumë rëndësi në 
planifikimin e terapisë së zhvillimit, planit individual tëarsimit, 
si dhe në mbështetjen për përfshirjen e përditshme në arsimin 
shkollor dhe parashkollor, si edhe në komunitet. Për efekt të 
analizës së situatës, ne përqendrohemi në përgjigjet e fëmijëve, 
që zbulojnë personalitetin dhe parapëlqimet e tyre individuale dhe 
ilustrojnë se sa rëndësi kanë ato në përvojën e tyre të përditshme. 
Ato që i bëjnë të lumtur dhe entuziastë mund të nxiten nga 
prindërit, mësuesit dhe punonjësit socialë dhe mund të shpien 
drejt angazhimit dhe pjesëmarrjes më të madhe në botën që i 
rrethon dhe pakësimin e pengesave të pjesëmarrjes.

2. Rezultatet dhe analiza
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Koha e lirë dhe lojërat

Disa prej fëmijëve, të intervistuar për efekt të këtij studimi,shprehen 
se kanë jetë të ngarkuar dhe merren me muzikë, sport dhe 
veprimtari të tjera, por këta janë fëmijë që nuk kanë shumë 
vështirësi në funksionim, veçanërisht për sa i përket komunikimit dhe 
lëvizshmërisë. Një djalë që është i verbër thotë se luan futboll me 
fëmijët e tjerë që janë të verbër në shkollën rezidenciale në Tiranë, të 
cilën e ndjek si konviktor (është njësoj si futbolli i rregullt, por topi ka 
një zile në mënyrë që fëmijët ta dëgjojnë):

Njësoj si të gjithë fëmijët, edhe disa fëmijë me aftësi të kufizuara 
raportojnë se e kalojnë kohën në internet. Të tjerë, raportojnë se 
do të donin ta përdornin internetin, por nuk kanë akses. Gjithashtu, 
fëmijët në institucionet e kujdesit rezidencial, që kanë aftësi të 
kufizuara intelektuale të moderuara, përshkruajnë mënyrat se si e 
kalojnë kohën përveç veprimtarive që organizohen nga institucioni:

“Bëj shumë veprimtari në shkollë. Luaj “topi me zile” dhe është loja 

ime e parapëlqyer, që e luaj shpesh në shkollë. Gjithashtu përdor 

internetin dhe marr pjesë në programet muzikore në shkollë, dhe 

dua të bëhem futbollist në lojën “topi me zile”, por nuk kemi ekip 

që të konkurrojmë ose të zhvillojmë një kampionat” . 

(IPK, djalë, 15 vjeç)

“Mua më pëlqen të gatuaj dhe ndonjëherë shkoj në kuzhinë dhe 

ndihmoj në përgatitjen e ushqimit. Më pëlqen të kujdesem për 

dy pulat që janë atje dhe t’iu marr vezët”.  

(IPK, djalë, 9 vjeç, institucion i kujdesit rezidencial)
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Rutina e përditshme

Rutina e përditshme normale, e përshkruar nga fëmijët me aftësi të 
kufizuara, ngjason shumë me atë të çdofëmijë. Megjithatë, rutina 
ndikohet edhe nga personaliteti i fëmijës dhe faktorët zhvillimorë, 
si edhe mjedisi i drejtpërdrejtë familjar dhe komunitar. Një djalë 
me vështirësi intelektuale, që jeton në një zonë rurale të izoluar, 
e përshkruan jetën e tij si të zakonshme, por has vështirësi për t’i 
kuptuar miqtë e tij:

Një fëmijë me vështirësi të rënda në lëvizje, që jeton në një zonë 
urbane me mamanë e divorcuar të papunë dhe dy vëllezërit në 
një dhomë me qira, mbase duhet të ketë akses më të mirë në 
shërbime dhe mbështetje në krahasim me bashkëmoshatarët e tij 
në zonat rurale, por në fakt ai përshkruan një jetë më të izoluar nga 
ana shoqërore: 

“Unë zgjohem në mëngjes, shkoj në tualet dhe laj 

fytyrën, ha mëngjes dhe më pas shkoj në shkollë me 

vëllanë. Në shkollë shkoj me autobus. Pas mësimit 

më pëlqen të rri në shtëpi. Arrij t’i bëj të gjitha 

vetë, por mami përgatit mëngjesin. Kryesisht, ajo 

kujdeset për mua. E takoj çdo mëngjes para se të 

shkoj në shkollë dhe pas mësimit hamë drekë së 

bashku. Unë luaj me vëllanë dhe motrën më të 

madhe. Nuk i bëj punët e shtëpisë, por ndonjëherë e 

ndihmoj babanë tim për të mbledhur dru për zjarr. 

Kam miq në shkollë dhe i takoj çdo ditë, si dhe kur 

nuk kemi mësim luajmë jashtë në oborr. Në fakt, më 

nevojitet ndihmë për të kuptuar. Shpeshherë nuk i 

kuptoj mirë miqtë e mi.” 

(IPK, djalë me aftësi të kufizuara intelektuale të 

moderuara, 14 vjeç, jeton me mamanë dhe babanë dhe 

katër vëllezërit dhe motrat. Asnjëri nga prindërit nuk e 

ka përfunduar arsimin e mesëm dhe janë të papunë)

“Sot u zgjova, hëngra mëngjes dhe ndenja në shtëpi 

me familjen.Mami më ndihmon, vetëm.Kam dy 

vëllezër më të vegjël dhe kohën e kaloj me ta.Nuk 

kam shokë.Prindërit i kam të divorcuar. Nuk 

shkoj në shkollë, sepse nuk më pëlqen meqë nuk 

kam shokë dhe ndihem keq.Do më pëlqente të 

merresha me pikturë dhe muzikë, por nuk kam 

mundësi. Dua të luaj më shumë jashtë.Më nevojitet 

një karrige me rrota, por nuk kam.” 

(IPK, djalë me vështirësi të rënda lëvizshmërie, 13 vjeç)

Ai thotë se do të ‘rritet dhe të jetojë me të ëmën jashtë vendit’. Kur 
e pyetën nëse ka veprimtari që i pëlqejnë, e ëma tha ’Nuk e di, nuk 
shprehet shumë’ . Teksa ky djalë nuk ka kontakte jashtë familjes, 
një vajzë me aftësi të kufizuara intelektuale flet për një jetë në 
dukje të kënaqshme, por në institucionin e kujdesit rezidencial 
është e izoluar si nga familja ashtu edhe nga bota jashtë:

2. Rezultatet dhe analiza
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“Sot ishte ditë normale. U zgjova, u vesha 

vetë, hëngra mëngjes dhe pashë televizor. 

I takoj miqtë e mi çdo ditë. Jetoj me ta 

në qendrën rezidenciale. Nuk më duhet 

ndihmë me asgjë. Kemi dy qen dhe më 

pëlqen të luaj me ta dhe të dëgjoj muzikë. 

Nuk shkoj në shkollë [jashtë qendrës 

rezidenciale], ne i mësojmë të gjitha këtu 

brenda. Ndihmoj me larjen e rrobave, në 

kuzhinë dhe i ndihmoj fëmijët e tjerë kur 

kanë nevojë të hanë. Do të doja të dilja 

jashtë qendrës dhe të bëj shëtitje rreth 

qytetit. Kam një vëlla dhe dy motra dhe i 

takoj kur shkoj në shtëpi gjatë pushimeve 

të verës dhe të dimrit. Më pëlqen të rri me 

familjen time. Kur të rritem dua të shkoj 

në universitet, të bëhem mjeke dhe të jetoj 

vetëm, në Berat ose Tiranë”.  

(IPK, vajzë me vështirësi intelektuale të 

moderuara, 16 vjeç)

U kryen disa intervista me fëmijë, që kanë 
vështirësi të rënda në komunikim, duke 
përfshirë disa djem dhe vajza me çrregullime 
të spektrit të autizmit. Megjithëse nga disa prej 
intervistave dolën rrëfime personale të kufizuara, 
intervistuesit arritën t’i vëzhgonin fëmijët dhe 
të vërenin ndërveprimin me prindërit ose 
kujdestarët. 

2. Rezultatet dhe analiza
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Fëmijët me vështirësi të rënda në komunikim duken veçanërisht të 
izoluar, ndonëse nevojiten kërkime të mëtejshme për të kuptuar më 
mirë përvojën dhe jetën e tyre. Deri atëherë, do të mbështetemi në 
pikëpamjet e prindërve, që iu duhet ende kohë ta pranojnë diagnozën e 
fëmijëve të tyre dhe pasojat e saj në jetën e tyre:

“Dua që të jetë si të gjithë të tjerët. Dua të flasë dhe 

të ketë jetën e tij. Do të doja që të jetonte në Tiranë, 

sepse atje ka më shumë shërbime dhe mundësi. Këtu 

nuk ka të ardhme. E vetmja gjë që mendoj është se 

çfarë do të bëhet me të kur të mos jem më”.  

(IPK, mamaja e një 6-vjeçari, që jeton në një qytet). 

Në rastet kur u përgjigjën fëmijët me vështirësi të rënda në 
komunikim, jeta e tyre duket sa e zakonshme ashtu edhe shumë 
individuale, njësoj si e fëmijëve të tjerë me aftësi të kufizuara. Një 
vajzë me çrregullim të spektrit të autizmit përshkroi dashurinë që 
kishte për motrën dhe miqtë e saj, jetën dhe familjen e saj dhe 
veprimtaritë në shkollë:

“Ha dhe vishem vetë, dhe ndihmoj në shtëpi duke pastruar 

dhomën kur na vijnë njerëz. Mami dhe motra më ndihmojnë. 

Motrën e dua shumë dhe luajmë çdo ditë bashkë. Në shkollë shkoj 

çdo ditë në këmbë për pesë minuta. Në shkollë kam disa miq. I 

dua shumë miqtë e mi dhe shpesh luajmë në oborr. Më pëlqen 

matematika, muzika dhe vizatimi.Më pëlqen shumë të shkoj në 

qendrën ditore. Të gjithë mësuesit atje janë shumë të mirë dhe i 

dua shumë. Kur të rritem, dua të punoj në qendrën ditore.”  

(IPK, 14-vjeçare që jeton në një qytet me mamanë, babanë dhe 

motrën).

Vizioni për të ardhmen

Pyetjes se çfarë duan të bëhen kur të rriten, shumë fëmijë 
iu përgjigjën me “Nuk e di” ose “Nuk e kam menduar”. Të 
tjerë, sidomos disa fëmijë me pak kufizime në funksionim, që 
ndjekin arsimin e zakonshëm dhe marrin pjesë në aktivitete 
ekstrakurrikulare, i kanë idetë e qarta për të ardhmen:

“Dua të bëhem këngëtare dhe praktikohem në 

qendrën kulturore. Kjo është ajo që dua të bëj dhe 

ia kam thënë edhe mamasë sime. Dua të shkoj në 

Universitetin e Arteve dhe të bëhem këngëtare, 

por nëse nuk e arrij këtë, dua të bëhem police. Dua 

të jetoj në Tiranë me mamin dhe motrën.”  

(IPK, vajzë, 15 vjeç)

“Kam shumë dëshirë të ndjek Fakultetin e Mjekësisë 

dhe të bëhem mjeke, ndoshta sepse situata dhe 

sëmundja nga e cila vuaj lidhen ngushtësisht me 

mjekësinë. Dua shumë të lëviz dhe të eci vetë pa 

ndihmën e askujt.”  

(IPK, vajzë, 14 vjeç)

Disa fëmijë e lidhin interesin e studimit për mjekësi me gjendjen 
e tyre shëndetësore dhe përvojën me sistemin shëndetësor. Të 
tjerë, pasqyrojnë aspekte të tjera të përvojave të tyre kur flasin 
për faktin se duan të punojnë në qendrën ditore ose mësues 
në shkollë. Njësoj si të gjithë fëmijët, edhe fëmijët me aftësi të 
kufizuara e shohin të ardhmen e tyre profesionale siç e kanë parë 

2. Rezultatet dhe analiza
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në televizor apo filma:‘balerinë’, ‘futbollist’, ‘polic’, ‘parukiere’, 
‘stiliste’, ‘shofer kamioni’, ‘ndonjëherë dua të bëhem dentist 
ndonjëherë mekanik’, ‘dua të punoj në botën e modës’, ‘piktor’, 
‘basketbollist’.

Disa fëmijë përmendën edhe mësimin e gjuhëve të huaja siedhe 
punën si përkthyes të anglishtes, italishtes dhe gjermanishtes. 
Shumë fëmijë treguan edhe për dëshirën për të jetuar në Itali, 
Greqi, Gjermani ose Amerikë.

Një fëmijë i verbër e ka të qartë se çfarëdo të bëhet, do të përdorë 
alfabetinBraille: 

“Dua të shkoj në universitet, por librat duhet të jenë 

në gjuhën Braille dhe dua të bëhem farmaciste, 

ama me një kusht që barnat të shkruhen me 

alfabetin Braille.”  

(IPK, vajzë, 10 vjeç) 

Disa nga fëmijët e intervistuar kishin ambicie modeste duke thënë: 
“Thjesht dua të rritem”, “Dua të eci dhe të luaj me miqtë e mi.” 

Njëri nga fëmijët tha se e ëma i ka idetë e qarta se çfarë duhet të 
bëjë, edhe pse ajo vetë nuk i ka, ndonëse vajza ëndërron të jetojë 
në shtëpinë e saj kur të ketë një partner: 

 

“Nuk e di se çfarë do të bëj. Mamaja më thotë 

të bëhem rrobaqepëse. Nuk dua të shkoj në 

universitet. Dua të kem shtëpinë time dhe të jetoj 

me bashkëshortin ose partnerin tim.  

(IPK, vajzë, 15 vjeç)

Në përgjithësi, fëmijët me aftësi të kufizuara që u morën në 
intervistë e shohin veten aktivë në shoqëri, duke shkuar në 
universitet ose shkollë profesionale dhe duke jetuar të pavarur 
ose gjysmë të pavarur me familjet e tyre. Megjithatë, shumë nga 
prindërit dhe kujdestarët e tyre kanë vizion më praktik, më pak 
ambicioz dhe të ftohtë për të ardhmen:

“Ndonjëherë thotë se do të bëhet balerinë dhe 

këngëtare, por unë dua që të ketë punë më 

fitimprurëse dhe të sigurt. Dua të punësohet dhe 

të ketë jetë të pavarur. Kam dëshirë që të jetojë në 

Tiranë, sepse ka më shumë mbështetje.”  

(IPK, prind i një fëmije me aftësi të kufizuara)

“Dua që të jetë në gjendje të kujdeset për veten dhe 

të jetë i pavarur, por jam shumë skeptike. Shpresoj 

të ndodhë një mrekulli.” .  

(IPK, prind i një fëmije me aftësi të kufizuara)

“Dua që të jetë në gjendje të jetojë vetë. Kam shumë 

frikë për të ardhmen. Ajo që më shqetëson çdo ditë 

është se kush do ta mbajë kur mos të jem më. Kush 

do të kujdeset për të?”  

(IPK, prind i një fëmije me aftësi të kufizuara) 

Disa prindër shprehen se kanë shumë frikë se si do t’ia dalin 
mbanë fëmijët, kur ata mos të jenë më në gjendje të kujdesen 
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për ta. Të tjerë, theksojnë faktin se thjesht duan një jetë “normale” 
për fëmijën, dëshirë kjo që përsërit shpresat e zakonshme për të 
ardhmen të shprehura nga të gjithë fëmijët: 

“Dua të ketë jetë normale dhe të jetë si të gjitha 

vajzat shqiptare”.  

(IPK, prind i një fëmije me aftësi të kufizuara)

Të tjerë mendojnë se jeta normale mund të arrihet jashtë shtetit: 

“Dua që të bëjë çfarë të ketë dëshirë .Dua të ketë 

familjen e saj. Do të ishte më mirë nëse do të 

jetonte jashtë Shqipërisë, larg nga paragjykimet.” 

(IPK, prind i një fëmije me aftësi të kufizuara)

Kjo, përsërit vizionin e disa fëmijëve për të jetuar jashtë vendit. 
Shumë prindër mendojnë se në Tiranë ofrohen më shumë 
mundësi, më shumë shanse për përfshirje dhe shërbime, në 
krahasim me qytete të tjera në Shqipëri.

Së fundi, vizioni për të ardhmen e fëmijëve dhe të prindërve është 
po aq individual, si për çdo fëmijë dhe varet shumë nga situata 
personale dhe faktorët zhvillimorë. Fëmijët me aftësi të kufizuara 
janë para së gjithash fëmijë dhe në këtë studim ata kanë shprehur 
shpresa dhe frikëra, të ngjashme metë gjithë fëmijët. Megjithatë, 
prindërit e tyre kanë më shumë frikë për të ardhmen e këtyre 
fëmijëve, në krahasim me prindërit e fëmijëve pa aftësi të kufizuara 
dhe e përcjellin këtë frikë nëpërmjet ambicieve të kufizuara për 
fëmijët e tyre. 

Nëse nuk do të ishim konsultuar me fëmijët, nuk do ta kishim kuptuar 

se ata nuk e shohin veten si fëmijë me aftësi të kufizuara, por si 

fëmijë që kanë një jetë normale, dhe as nuk do ta kishim kuptuar 

vizionin e tyre për të jetuar një jetë krejt normale ndërsa rriten. Teksa 

hyjnë në adoleshencë dhe fillojnë të mendojnë për pavarësinë e tyre, 

mospërputhja ndërmjet ambicies së fëmijëve dhe familjeve të tyre, 

mund të rrisë tensionin, për shkak të stigmës, diskriminimit dhe 

mungesës së mundësive. 

Konsultimi me fëmijët, dhe jo vetëm me të rriturit, ka theksuar 

rëndësinë e planifikimit të jetës për fëmijët me aftësi të kufizuara që 

nga lindja dhe fëmijëria e hershme deri në rritje dhe jetesë të pavarur. 

Nëse në të ardhmen prindërit do të kishin më shumë besim për 

fëmijët e tyre që në fillim, do të ishin më në gjendje të mbështesnin 

ambiciet dhe shpresat e tyre për njëtë ardhme mëtë mirë.

Kjo qasje, nënkupton se fëmijët me aftësi të kufizuara mund të bëhen 

pjesëmarrës aktivë në realizimin e të drejtave dhe arritjen e qëllimeve 

të tyre, dhe prindërit, familjarët, punonjësit socialë, mësuesit dhe 

njerëzit e tjerë mund tëbëhen aleatët e tyre. Sistemi i menaxhimit 
të rastit në punën sociale, për të mbështetur planifikimin 
e jetës, mund t’i nxisë si fëmijët, ashtu edhe prindërit që 
t’i bashkërendojnë ambiciet dhe vizionin e tyre, si dhe të 
identifikojnë mundësitë për zhvillim. 

Megjithatë, realizimi i kësaj qasjeje për planifikimin e ciklit të jetës me 

bazë të drejtat, pengohet nga mospërmendja në mënyrë specifike e 

fëmijëve dhe disa mospërputhje në kuadrin legjislativ.
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Përmbledhtazi, kjo tregon që 

ndonëse fëmijët me aftësi të 
kufizuara, përfshirë fëmijët me 
aftësi të kufizuara intelektuale, na 
thanë se kanë jetë të ngarkuar 
dhe të zakonshme, si në mjedise 
rezidenciale ashtu edhe familjare, 
kjo ndryshon shumë nga pikëpamjet 
e prindërve të tyreSa më sipër, 
orienton që prindërit dhe 
familjet kanë nevojë për më 
tepër mbështetje me qëllim që 
të bëhen aleatë në mbështetjen 
e ambicieve të fëmijëve të tyre. 

Kapacitetet e përmirësuara për 
komunikimin alternativ dhe 
plotësues, përfshirë Gjuhën 
Shqipe të Shenjave, alfabetin 
Braille dhe aksesin në mjetet 

dhe teknologjinë ndihmëse, 
do t’i japin fund izolimit dhe 
do të mbështesin përfshirjen 
e fëmijëve me vështirësi në 
komunikim.

Të kuptuarit e aftësisë së kufizuar 
dhe vlerësimi i aftësisë së kufizuar, 
i cili merr në konsideratëpikëpamjet 
individuale dhe karakteristikat 
personale të fëmijëve me aftësi 
të kufizuara si edhe mjedisin që 
i rrethon, mund të ndihmojë në 
hapjen e dyerve për zhvillimin e 
shërbimeve shoqërore.Sistemi i 
menaxhimit të rastit, i ofruar nga 
punonjësit socialë profesionistë, 
mund të përdoret edhe nga 
fëmijët dhe prindërit e tyre për të 

mbështetur secilin individ gjatë gjithëjetës 
dhe për të bashkërenduar një paketë 
mbështetëse, që përgatitet për secilin 
individ, sa më mirë të jetë e mundur. 

Komenti i Përgjithshëm i KDPAK-së Nr. 4 për 
arsimin gjithëpërfshirës (KDPAK, Neni 24) 
dhe Komenti i Përgjithshëm Nr. 5 për jetesën 
e pavarur (KDPAK, Neni 19), veçanërisht 
seksioni 89 për arsimin gjithëpërfshirës 
si përgatitje për jetesën e pavarur, ofrojnë 
një bazë të shëndoshë për të ecur përpara 
me agjendën e përfshirjes në Shqipëri dhe 
realizimin e të drejtave të fëmijëve me aftësi 
të kufizuara. Këto komente të përgjithshme 
duhen marrë në konsideratë veçanërisht kur 
kryqëzohen me nenet 2, 3, 9, 12, 18, 23, 
28 dhe 29 të KDF-së për mosdiskriminimin, 
interesin më të lartë të fëmijës, mosndarjen 

nga prindërit, respektimin e mendimeve 
të fëmijës, përgjegjësitë prindërore dhe 
ndihmën shtetërore, fëmijët me aftësi të 
kufizuara, të drejtat dhe qëllimet e arsimimit.

Shërbimet që mund t’i shoqërojnë fëmijët 
gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës, 
drejt moshës madhore dhe që mund t’i 
mbështesin ata dhe prindërit e tyre për 
të pasur një shpresë për të ardhmen 
dhe për të planifikuar rrugën drejt arsimit 
të mëtejshëm, punësimit dhe jetesës 
së pavarur në komunitet, janë pika 
kyçe për të arritur përfshirjen afatgjatë. 
Shqipëria ka nisur rrugëtimin e saj me 
miratimin e politikave për zhvillimin e 
arsimit gjithëpërfshirës, por nevojiten 
edhe shërbime të tjera për të garantuar 
përfshirjen dhe pjesëmarrjen e plotë.
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2.3.2 Ku jetojnë fëmijët me aftësi të 
kufizuara 

Shkalla e përhapjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara (e diskutuar 
në Seksionin 2.7.1 të këtij raporti) konsiderohet të jetë ndërmjet 2.5 
për qind dhe 4 për qind tëpopullatës së fëmijëve. Edhe përllogaritja 
konservatore që numëron vetëm fëmijët me aftësi të kufizuara në 
Qendrat e Zhvillimit i thekson fëmijët me aftësi të kufizuara si të 
mbipërfaqësuar në sistemin e kujdesit rezidencial dhe shumë të 
mbipërfaqësuar në sistemin publik të kujdesit rezidencial. Proporcioni 
i fëmijëve me aftësi të kufizuara i regjistruar në fund të vitit 2017 
ishte vetëm 0.3 për qind i e popullsisë së fëmijëve me aftësi të 
kufizuara që përfitonin pagesa për aftësinë e kufizuar atë vit. Duke 
qenë se vetëm 0.09 për qind ii e të gjithë popullsisë së fëmijëve 
ishin në kujdes rezidencial në vitin 2017, kjo konfirmon se megjithëse 
vetëm pak fëmijë me aftësi të kufizuara janë në kujdes rezidencial, 
ata kanë më shumë gjasa që të jenë në kujdes rezidencial, në 
krahasim me fëmijët e tjerë. Shërbimet e kujdestarisë, për fëmijët 
me aftësi të kufizuara pa kujdes prindëror, janë zhvilluar që në vitin 
2012 39, por fëmijët me aftësi të kufizuara përfaqësonin vetëm katër 
për qind të fëmijëve në familje kujdestare në vitin 2017 dhe kjo 
përqindje është përgjysmuar nga tetë për qind që ishte në vitin 2015 
(Tabela 1, Rreshti J).

i Mbështetur në të dhënat e Shërbimit Social Shtetëror, 14.155 fëmijë merrnin pagesa për aftësinë e 
kufizuar në vitin 2017

ii Mbështetur në përllogaritjet e INSTAT-it popullsia e fëmijëve në 1 janar 2018 ishte 631,160 fëmijë

GJETJE KYÇE 

Shumica e fëmijëve 

me aftësi të kufizuara 

në Shqipëri jetojnë me 

familjet e tyre, por janë 

të shumtë në numër 

edhe ata që jetojnë 

në qëndrat që ofrojnë 

kujdes rezidencial.

Interpretimi i kujdesshëm i 
të dhënave administrative të 
disponueshme, sugjeron se 
shumica e fëmijëve me aftësi 
të kufizuara në Shqipëri jetojnë 
nën kujdesin e familjeve të tyre. 
Megjithatë, të dhënat tregojnë 
edhe se fëmijët me aftësi të 
kufizuara mbipopullojnë qëndrat 
që ofrojnëkujdes rezidencial, 
veçanërisht në kujdesin 
rezidencial publik dhe kanë më 
pak gjasa sesa fëmijët e tjerë 
që të jetojnë në një kujdes 
alternativ me bazë familjen.

Duke qenë se numri është i 
vogël, ekzistojnë mundësi reale 
për ta arritur kujdesin me bazë 
familjen për të gjithë fëmijët me 
aftësi të kufizuara.

Fëmijët me aftësi të kufizuara janë të shumtë në 
numërnë sistemin e kujdesit rezidencial në mbarë 
botën, në Evropë dhe rajonin e Azisë Qendrore36 
dhe rrezikojnë heqjen dorë ose braktisjen në moshë 
të re për shkak të mungesës së mbështetjes së 
familjes, stigmës dhe modeleve mjekësore të 
aftësisë së kufizuar37 si edhe sistemimin në mjedise 
të izoluara arsimore rezidenciale, larg nga shtëpitë e 
tyre38.

Cilësia e të dhënave administrative, të siguruara për 
këtë studim lidhur me përdoruesit e shërbimeve 
tëShërbimit Social Shtetëror, mundëson nxjerrjen 
e përfundimeve të kujdesshme.Për shembull, të 
dhënat për fëmijët me aftësi të kufizuara nuk janë 
të kategorizuara për fëmijët pa kujdes prindëror, 
që janë nën kujdes në shtëpitë e fëmijës; Shërbimi 
Social Shtetëror regjistron vetëm fëmijët me aftësi 
të kufizuara në kujdes rezidencial për gjashtë 
Qendrat e Zhvillimit shtetërore (institucionet e 
kujdesit rezidencial për fëmijët dhe të rinjtë me 
aftësi të kufizuara të moshës 0-21 vjeç); të dhënat 
për OJF-të ose ofrues të tjerë joshtetërorë nuk 
bëjnë dallimin ndërmjet ofrimit të kujdesit ditor dhe 
kujdesit rezidencial.Sfidat, e lidhura me monitorimin 
e të dhënave, ofrohen më të detajuara në Seksionin 
2.7.1 të këtij raporti. 

Megjithatë, Shërbimi Social Shtetëror raporton 45 
fëmijë me aftësi të kufizuara në kujdesin rezidencial 
publik në fund të vitit 2017, që do të thotë rreth 8 për 
qind të të gjithë fëmijëve në kujdes rezidencial, por 
rreth 18 për qind të fëmijëve në kujdes rezidencial 
publik (Tabela 1). 
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% e fëmijëve me 
aftësi të kufizuara 
në familje 
kujdestare

% e fëmijëve 
me aftësi të 
kufizuara në kujdes 
rezidencial publik

Tabela 1.  

Numri i fëmijëve në institucionet rezidenciale 
publike dhe në familje kujdestare në Shqipëri gjatë 
periudhës 2015–2017  VITI*

2015 2016 2017

A
Numri total i fëmijëve në kujdes rezidencial publik 
(shtëpitë e fëmijëve/sektori shtetëror)

223 179 189

B

Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara në Qendrat 
e Zhvillimit (institucione rezidenciale publike 
për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara të 
moshës 0-21 vjeç)

49 46 45

C
Numri total i fëmijëve në kujdes rezidencial jopublik 
(shtëpitë e fëmijës mbështetur nga OJF)

342 335 350

D
Numri i përgjithshëm i fëmijëve në kujdesin 
rezidencial të të gjitha llojeve A+B+C

614 560 584

E Numri i fëmijëve në familje kujdestare 178 213 259 

F
Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara në familje 
kujdestare

15 13 12

G
Numri total i fëmijëve në kujdes alternativ të të 
gjitha llojeve: D+E+F

807 786 855

H
Numri total i fëmijëve me aftësi të kufizuara në 
kujdes alternativ të të gjitha llojeve: B+F

64 59 57

I
% e fëmijëve me aftësi të kufizuara në kujdes 
rezidencial publik: B/(A+B)

18 20 19

J
% e fëmijëve me aftësi të kufizuara në familje 
kujdestare:F/(E+F)

8 6 4 

Burimi:Përllogaritjet e autorëve mbështetur në të dhënat e ofruara nga Shërbimi Social Shtetëror; *iu referohet shifrave 
në fund të viteve përkatëse

8%

20%

6%

18%

4%

19%

Shifrat e mësipërme tregojnë se megjithëse numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara 
në kujdes alternativ në Shqipëri raportohet të jetë shumë i ulët (57 fëmijë gjithsej në 
vitin 2017, sipas të dhënave në tabelën 1, Rreshti H), ata kanë më shumë gjasa të 
sistemohen në kujdes rezidencial sesa të vendosen në familje kujdestare dhe janë 
të mbipërfaqësuar në popullsinë e fëmijëve në kujdes rezidencial, veçanërisht në 
kujdesin rezidencial publik.

Disa fëmijë, që nuk shohin ose nuk dëgjojnë dhe janë në shkolla rezidenciale me 
konvikt, kanë kontakt të rregullt me familjet e tyre, shkojnë në shtëpi rregullisht dhe 
vazhdimisht (të paktën njëherë në 2-3 muaj ose më shpesh). Megjithatë, punonjësit e 
kujdesit rezidencial të intervistuar për efekt të këtij studimi raportuan se trembëdhjetë 
fëmijë me aftësi të kufizuara në kujdes rezidencial kanë kontakt të parregullt ose të 
munguar me prindërit dhe familjet e tyre. Në disa raste, kjo ndodh sepse kontakti 
është ndaluar prej urdhrit të mbrojtjes së fëmijëve, por në raste të tjera fëmija ose e ka 
humbur kontaktin me familjen, ose e realizon atënë mënyrë të parregullt:

“Ai ka ardhur në qendër, kur ka qenë një vjeç dhe ka qëndruar 15 vjet, 

ndaj nuk e njeh të atin.Mamaja e tij vjen ndonjëherë për ta takuar në 

qendër.” 

(IPK, punonjës i kujdesit rezidencial)

“Ajo shkon në shtëpi vetëm gjatë pushimeve të verës dhe të dimrit, dhe 

i ati kujdeset për të.E ëma ka aftësi të kufizuara mendore.I duhet një 

orë për të shkuar në shtëpi me minibus.Në raste të tjera, babai vjen një 

herë në muaj për ta parë vetëm për 20 minuta.Në çdo vizitë ai thotë se 

nuk ka kohë.”  

(IPK, punonjës i kujdesit rezidencial)
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“Ajo shkon në shtëpi dy javë në dimër dhe dy javë në verë për pushime.E 

merr gjyshja.Jeton dy orë larg.Ndonjëherë, gjyshja e telefonon dhe 

ndonjëherë vjen për ta parë.” 

(IPK, punonjës i kujdesit rezidencial)

Punonjësit e kujdesit rezidencial thanë se iu nevojitet ndihmë për të komunikuar me 
shumë prej këtyre fëmijëve, që përshkruhen se kanë aftësi të kufizuara intelektuale të 
moderuara ose nuk flasin. Nuk del qartë nëse puna për riintegrimin e këtyre fëmijëve po 
kryhet, për t’i ndihmuar ata të kthehen pranë prindërve ose familjes së zgjeruar.

ekziston mundësia për të arritur rezultate 
pozitive brenda një kohe të shkurtër, 
nëse vihen në zbatim Udhëzimet e 
Kombeve të Bashkuara për Kujdesin 
Alternativ për Fëmijët dhe vijon puna 
për deinstitucionalizimin e shërbimeve 
të kujdesit social për fëmijët me aftësi 
të kufizuara në Shqipëri. Nëse numri 
i vogël i raportuar i fëmijëve me 
aftësi të kufizuara që jetojnë në 
institucione rezidenciale është i 
saktë, një projekt i veçantë mund 
t’i mbështeste shërbimet sociale në 
bashki për të lehtësuar riintegrimin 
me familjen e zgjeruar ose vendosjen 
në familje kujdestare të përzgjedhura, 
të trajnuara dhe të mbështetura 
posaçërisht për t’u kujdesur për ta. Po 
ky projekt, mund të përgatiste shërbimet 
sociale në bashki dhe sistemet kontrolluese 

për të parandaluar ose për të minimizuar 
përdorimin e mëtejshëm të kujdesit 
rezidencial për fëmijët me aftësi të kufizuara. 

Edhe nëse numri i raportuar i fëmijëve me 
aftësi të kufizuara në kujdes rezidencial, sipas 
të dhënave të Shërbimit Social Shtetëror, 
është dhënë më i ulët se ai i vërteti, 
riintegrimi ose vendosja në kujdes familjar 
e 50 fëmijëve gjatë dy ose tre vjetëve të 
ardhshme duket qëllim realist. Nëse ky qëllim 
arrihet, mund të pakësojë mbipërfaqësimin 
e fëmijëve me aftësi të kufizuara në kujdesin 
rezidencial në Shqipëri dhe të shtojë 
mundësitë për realizimin e të drejtëssë tyre 
për të mos u ndarë nga prindërit apo familja 
përveçse kur kjo është e domosdoshme, të 
drejtës për përfshirje dhe për kujdes alternativ 
me bazë familjen që është më i përshtatshëm 
për përmbushjen e nevojave të tyre.

Përmbledhtazi, kjo tregon që 

2.4 Ndërhyrjet dhe mbështetja në 
nivel ndërpersonal: konteksti i 
familjes, shtëpisë dhe të njohurve 
të afërt 

GJETJE KYÇE 

Shumica e fëmijëve me aftësi të kufizuara të 
intervistuar, jetojnë me të dy prindërit dhe 
nënat e tyre janë kujdestaret parësore. Në të 
shumtën e kohës, ata kanë marrëdhënie të mira 
me prindërit, me vëllezërit dhe motrat e tyre, 
dhe me pjesëtarët e tjerë të familjes. Megjithatë, 
disa prindër dhe specialistë kanë nevojë për 
mbështetje përmes komunikimit alternativ për t’u 
lidhur më afër me fëmijët dhe për t’i mbështetur 
ata. 

Fëmijët me humbje të dëgjimit, nuk po mësojnë gjuhën e 
shenjave shqipe. Ata dëshirojnë që të komunikojnë në gjuhën 
e shenjave me stafin e shkollës me konvikt për personat me 
humbje/dëmtim të dëgjimit, por edhe me familjet e tyre.

Pothuajse të gjithë specialistët e konsultuar, 
kanë nevojë për më tepër trajnim, për të punuar 
bashkërisht me familjet e fëmijëve me çrregullime 
të spektrit të autizmit dhe me fëmijët me 
çrregullime të sjelljes.

Ekziston një mundësi për përmbushjen e plotë të Nenit 
63 të Ligjit Për Arsimin e Lartë që garanton të drejtën e 
komunikimit për studentët me humbje/dëmtim të dëgjimit 
dhe studentët e verbër, përmes gjuhës së shenjave dhe të 
alfabetit Braille, si edhe për shtrirjen e kësaj të drejte tek të 
gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara. 
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Mes 89 prindërve të intervistuar, 20 prej tyre jetojnë 
vetëm dhe 69 të tjerë jetojnë bashkë. Mes atyre që 
jetojnë vetëm, 13 janë të divorcuar, në pesë raste 
të paktën njëri nga prindërit kishte emigruar, dhe 
një nënë ishte beqare (e pamartuar ndonjëherë). 
Në shumicën e rasteve, prindërit shprehen se nëna 
është kujdestarja parësore e fëmijës dhe më së 
shumti, ajo kishte mbështetjen e babait, të motrave 
dhe vëllezërve, dhe të gjyshërve të fëmijës. Në 
disa raste, gjyshërit jetojnë bashkë me familjen. 
Familjet e zgjeruara luajnë një rol mbështetës për 
disa fëmijë me aftësi të kufizuara, por mes familjeve 
të intervistuara nënat duket se janë kujdestaret 
parësore për fëmijët e tyre me aftësi të kufizuara. 

Instituti i Statistikave (INSTAT) raporton 24.7 divorce 
për 100 martesa në vitin 2016 40, duke treguar që 
gjykimii zakonshëm se pasja e një fëmijë me aftësi 
të kufizuara sjell prishjen e martesës, nuk gjen 
domosdoshmërisht vend në Shqipëri. Megjithatë, 
kjo gjetje duhet të analizohet me kujdes, duke qenë 
se kampioni i përzgjedhur për këtë studim nuk ishte 
përfaqësues.

Siç vihet re, metodat e komunikimit alternativ 
dhe plotësuesmund të jenë një mbështetje e 
rëndësishme shtesë për shumë fëmijë. Neni 63 
i Ligjit Për arsimin e lartë përfshin të drejtën e 
komunikimit për studentët me humbje /dëmtim të 
dëgjimit dhe shikimit përmes gjuhës së shenjave 
dhe alfabetit Braille. Megjithatë, pjesëmarrësit e këtij 
studimi raportojnë se aktualisht nuk po e përdorin 
këtëmundësi. Mbështetja për komunikim për të 
gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara nuk është e 
përfshirë në këtë ligj. Disa prindër thonë se kanë 
nevojë të ndihmohen për të komunikuar me fëmijët 
që kanë lloje dhe nivele të ndryshme vështirësie 

89
prindër të intervistuar

69
prindër që jetojnë bashkarisht

20
prindër që jetojnë të ndarë

5
raste, të paktën  
një nga prindërit 
ka emigruar

1
nënë e vetme

13
prindër të divorcuar

në komunikim. Prindërit e njërës prej familjeve raportuan se nuk 
mund të komunikojnë me fëmijën e tyre sepse nuk e njohin gjuhën 
e shenjave. Një nënë u shpreh se dëshironte që djali i saj të ndiqte 
shkollën me konvikt për fëmijët me humbje/dëmtim të dëgjimitqë 
të mësonte gjuhën e shenjave, por fëmija nuk u pranua për shkak 
të sjelljes së tij hiperaktive, gjë që shkolla e pa të vështirë për ta 
përballuar.

Fëmijët me vështirësi/humbje të dëgjimit hasin vështirësi 
me komunikimin në shtëpi, në komunitet, madje edhe në 
shkollën speciale rezidenciale për ta. Dy prej fëmijëve nga 
shkolla rezidenciale për fëmijë me humbje të dëgjimit, u shprehën 
se do të dëshironin që infermierja dhe mjekët, të cilët iu ofrojnë 
shërbime shëndetësore në institucion, të dinin gjuhën e shenjave. 
Një organizatë për personat me aftësi të kufizuara raporton se, 
mësuesit që punojnë në shkollën për personat me humbje të 
dëgjimit nuk e dinë/nuk e përdorin gjuhën e shenjave dhe sipas një 
studimi të vitit 2015, 97 për qind e personave të rritur me humbje/
dëmtim të dëgjimit janë analfabetë41.

Fëmijët me vështirësi të rënda në komunikim, që lidhen me 
çrregullime të spektrit të autizmit, janë të izoluar si nga marrëdhëniet 
me pjesëtarët e familjes, ashtu edhe me personat e tjerë jashtë 
familjes. Pothuajse të gjithë specialistët e konsultuar, konfirmuan se 
u nevojiten trajnime shtesë për të mbështetur punën bashkëpunuese 
me familjet e fëmijëve me çrregullime të spektrit të autizmit dhe me 
fëmijët me sjellje problematike. 

Shumica e fëmijëve të intervistuar, që kanë vëllezër dhe motra, 
raportuan se kanë marrëdhënie të mira me ta dhe se kalojnë shumë 
kohë së bashku. Në disa raste të izoluara, prindërit janë shprehur se 
fëmija i tyre me aftësi të kufizuara shfaqte një sjellje agresive dhe nuk 
mund të ndërvepronte me vëllezërit dhe motrat e tij. 

Shumë nga fëmijët me aftësi të kufizuara, por që kanë pak kufizime 
në funksionim dhe ndjekin shkollën, përfshirë këtu edhe fëmijët 
që ndjekin shkollat speciale me konvikt, shprehen se kanë shumë 
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shokë. Fëmijët me aftësi të moderuara intelektuale dhe fëmijët me humbje/
dëmtim të dëgjimit, kryesisht kanë shokë në shkollë. Në rastin e fëmijëve 
me humbje/dëmtim të dëgjimit, ata shprehen se e kanë të vështirë të 
komunikojnë me personat që nuk kanë humbje/dëmtim të dëgjimit në 
komunitet. Sa më e ndërlikuar të jetë aftësia e kufizuar e fëmijës, aq më 
e madhe është vështirësia që ata hasin në komunikim dhe njohje, dhe 
për rrjedhojë aq më shumë gjasa ka që prindërit të thonë se ata nuk kanë 
shokë jashtë rrethit të ngushtë familjar, edhe nëse shkojnë në shkollë. 
Prindërit e këtyre fëmijëve i shohin shkollën dhe qendrat e kujdesit ditor 
si një mundësi të mirë që fëmija i tyre të arsimohet dhe të marrë terapinë 
e duhur, por gjithashtu edhe që të ndërveprojë me persona të tjerë. Për 
shembull, një prind u shpreh se: “Të paktën kështu mund të socializohet 
deri në njëfarë mase”.

Prindërit përshkruajnë marrëdhëniet e ngrohta dhe mundimin e shpërblyer:

“Ajo nuk mund të flasë, por ne kemi krijuar një lidhje 

shumë të fortë dhe arrij ta kuptoj, edhe pse jo gjatë gjithë 

kohës. Sikur ajo të mësonte të shkruante, do të ishte e 

mrekullueshme dhe do të na ndihmonte shumë që ta 

kuptonim më mirë.”  

(IPK, Nëna e një vajze 16 vjeçare, që nuk mund të flasë)

“Ne kemi ndërtuar një komunikim shumë të fortë, ajo është e 

shoqërueshme dhe ka shumë shokë në shkollë, në shtëpi dhe 

në qendrën e kujdesit ditor. Ajo del të luajë jashtë çdo ditë.”  

(IPK, Nëna e një vajze 6 vjeçare me Sindromën Down) 

Disa fëmijë me aftësi të kufizuara, që u intervistuan, u shprehën pozitivisht 
për dëshirën që kishin për të jetuar me prindërit dhe familjen e tyre. Për 
shembull: “[Kur të rritem] dua të jetoj me nënën time”. Marrëdhëniet 
ndërpersonale të ngrohta që ka çdo fëmijë dhe prind i intervistuar janë 
shumë individuale. 

Përmbledhtazi, kjo tregon që 

mbështetja sistematike për të ndërvepruar me fëmijët 
që kanë vështirësi në komunikim, nuk po ofrohet as për 
familjet ose mësuesit dhe as për stafin e shërbimeve të 
specializuara apo atyre të zakonshme. 

Po të garantohet që prindërit, vëllezërit e motrat, pjesëtarët e 
tjerë të familjes, e po ashtu edhe mësuesit dhe stafi që punon 
me fëmijët në shkolla dhe shërbime sociale, të mund ta përdorin 
gjuhën e shenjave ose mjete të tjera alternative për komunikim, 
atëherë mund të arrihet një ndryshim cilësor i marrëdhënieve 
ndërpersonale dhe si rrjedhojë, përfshirja në komunitetin e gjerë. 
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Specialistët nga të gjitha qarqet e përfshira në studim, raportojnë 
se fëmijët me aftësi të kufizuara mbahen shumë larg jetës në 
komunitet për një sërë arsyesh, përfshirë sjelljet negative që 
mbizotërojnë, pengesat fizike në mjedisin e ndërtuar dhe në 
infrastrukturë, por edhe nëpengesat sociale dhe kulturore:

“Për sa i përket përfshirjes së fëmijëve me aftësi 

të kufizuara në komunitet, mund të thuhet se janë 

shumë pak ose aspak të përfshirë në aktivitete të 

tilla. Nuk ekzistojnë ambiente të përshtatura për 

aktivitetet kulturore dhe sportive. Nuk ekzistojnë 

fusha sportive për të zhvilluar aktivitete të tilla.. 

Qendra kulturore ofron kurse të ndryshme, por 

fëmijët me aftësi të kufizuara nuk janë pjesë e 

këtyre kurseve. Ata thjesht përfshihen për të 

ndjekur disa shfaqjekulturore.”  

(DFG, Specialistët)

Megjithatë, disa përfaqësues të autoriteteve vendore, të përfshirë 
në këtë studim, i shohin aktivitetet e organizuara nga shkollat dhe 
kopshtet si aktivitete komunitare, që i përfshijnë fëmijët me aftësi 
të kufizuara dhe theksojnë faktin se prindërit e fëmijëve pa afësi 
të kufizuara“duhet të ndryshojnë mentalitetin e tyre, për të nxitur 
përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara, edhe kur mësuesit 
ngurrojnë ta bëjnë këtë gjë”. Nga ana tjetër, autoritetet vendore 
shprehen se janë vetë prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara, 
që po i ngrenë këto pengesa për përfshirjen në komunitet, duke i 
mbajtur ata në shtëpi dhe larg shkollave. Megjithëse disa nga prindërit 
e intervistuar për këtë studim raportuan se nuk ishin të gatshëm që 
ta pranonin aftësinë e kufizuar të fëmijës së tyre, ata nuk e pohuan 
pikëpamjen se nuk e nxisin përfshirjen në komunitet. 

2.5 Ndërhyrjet dhe mbështetja në 
nivel komunitar: kapitali social dhe 
rrethet shoqërore të ndikuara nga 
besimet, sjelljet dhe normat

GJETJE KYÇE 

Pavarësisht ecurisë që është bërë, normat sociale 
që i stigmatizojnë fëmijët me aftësi të kufizuara 
dhe familjet e tyre, vazhdojnë të ngrenë barriera 
për përfshirjen e tyre. 

Duket se ka pasur një ecuri pozitive në ndryshimin e sjelljes 
ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara gjatë tre viteve të fundit, 
pjesërisht e nxitur nga përfshirja e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara në shkolla. 

Disa prindër pohojnë se përjetojnë stigmatizim për shkak të 
fëmijës së tyre me aftësi të kufizuara, ndërsa prindër të tjerë 
shprehen se nuk i përjetojnë këto sjellje në komunitetet e tyre.

Prindërit e fëmijëve pa afësi të kufizuara mendojnë se 
sjellja kundrejt personave me aftësi të kufizuara nëpër klasa 
normale po ndryshon për mirë, por e pranojnë se stigmatizimi 
ekziston ende në shkolla.

Stigmatizimi për shkak të aftësisë së kufizuar mund të 
përzihet edhe me stigmatizimin ndaj personave që jetojnë në 
varfëri. 

Autoritetet vendore dhe specialistët raportojnë se 
paragjykimet ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe 
familjeve të tyre përbëjnë një pengesë në përfshirjen e tyre 
në komunitet. Të tjerë, e vënë theksin tek pengesat e ngritura 
në mjediset e ndërtuara.
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Shumë fëmijë dhe prindër konfirmojnë se përpos aktiviteteve që 
organizohen nga shkolla ose qendra e kujdesit ditor, në komunitet 
ka pak aktivitete për ta. Fëmijët e një institucioni të kujdesit 
rezidencial shprehen se marrin pjesë në programe sportive dhe 
muzeale të veçuara, që organizohen nga institucioni, dhe në të 
cilat nuk mund të marrin pjesë fëmijët në familje kujdestare; këto 
aktivitete organizohen brenda institucionit dhe jo në komunitet me 
fëmijët e tjerë. 

Disa nga fëmijët me vështirësi më të pakta në funksionim, ata që 
ndjekin shkolla të zakonshme me më shumë sukses, marrin pjesë 
edhe në aktivitete që janë të aksesueshme për fëmijët e tjerë në 
komunitetet e tyre përkatëse, si për shembull marrin pjesë në 
aktivitetet muzikore që organizohen në qendrën kulturore vendore.  

Rreth 50 për qind e prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara, 
që u intervistuan, raportuan se nënat dhe baballarët e familjes 
nuk janë të punësuar. Tridhjetë baballarë (rreth 40 për qind) dhe 
vetëm 19 nëna (rreth 20 për qind) u raportuan si të punësuar. Kjo 
i pakëson të ardhurat e përgjithshme familjare, gjë që ndikon tek 
aksesi ndaj shërbimeve të përgjithshme shoqërore. Gjithashtu 
kufizon mundësinë që kanë fëmijët dhe familjet për të 
marrë pjesë në veprimtaritë komunitare, që përfshijnë 
lojërat dhe veprimtaritë argëtuese. Gjithashtu, një fakt 
i tillë, mund të rrisë izolimin e kujdestarëve parësorë të 
fëmijëve me aftësi të kufizuara, duke rritur rrezikun e 
problemeve të shëndetit mendor, si depresioni. 

Qëndrimet negative ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe 
familjeve të tyre, mund të shoqërohen edhe nga paragjykimi dhe 
qëndrimet negative ndaj personave që jetojnë në varfëri. Disa nga 
prindërit e fëmijëve pa afësi të kufizuarai perceptojnë familjet e 
fëmijëve me aftësi të kufizuara si ‘të varfër’ (iu mungojnë paratë 
e mjaftueshme për të jetuar në një standard, që konsiderohet si i 
rehatshëm apo i zakonshëm në komunitetin e tyre): 

Përshtatshmërianë mjedisin e ndërtuar për të nxitur përfshirjen 
konsiderohet një përparësi nga përfaqësues të tjerë të autoritetit vendor:

“Bashkia nuk ka një plan të strukturuar për t’i bërë 

hapësirat publike më të përdorshme nga personat 

me aftësi të kufizuara. Ata e kanë trajtuar çështjen e 

përshtatshmërisë së ndërtimit përmes projekteve, si 

rikonstruksionet e rrugëve ose shkollave, por kjo është 

arritur vetëm pjesërisht. Infrastruktura e ndërtimit 

në qytet është përshtatur për personat me aftësi të 

kufizuara. Përmirësimi i infrastrukturës ka bërë të 

mundur që në rrugët e sapondërtuara të ketë rampa në 

trotuare. [Megjithatë], nuk ka shenja për personat që 

nuk dëgjojnë dhe personat që nuk shikojnë ...Në shumë 

shkolla ka rampa në hyrje të godinës, por mungojnë 

tërësisht në pjesën e brendshme të saj (nuk ka ashensor, 

tualete të përshtatura, dhe mjete që të ndihmojnë lëvizjen 

e fëmijëve që nuk shikojnë) ... Mungon aksesueshmëria 

në informacione dhe mjete.”  
(DFG, Autoritetet bashkiake, përgjigje e bashkërenduar)

Përfaqësuesit e pushtetit vendor të një qyteti, pranojnë se arritja e 
përfshirjes në jetën komunitare kërkon përpjekje më të mëdha për 
trajtimin e paragjykimit dhe më shumë shërbime për trajtimin epengesave 
strukturore, po ashtu edhe ato kulturore dhe sociale:

“Pavarësisht përmirësimit dhe forcimit të politikave 

sociale dhe programeve për përfitimin e fëmijëve 

me aftësi të kufizuara, përsëri ekziston përjashtimi, 

paragjykimi dhe mungesa e shërbimeve për këtë 

grup. Ne theksojmë ekzistencëne barrierave në sjellje, 

infrastrukturë, pengesave sociale, arsimore, kulturore 

dhe shëndetësore.”  

(DFG, Autoritetet rajonale)
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Sjellja në komunitet ndaj fëmijëve me aftësi të 
kufizuara 

Prindërit e fëmijëve pa afësi të kufizuara, të konsultuar gjatë DFG-ve, 
u shprehën se nuk janë kundër përfshirjes së fëmijëve me aftësi të 
kufizuara, “por, disa prindër të tjerë janë kundër”, dhe e theksuan faktin 
se duhet të ketë më shumë informacion rreth aftësisë së kufizuar, për të 
ndihmuar prindërit e tjerë që ta kuptojnë më mirë:

“Shpeshherë, prindërit e tjerë nuk dëshirojnë që fëmijët 

e tyre të qëndrojnë në të njëjtën klasë me fëmijët me 

aftësi të kufizuara, në rastet kur ata janëagresivë...jo të 

gjithë prindërit e fëmijëve të tjerë janë mirëkuptues, 

shumica prej tyre refuzojnë që t’i lënë fëmijët e tyre në 

të njëjtën klasë me fëmijët me aftësi të kufizuara...ata i 

diskriminojnë. Kjo ndodh sepse ata nuk kanë informacion 

rreth aftësive të kufizuara dhe reagojnë negativisht.”  

(DFG, prindër të fëmijëve pa afësi të kufizuara)

Gjithashtu, këta prindër e kuptojnë nevojën për të mbështetur mësuesit 
që të mësojnë fëmijët me nevoja të veçanta arsimore së bashku me 
fëmijët e tjerë:

“Jemi optimistë rreth përfshirjes së fëmijëve me aftësi të 

kufizuara në shkolla dhe kopshte, por ata kanë nevojë 

për shumë mbështetje të specializuar që të mund të 

përfshihen me të vërtetë. Mësuesit e kanë të vështirë t’iu 

përgjigjen nevojave të fëmijëve me aftësi të kufizuara.”  

(DFG, prindër të fëmijëve pa afësi të kufizuara) 

4

“Prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara janë 

të papunë ... ata janë të varfër ... kjo gjë ndikon te 

fëmijët me aftësi të kufizuara. Ata nuk iu ofrojnë 

fëmijëve kushte të përshtatshme për të jetuar 

dhe nuk iu plotësojnë nevojat... dhe, si rrjedhojë, 

krijohen shumë probleme të tjera ...”  

(DFG, prindër të fëmijëve pa afësi të kufizuara)

Sipas një studimi përfaqësues të kryer në vitin 2017 nga World 
Vision dhe Save the Children, u vërejt se 66 për qind e familjeve 
me fëmijë me aftësi të kufizuara (sipas perceptimeve të prindërve) 
raportojnë për të ardhura të ulëta (të ardhurat nga të gjitha burimet 
më pak se 40,000 mijë lekë në muaj iii) në krahasim me 43.6 
për qind e familjeve me fëmijë pa afësi të kufizuara42. Kjo gjetje 
pajtohet me faktet empirike nga e gjitha bota, që tregojnë se 
fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre kanë më shumë 
të ngjarë që të përjetojnë vështirësi ekonomike dhe sociale se sa 
ata pa afësi të kufizuara43. Aftësia e kufizuar mund të jetë shkak 
dhe pasojë e varfërisë44. E drejta për një standard të përshtatshëm 
jetese është një nga komponentet themelore të KDPAK-së (Neni 
28) dhe i KDF-së (Neni 26 dhe 27) dhe nevojiten sisteme të 
përshtatshme të mbrojtjes sociale për t’i mbështetur fëmijët me 
aftësi të kufizuara që të gëzojnë të drejtat e tyre si fëmijë dhe 
si persona me aftësi të kufizuara. Familjet e fëmijëve me aftësi 
të kufizuara kanë të ngjarë që të jenë në vështirësi ekonomike, 
gjë që mund të shoqërohet me stigmën që ata përjetojnë në 
komunitet si edhe me kufizim të aksesit/qasjes ndaj shërbimeve të 
përgjithshme sociale.

iii Afërsisht 370 dollarë amerikanë.
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“Komuniteti është pranues. Situata ka ndryshuar. 

Unë mund ta vërtetoj këtë me një shembull 

personal. Në klasën e vajzës sime janë 3 fëmijë me 

aftësi të kufizuara. Komuniteti i prindërve është 

pranues.”  

(DFG, prindër të fëmijëve pa afësi të kufizuara)

“Me kalimin e viteve, qendrimet ndaj fëmijëve 

me aftësi të kufizuara në komunitet janë kthyer 

në qëndrime pozitive. Sigurisht që ka dhe 

përjashtime, por mund të thuhet se ka ndodhur një 

ndryshim i madh në krahasim me vitet e kaluara.”  

(DFG, prindër të fëmijëve pa afësi të kufizuara)

Megjithatë, disa nga këta prindër shprehen se, pavarësisht se kanë 
ndodhur disa ndryshime pozitive, janë vetë prindërit e fëmijëve me 
aftësi të kufizuara, që përpiqen t’i mbajnë fëmijët e tyre të fshehur 
dhe të izoluar nga komuniteti:

“Megjithatë, prindërit e fëmijëve me aftësi të 

kufizuara vazhdojnë t’i mbajnë fëmijët të fshehur 

nga shoqëria sepse ndihen të turpëruar.”  

(DFG, prindër të fëmijëve pa afësi të kufizuara)

Prindi i një fëmije pa afësi të kufizuarapërmendi se duhet të jenë 
vetë prindërit, jo vetëm mësuesit ata, që duhet të mbështesin 
fëmijët e tyre për të kuptuar aftësinë e kufizuar dhe për të krijuar 
një mjedis gjithëpërfshirës:

“Unë punoj shumë me fëmijën tim në shtëpi, duke i 

mësuar që të jetë më mirëkuptues dhe mbështetës 

ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara në klasë, t’i 

ndihmojë dhe të komunikojë më tepër me ta.”  

(DFG, prindër të fëmijëve pa afësi të kufizuara)

Disa specialistë theksojnë se fëmijët luajnë një rol të rëndësishëm 
në kapërcimin e pengesave për përfshirjen:

“Duhet theksuar se prindërit e fëmijëve 

shpeshherë e kundërshtojnë faktin që fëmijët 

e tyre të jenë në të njëjtat klasa me fëmijët me 

aftësi të kufizuara, pasi ata mund të jenë agresivë 

dhe kjo sjellje mund të pasqyrohet te fëmijët 

e tyre. Ndërkohë, fëmijët janë shumë pranues 

ndaj shokëve të tyre me aftësi të kufizuara dhe 

ndonjëherë luajnë një rol edhe më të rëndësishëm 

se ai i mësuesve.” .  

(DFG, Specialistët)

Disa nga prindërit e fëmijëve pa afësi të kufizuaradallojnë se ka 
një ndryshim të viteve të fundit, pasi fëmijët me aftësi të kufizuara 
po pranohen gjithnjë e më tepër dhe ka më shumë qendrime 
pozitive::
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Qëndrimet ndaj prindërve të fëmijëve me 
aftësi të kufizuara, të shprehura nga mësuesit 
dhe autoritetet vendore, në lidhje me aksesin 
në arsim

Specialistët e Arsimit vunë ne dukje se është një çështje e 

zgjedhjes së prindërvepër ta vlerësuar fëmijën nga KSHV-ja dhe 

më pas të merret vendimi se si të veprohet bazuar në rezultatet 

e dala. Specialistët theksojnë se vendimi i KSHV-së-së është më 

shumë një rekomandim se sa një urdhër me të cilin prindërit duhet 

të pajtohen:

“...vendimi është një rekomandim dhe jo një 

urdhër. Sipas ligjit, vendimi përfundimtar, për sa i 

përket institucionit arsimor ku fëmija do të mësojë, 

i takon prindërve.”  
(DFG, Specialistët)

Kjo situatë mund të rrjedhë nga disa mospërputhje në 
Ligjin për arsimin parauniversitar, për shembull Neni 64 
i lejon prindërit që ta largojnë fëmijën e tyre nga shkolla, 
nëse ata besojnë se ai nuk po përfiton nga pjesëmarrja, 
ndërsa Neni 5 (1) garanton të drejtën për arsim për 
çdo fëmijë, duke përfshirë edhe fëmijët me aftësi të 
kufizuara. Shumica e mësuesve dhe specialistëve të arsimit, 

të konsultuar në qarqe të ndryshme, propozuan që në rastet kur 

shkolla identifikon se fëmijës i nevojiten nevoja të veçanta arsimore 

shtesë, prindërit ‘të detyrohen’ për ta dërguar fëmijën e tyre për 

vlerësim, dhe që vendimi i KSHV-së të jetë një detyrim:

“...nevojitet një akt nënligjor për të detyruar 

prindërit që ta sjellin fëmijën e tyre për vlerësim, në 

rastet kur fëmijët deklarohen me aftësi të kufizuara 

Specialistët, veçanërisht mësuesit dhe disa punonjës të kujdesit rezidencial, 
i perceptojnë disa nga prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara si “të 
vështirë” dhe që nuk veprojnë në interesin më të lartë të fëmijës, ose nuk 
dëshirojnë që fëmija i tyre të vlerësohet për nevoja të veçanta arsimore, 
duke e lënë në duart e institucionit rezidencial. Mësuesit mendojnë se 
është shumë e nevojshme, që disa prindër të “detyrohen” që t’i vlerësojnë 
fëmijët e tyre dhe të veprojnë sipas vendimit të Komisionit Shumëdisiplinor.

Megjithatë, shumë prindër të fëmijëve me aftësi të kufizuara, e shohin 
veten e tyre si personat e vetëm, që mund ta ndihmojnë fëmijën e tyre 
dhe janë të gatshëm të ‘lëvizin malet’, të shpenzojnë një pasuri të tërë dhe 
të udhëtojnë në gjysmën tjetër të botës, për të mbështetur interesin me 
të lartë të fëmijës së tyre dhe të plotësojnë nevojat e tyre. Disa prindër 
shprehen se ndihen të stigmatizuar, të diskriminuar, dhe fajësohen nga 
komuniteti se iu kanë shkaktuar fëmijës aftësinë e kufizuar: 

“Komuniteti është shumë gjykues dhe nuk të sheh si të 

barabartë me veten. Gjithashtu, ata fajësojnë prindërit për 

situatën e krijuar. Ata thonë gjëra si, “kush e di se çfarë 

kanë bërë ata ose paraardhësit e tyre për ta merituar gjithë 

këtë.”  

(IPK, prind i një fëmije me aftësi të kufizuara)

“Stigma për fëmijët nuk ekziston. Disa nga të afërmit tanë 

fajësojnë prindërit.”  

(IPK, prind i një fëmije me aftësi të kufizuara)

Megjithatë, shumë prindër të tjerë të fëmijëve me aftësi të kufizuara 
shprehen se nuk mendojnë se ka paragjykim apo stigmatizim të hapur. Ata 
shprehen se fqinjët e tyre dhe pjesëtarët e komunitetit janë ose indiferentë 
dhe të painteresuar, ose të sjellshëm, të dashur, dhe ndihmues.
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Prindërit dhe fëmijët duhet të informohen plotësisht rreth 
zgjedhjeve që ata kanë për të marrë një arsim bazë cilësor, qoftë 
në një mjedis arsimor të veçantë, qoftë me anë të burimeve 
shtesë që mund të caktohen për të mbështetur përfshirjen 
në shkollat e zakonshme. Stafi në shkolla duhet të ketë 
burime shtesë, trajnim dhe njohuri, për të krijuar një mjedis 
gjithëpërfshirës për të gjithë fëmijët. Sfidat institucionale lidhur me 
këtë çështje diskutohen më tej në Seksionin 2.6.6.

Gjetjet nga ky studim sugjerojnë se ka pasur përparim në 
ndryshimin e qëndrimit, duke qenë se studimet e kryera në vitin 
2014 dhe 2015 dolën në përfundimin se stigma dhe diskriminimi 
janë një karakteristikë e vazhdueshme e jetës në Shqipëri për 
fëmijët me aftësi të kufizuara, familjet dhe kujdestarët e tyre45 
. Gjithashtu, duket se këto ndryshime mund të kenë ardhur si 
pasojë e hapësirës që i është lënë përfshirjes në shkolla vitet e 
fundit, në një kohë kur fëmijët me aftësi të kufizuara po bëhen 
gjithnjë e më shumë pjesë e komunitetit. Megjithatë, ky studim 
nuk mund të dalë në konkluzionin se qëndrimet kanë ndryshuar 
ndjeshëm. Disa nga prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara, 
që u intervistuan për këtë studim, konfirmojnë gjetjet nga 
studimetemëparshme për qëndrimet e komunitetit, që përfshijnë 
ata që e konsiderojnë aftësinë e kufizuar një sëmundje ngjitëse, 
ose një ndëshkim që i është dhënë familjes për një veprim që ka 
bërë në të shkuarën. Sipas studimeve të mëparshme, ndonjëherë 
profesionistët nuk kanë shpresa për fëmijën me aftësi të kufizuara, 
duke sugjeruar se nuk mund të bëhet asgjë për të përmirësuar 
jetën e fëmijës46 dhe se raportimet në media rreth çështjeve të 
aftësive të kufizuara priren të jenë negative47. 

Komisioneri për të Drejtat e Fëmijëve u emërua në Prill 2018, 
ndërkohë që edhe përpara këtij momenti Zyra e Avokatit të Popullit 
dhe Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi kishin 
për detyrë të mbështesnin të drejtat e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara48. Gjithashtu, Plani Kombëtar i Veprimit për Personat me 
Aftësi të Kufizuara 2016-2020 ka si qëllim trajtimin e çështjes së 
diskriminimit. Megjithatë, nuk ka asnjë strategji/qasje të 

ose kur referohen si të tillë nga autoritetet 

shkollore. ... ka raste kur fëmija nuk ka dëshirë të 

përfshihet në një shkollë të zakonshme, për shkak 

të nivelit të aftësisë së kufizuar që ka, ndërsa prindi 

dëshiron që fëmija të përfshihet. Prandaj, është 

e nevojshme që të ketë një akt nënligjor për ta 

përcaktuar vendimin e Komisionit Shumëdisiplinor 

si të detyrueshëm për raste të caktuara.”  

(DFG, Specialistët)

Megjithatë, vetë specialistët raportojnë se kjo çështje mund të 
lidhet me mënyrën se si shkollat ndërveprojnë me prindërit dhe 
fëmijët (fëmijët me dhe pa afësi të kufizuara) për të krijuar një 
mjedis arsimor gjithëpërfshirës, duke cituar kapacitetin e kufizuar 
dhe aftësitë e personelit dhe, çfarë është më e rëndësishmja, 
me kërkesën për burime shtesë për të garantuar përshtatjen e 
arsyeshme të fëmijëve dhe nevojave të tyre të veçanta: 

“[Ka qenë një] fillim i vështirë, veçanërisht 

me prindërit, që janë të shqetësuar dhe kanë 

pritshmëri të larta, dhe në të njëjtën kohë bëhen 

pengesë për punën e mësuesit me fëmijën. Për 

momentin, prindi u bind dhe u hartua një plan 

i përbashkët, puna u bë më e lehtë dhe fëmija 

përparoi dukshëm.”  
(DFG, Specialistët)

Kjo tregon se ligji dhe mënyra se si ai zbatohet mund të 
kërkojnë ndryshime. 
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Përmbledhtazi, kjo tregon që 

edhe pse ka pasur një ecuri në ndryshimin e qëndrimeve, pjesërisht 
nga rritja e përfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkollat e 
zakonshme, nevojitet më tepër informacion dhe komunikim rreth qëllimeve 
të reformave qeveritare për aftësinë e kufizuar dhe veçanërisht për arsimin 
gjithëpërfshirës për të nxitur ndryshime në qëndrime. Autoritetet rajonale 
dhe vendore duhet të kenë në prioritet fushatat informative, pasi ato kanë 
përgjegjësinë dhe mandatin që iu ka dhënë populli për të krijuar mjedise 
gjithëpërfshirëse dhe për ta mbështetur përfshirjen, jo vetëm në shkolla, 
por në komunitet e më gjerë.

Fushatat e komunikimit që shpjegojnë përfshirjen, të cilat 
synojnë publikun e gjerë dhe prindërit e fëmijëve pa afësi të 
kufizuara, mund të ndihmojnë në ndryshimin e sjelljeve ndaj 
aftësisë së kufizuar dhe mund të mbështesin përfshirjen, jo 
vetëm në shkolla, por edhe në shërbime të tjera publike, ku 
fëmijët me aftësi të kufizuara janë aktualisht të përjashtuar 
ose shumë pak të përfshirë, si p.sh në sporte dhe aktivitete 
kulturore.

CFëmijët me aftësi të kufizuara na treguan se dëshirojnë që të luajnë sport, 
të merren me muzikë, të pikturojnë dhe të përfshihen në aktivitete të 
tjera, që i bën çdo fëmijë i zakonshëm. Lehtësimi i përfshirjes së fëmijëve 
me aftësi të kufizuara, jo vetëm në shkolla por edhe në aktivitete të tjera 
me bazë komunitare, mund të ofrojë përfitime të shpejta, për sa i përket 
cilësisë së jetës për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre, por 
edhe efekte të menjëhershme të zbatimit të arsimit gjithëpërfshirës. 

përcaktuar për trajtimin e normave sociale që kontribuojnë në 
mospërfshirjen në komunitet dhe izolimin social.

2. Rezultatet dhe analiza
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2.6 Ndërhyrjet dhe mbështetja në nivel institucional: 
institucione dhe shërbime të organizuara dhe të 
qeverisura nga një sërë rregullash

GJETJE KYÇE 

Prindërit, autoritetet vendore dhe specialistët, raportojnë se ka vonesa të 
konsiderueshme në identifikimin e hershëm për disa fëmijë dhe shumë 
boshllëqe në ofrimin e shërbimeve për ndërhyrjen e hershme dhe për 
zhvillimin në fëmijërinë e hershme. Kjo konfirmohet nga të dhënat 
administrative. 

Strategjia Kombëtare e Shëndetësisë në Shqipëri jep ndihmesën e saj në mbështetjen e 
kuadrit ligjor për identifikimin e hershëm, siç përmendet nga prindërit dhe specialistët gjatë 
DFG-ve, megjithatë mungesa e veprimtarive ose treguesve që lidhen me to, i zvogëlon 
mundësitëqë ky plan të përkthehet në veprime konkrete.  

Shërbimet shëndetësore ofrojnë një vizitë në shtëpi vitin e parë pas lindjes 
dhe ky është një detyrim. Megjithëse nga UNICEF raportohet që ofruesit 
e shërbimeve shëndetësore ofrojnë vizita të shpeshta ndjekëse, numri dhe 
frekuenca e këtyre vizitave nuk është e qartë, po ashtu edhe mekanizmi i 
monitorimit të këtyre vizitave. Kjo është një pengesë kyçe në sigurimin e 
identifikimit dhe ndërhyrjes së hershme.

Niveli i saktë i ofrimit të shërbimeve parashkollore nuk njihet, pasi të dhënat 
zyrtare nuk janë të besueshme dhe nevojitet një shqyrtim i mëtejshëm.

Fizioterapia, terapia e të folurit dhe gjuhës dhe terapi të tjera aftësuese, ofrohen kryesisht 
në qendrat e kujdesit ditor. Megjithatë, prindërit dhe specialistët raportojnë se ofrimi i tyre 
është i kufizuar dhe nuk i plotëson siç duhet nevojat e shumë fëmijëve. 

Disa fëmijë me aftësi të kufizuara, që vijnë nga familje me vështirësi ekonomike, kanë më 
pak mundësi të marrin seanca terapeutike sesa është e nevojshme, sepse nuk mund të 
paguajnë për shërbime shtesë veç atyre të ofruara nga shteti ose nga OJF-të në zonat e 
tyre vendore.

2.6.1 Identifikimi dhe ndërhyrja e hershme 

Monitorimi sistematik i rritjes dhe i zhvillimit të hershëm të fëmijës, është i 
rëndësishëm për identifikimin e çdo vonese në përmbushjen e fazave kyçe 
zhvillimore dhe për t’u siguruar që të merret ndihma e nevojshme sa më shpejt 
që të jetë e mundur, atje ku vërehen vonesa. Në këtë moshë të hershme 
përqendrimi te fazat kyçe zhvillimore dhe jo tek diagnoza përfundimtare, do të 
rrisë mundësitë për ndërhyrje të hershme, gjë që do të përmirësojë mundësitë 
e fëmijës dhe do të pakësojë efektin e çdo vonese. Në dokumentin e Zhvillimit 
të Fëmijëri së së Hershme dhe Aftësisë së Kufizuar për vitin 2012, Organizata 
Botërore e Shëndetësisë dhe UNICEF-i vunë në dukje se: ‘Nevojiten sistemet 
e identifikimit të hershëm, në mënyrë që aksesi në shërbime të lehtësohet në 
kohën e duhur për të mbështetur zhvillimin e fëmijëve, që rrezikojnë të kenë 
vonesa në zhvillim49’. 

Ndërhyrja e hershme dhe zhvillimi gjatë fëmijërisë së hershme përbëhet nga 
shërbime dhe mbështetje, për të siguruar dhe përmirësuar zhvillimin dhe 
rikuperimin personal të fëmijës, dhe janë hartuar për të mbështetur fëmijët e 
vegjël, që rrezikojnë të kenë vonesa në zhvillimose fëmijët e vegjël, që janë 
identifikuar si fëmijë me zhvillim të vonuar apoaftësi të kufizuara në zhvillim50.

Sipas një rishikimi sistematik të 55 studimeve rreth zhvillimit gjatë fëmijërisë 
së hershme, raportohet se ndërsa ka ende boshllëqe nënjohuri, ekzistojnë 
lidhje të rëndësishme shkakësore mes ndërhyrjes së hershme dhe pasojave 
të akumuluara gjatë kohës51. Shërbimet e ndërhyrjes së hershme mund t’i 
zvogëlojnë pasojate çdo aftësie të kufizuar dhe mund të ndihmojnë gjatë jetës në 
zonat e njohjes, të gjuhës, të shëndetit socio-emocional, të arsimit, dhe më tej në 
tregun e punës52.

Aktualisht nuk ekziston një sistem kombëtar për monitorimin e zhvillimit të 
fëmijërisë së hershme, për tëbërë të mundur ndërhyrjet e hershme individuale, 
megjithëse Strategjia Kombëtare e Shëndetësisë 2016-2020 (e miratuar në vitin 
2017) i referohet kujdesit të përmirësuar për nënat dhe të sapolindurit. Gjithashtu, 
kjo strategji i referohet në mënyrë specifike ‘ekzaminimit të të sapolindurve, 
foshnjave dhe fëmijëve, për aftësitë zhvillimore, dëgjimore dhe dëmtimet në 
shikim; ekzaminim dhe diagnostikim i hershëm për çrregullimet e spektrit të 
autizmit’, si pjesë e Objektivit 1.2. Megjithatë plani për prezantimin e tij nuk është 
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e hershëm, që mund të përmirësojë shëndetin dhe të parandalojë aftësinë 
ekufizuar në shkallë të rëndë. Specialistët e Ministrisë së Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Social54 raportojnë se testet e dëgjimit për të sapolindurit kanë 
filluar të kryhen së fundmi në spitalet e Tiranës, të Kukësit dhe të Pogradecit, 
brenda kuadrit të një projekti të financuar nga BE-ja, megjithëse nuk ka 
asnjë dispozitë ligjore për shtrirjen e kësaj mase në nivelkombëtar dhe ka 
informacion tëkufizuar për sa i përket financimit në të ardhmen. Kështu, 
qëndrueshmëria dhe shkallëzimi nuk është ende i garantuar. 

Mekanizmat e tjerë ekzaminues, si për shembull “shpimi i thembrës” 
ose testi “Guthrie”, ku merret gjak nga thembra e bebeve dhe çohet 
për t’u analizuar, ose matja e pulsit për të matur nivelin e oksigjenit të 
gjak, ku një sensor vendoset mbi këmbën e bebes për të identifikuar 
defektet e rënda në zemër, që janë të lindura, nuk janë ende të vlefshme 
në Shqipëri. Megjithatë, vënia në punë e mekanizmave të ekzaminimit 
specifik, në një mjedis me pak burime të disponueshme, duhet të 
planifikohet me kujdes dhe të përfshijë një analizë të thelluar të ndikimit 
të shëndetit publik dhe të efikasitetit të kostove55. 

Ekzistojnë shumë arsye se përse fëmijët janë me aftësi të 
kufizuara. Identifikimi i shkakut që çon në diagnozë mund 
të jetë një proces i gjatë. Fëmija që pret derisa ky proces të 
ketë përfunduar përpara se të fillojë ndërhyrja, humbet 
shumë mundësi, që mund të kapen që në krye të herës. Për 
shembull, një fëmijë që nuk mund të komunikojë siç duhet 
mund të ketë vështirësi në dëgjim por, pajisjet e ekzaminimit 
për dhënien e një diagnoze përfundimtare mund të mos jenë 
të disponueshme. Në këtë rast, mund të demonstrohen disa 
teknika të thjeshta për përmirësimin e komunikimit, ku 
prindërit mund të dalin përpara rrezes së shikimit të fëmijës 
gjatë kohës që ata janë duke folur, duke përdorur gjeste dhe 
shenja të thjeshta. Nëse prindërit presin derisa të vendoset 
një diagnozë përfundimtare, humbjet zhvillimore dhe 
ndikimi pasues në të nxënit njohës dhe në socializim mund 
të jenë të pakthyeshme.

i detajuar. Ndërsa Strategjia Kombëtare e Shëndetësisë mbështet 
shumë kuadrin ligjor për identifikimin e hershëm, siç përmendet nga 
prindërit dhe specialistët gjatë DFG-ve, mungesa e aktiviteteve ose 
treguesve të tjerë në zbatim të këtijobjektivi zbeh mundësinë që ky 
plan të përkthehet në veprime konkrete. 

Objektivi 1.3 i së njëjtës strategji, synon të “Ulë shkallën e 
vdekshmërisë foshnjore dhe amësore dhe të sigurojë një fillim të 
shëndetshëm në jetë”, ndërkohë që shpreh si veprim “Sigurimin 
e cilësisë dhe kujdesit shëndetësor gjithëpërfshirës për të gjithë 
fëmijët, duke u përqendruar veçanërisht te grupet vulnerabël, duke 
përfshirë fëmijët me aftësi të kufizuara.’ Megjithatë, sa më sipër 
ka vetëm referenca të kufizuara ndaj veprimtarive ose treguesve, 
kryesisht për ekzaminim ose identifikimin e hershëm, pa ndonjë 
veprim apo tregues pasues konkret. UNICEF-i e përcakton 
identifikimin e hershëm tëvonesave në zhvillim si komponent 
kryesor të një qeverisjeje të fuqizuar për barazi dhe përfshirje 
sociale, që mund të çohet përpara përmes Strategjisë Kombëtare 
të Shëndetësisë Shqiptare53. UNICEF raporton se monitorimi i 
shëndetit dhe i zhvillimit të fëmijës në zonat urbane, kryhet përmes 
vizitave në shtëpi dhe në konsultoret për fëmijë, ndërsa në zonat 
rurale,përmes vizitave te mjeku i familjes. Mjekët në konsultore, ose 
mjeku i familjes duhet të kryejë një vizitë në familje brenda 24-48 
orësh pas daljes nga materniteti, dhe kryeinfermierja duhet të kryejë 
gjashtë vizita në familje për fëmijët mbi 3 vjeç. Pjesa tjetër e numrit të 
kërkuar të vizitave të fëmijëve të shëndetshëm zhvillohen në qendrën 
shëndetësore. Vizitat në familje duhet tëplanifikohen sipas nevojës 
së fëmijës. Këto vizita përshkruhen në paketën bazë të kujdesit të 
shëndetit publik. Personeli shëndetësor kryen vlerësime të zhvillimit 
të fëmijës, bazuar në protokollin kombëtar për zhvillimin e fëmijës, 
i miratuar nga Ministria e Shëndetësisë, megjithatë UNICEF-i vë në 
dukje se kapaciteti i ofruesve të kujdesit shëndetësor për të vlerësuar 
zhvillimin e fëmijës, është një pengesë shumë e madhe.

Ekzaminimet e të sapolindurve mund të ndihmojnë në identifikimin e 
hershëm të sëmundjeve të rënda shëndetësore (çrregullime zhvillimore, 
gjenetike dhe metabolike). Kjo mund të çojë në ndërhyrjen dhe trajtimin 
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Qendra shtetërore për Kujdesin, Mirërritjen dhe Zhvillimin e Fëmijës, në 
Tiranë, ofron shërbime ambulatore për fëmijët me aftësi të kufizuara, nga 
0 deri në 6 vjeç. Gjithashtu, kjo qendër ofron një shërbim rezidencial me 
30 shtretër për fëmijët që jetojnë jashtë Tiranës. Grupi shumëdisiplinor 
vlerëson fëmijët dhe ofron shërbime terapeutike, përfshirë fizioterapinë. 
Specialistët e Qendrës theksuan në DFG-në e kryer për këtë studim, 
se fizioterapia ishte e kufizuar dhe përfshinte dy seanca në javë me 
nga 45 minuta secila, gjë që ishte e e pamjaftueshme, dhe se terapia 
ndalonte kur fëmija arrinte moshën 6 vjeç, duke u kthyer përsëri në 
pikënisje dhe kjo mund të ndikojë në mundësitë e tyre të mëtejshme 
për zhvillim. Familjet që mund t’i përballojnë shpenzimet, kanë akses në 
shërbimet shtesë në qendrat private. Disa prej prindërve të fëmijëve me 
aftësi të kufizuara në Tiranë dhe në qarqe të tjera të vendit, ku u kryen 
intervistat, pohojnë se ofrimi i fizioterapisë dhe i terapive të tjera pa 
pagesë (kryesisht në qendrat e kujdesit ditor) është vetëm disa orë në 
javë, dhe në disa raste nuk i plotëson nevojat individuale të fëmijëves. 
Aksesi i fëmijëve në shërbimet aftësuese, për të cilat ata kanë 
nevojë, dhe për të cilat iu është dhënë e drejta nga KDPAK-ja 
dhe KDF-ja, kufizohet nga ofrimi i pamjaftueshëm nga ana e 
shtetit dhe nga situata ekonomike e familjes së çdo fëmije në 
vështirësi.

Ndjekja e arsimit parashkollor 

Megjithëse shërbimet parashkollore i përfshijnë formalisht të gjithë 
fëmijët, të intervistuarit nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
raportojnë se ndërhyrjet për fëmijët me aftësi të kufizuara në këtë nivel, 
janënë hapat e para të zhvillimit. Agjenda Kombëtare për të Drejtat e 
Fëmijës 2017-2020 parashikon veprimtari (pika 5.3 e Objektivit 5), që 
synojnë përgatitjen për në shkollë dhe gjithëpërfshirjen shkollore për 
të gjithë fëmijët nga 5 deri në 6 vjeç, por pa i përmendur shprehimisht 
fëmijët me aftësi të kufizuara.

Të dhënat e Shërbimit Social Shtetëror për përfshirjen e fëmijëve me 
aftësi të kufizuara në qendrat e kujdesit ditor, për fëmijë 0-16 vjeç, nuk 
janë të kategorizuara për fëmijët në fëmijëri të hershme.Të dhënat për 
përfituesit e pagesave për aftësinë e kufizuar janë të kategorizuara për 

Një studim i fundit i literaturës ndërkombëtare për vlerësimin e zhvillimit 
të fëmijës, i publikuar nga British Medical Journal, konkludoi se mjekët 
duhet ta vënë theksin te fakti se ‘çdo konsultim është një mundësi për 
të bërë pyetje të ndryshme rreth zhvillimit të fëmijës’, por edhe duhet ‘të 
përdorin pyetësorët për ekzaminimin e zhvillimit të fëmijës dhe mjetet 
matëse, për të plotësuar vëzhgimin klinik’56. 

Protokolli Kombëtar i Planifikimit Familjar, i vitit 2009 në Shqipëri, përfshin 
referenca për monitorimin e zhvillimit të fëmijës, dhe detajet jepen 
nga Protokollet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 
për Zhvillimin e Fëmijës. Paketa e kujdesit shëndetësor parësor ofron 
dy vizita në shtëpi pas lindjes, njëra për fëmijën dhe tjetra për nënën. 
Kontrollet mjekësore për fëmijët nga 0 deri në 6 vjeç kryhen në qendrat 
shëndetësore. Megjithatë, UNICEF-i raporton se ka mungesë të personelit 
shëndetësor për monitorimin e zhvillimit të fëmijës, në praktikën e tyre 
të përditshme klinike57 edhe për shërbimet që kryhen në shtëpi, edhe në 
qendrat shëndetësore. Po ashtu,nuk ka asnjë të dhënë për ekzistencën e 
ndonjë pyetësoripërekzaminimine zhvillimit të fëmijës ose që stafi është 
i trajnuar për t’i vënë ato në përdorim. Po ashtu, testi pilot i vlerësimit 
që po përdoret në kuadrin KNF, zbatohet vetëm për fëmijët mbi moshën 
dy vjeçare58. Si rrjedhojë, mundësitë dhe potenciali për identifikimin dhe 
ndërhyrjen e hershme në vonesat zhvillimore, janë shumë të kufizuara. 

Agjenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijës 2017-2020 përfshin Objektivin 
5, që i kushtohet përmirësimit të kujdesit në fëmijërinë e hershme dhe 
arsimit. Ai përcakton veprime për të përmirësuar standardet në kopshte 
dhe çerdhe për fëmijët nga 0 deri në 3 vjeç; për të përmirësuar aftësitë 
prindërore dhe njohuritë përzhvillimine fëmijës përgjatëfëmijërisë së 
hershme (edhe pse fillimisht janë planifikuar 10 për qind e njësive të 
qeverisjes vendore); për të krijuar programe të zhvillimit për fëmijërinë 
e hershme dhe për të bërë të mundur që stafi që është caktuar për t’i 
zbatuar ato të jetë i trajnuar. Objektivi 10 për shërbimet shëndetësore 
përfshin veprime për ‘përmirësimin e cilësisë së shërbimeve për problemet 
zhvillimore dhe/ose shëndetin mendor’, përfshirë‘hartimin e protokolleve për 
identifikimin dhe trajtimin e hershëm të problemeve zhvillimore të fëmijës’, 
dhe rishikimin e ’protokolleve për identifikimin e hershëm të problemeve të 
shëndetit mendor për fëmijët nga 0 deri në 18 vjeç’.
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fëmijët nga 0 deri në 6 vjeç dhe tregojnë që më pak se 50 për qind e fëmijëve 
të kësaj moshe, të cilët kanë përfituar nga pagesa për aftësinë e kufizuar, 
ishin në arsimin parashkollor, në vitin 2017. Sa më sipër, kërkon shqyrtim 
më të thelluar se si përcaktohet dhe regjistrohet ky indikator në 
çdo zonë, në mënyrë të veçantë për fëmijët që janë nën moshën 3 
vjeç dhe të cilët nuk plotësojnë kriteret për arsimin parashkollor. 
Kjo sjell në vëmendje çështjen e vlefshmërisë, besueshmërisë dhe 
krahasueshmërisë së të dhënave, për të cilën do të diskutohet në thellësi në 
Seksionin 2.7.2 të këtij raporti dhe e cila është përcaktuar si një nga kufizimet 
e studimit.

Prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara, që morën pjesë në diskutimet e 
fokus grupeve dhe në intervistat që u zhvilluan për këtë studim tregojnë se 
ndërhyrja e hershme duhet të jetë një prioritet:

“…që prej momentit që fëmija vjen në jetë, që prej momentit të 

zbulimit, ne duhet t’i drejtohemi arsimit dhe shërbimeve, këto 

duhet të funksionojnë në të gjitha nivelet, në mënyrë që këta 

fëmijë të kenë mundësi të marrin kujdesin dhe shërbimet e 

veçanta.”  

(DFG, prindër të fëmijëve me aftësi të kufizuara).

Po ashtu, ata nuk kanë përvoja pozitive me identifikimin e hershëm,të cilat 
lidhen më pas me ndërhyrjen e hershme:

“Shqipëria nuk ofron asnjë mundësi për fëmijët nga 0 deri në 6 

vjeç.”  

(DFG, prindër të fëmijëve me aftësi të kufizuara, Tiranë)

Ata përshkruajnë vështirësinë që hasin në marrjene këtyre shërbimeve, 
që duhet të jenë të vlefshme për fëmijët e vegjël, përfshirë sfizioterapinë 

“shërbimi i vetëm, që ofrohet nga shteti”, sipas një prindi, dhe kopshtin,“çfarë 
mund të bëjmë që fëmijët tanë të regjistrohen në arsimin parashkollor?” 
Shumë prindër shprehen se duhet të paguajnë, në mënyrë që fëmija i tyre të 
ketë akses në kopësht ose në fizioterapi. 

Megjithatë, bashkia e Tiranës ofron shumë shërbime çerdheje dhe kopshti, me 
tarifa të reduktuara për disa fëmijë nga familje me të ardhura të ulëta. Gjithashtu, 
ata bëjnë përpjekje për të krijuar shërbime të ndërhyrjes së hershme, duke 
përfshirë shërbimet shëndetësore dhe sociale, dhe nisma të tjera, që kanë si 
qëllim mbështetjen e fëmijëve në Tiranë që në fëmijërinë e hershme, megjithatë 
ky pohim nuk arrrititë mbështetet me prova shtesë. 

Siç duket, ekziston një boshllëk ndërmjet kërkesës për shërbime dhe ofrimit të 
tyre, gjë që duhet të përcaktohet shumë qartë në çdo qark. Për shembull, të 
dhënat e Shërbimit Social Shtetëror tregojnë se nga 926 fëmijë nga 0-6 vjeç në 
fund të vitit 2017, që marrin pagesa për aftësinë e kufizuar, 519 fëmijë ose 56 
për qind ndjekin arsimin parashkollor. Bashkia e Tiranës raporton se 44 për qind 
të tjerë mund të bëjnë pjesë tek grupi me 100 fëmijë me aftësi të kufizuara, që 
ndjekin qendrat e kujdesit ditor. Disa nga këta fëmijë mund të mos kenë nevojë 
për asnjë nga këto shërbime. Nevojitet që të dhënat të jenë të sakta, bazuar 
nëvlerësime të ndjeshme ndaj vonesave zhvillimore te fëmijët, me qëllim që 
tëkuptohen të gjitha nevojat e fëmijës, në mënyrë që të organizohet ndërhyrja e 
hershme dhe shërbimet e zhvillimit të fëmijërisë së hershme.

Intervistat e zhvilluara për këtë studim, me 27 prindër të fëmijëve nën 6 vjeç, 
sugjerojnë se shumë prej tyre kanë përjetuar vonesa të konsiderueshme nga 
diagnostikimi deri në momentin e dorëzimit tëstatusit të aftësisë së kufizuar, që 
mund t’i ndihmojë të kenë akses në shërbimet dhe mbështetjen e specializuar. 
Katër fëmijë me Sindromën Down, morën statusin e aftësisë së kufizuar në një 
periudhë kohore nga 6 muajsh në 2 vjeç. Duke qenë se Sindroma Down mund 
të diagnostikohet në mënyrë të saktë që në lindje dhe mbështetja e ndërhyrjes 
së shpejtë është thelbësore për zhvillimin e hershëm, qasja e vonuar në 
shërbime mund të ndikojë negativisht. Disa prej prindërve të fëmijëve të vegjël 
u shprehën se nuk kishin informacion se si të kërkonin vlerësimin dhe si te 
merrnin mbështetje. Të tjerë, thanë se morën ndihmë nga mjekët e spitalit në 
të cilin u diagnostikua aftësia e kufizuar e fëmijës së tyre. Sa më sipër, tregon 
se ka ndryshime domethënëse në ofrimin e shërbimeve. 
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Rreth gjysma e fëmijëve të këtyre prindërve nuk janë 
përfshirënë sistemin parashkollor, fakt ky që është i 
ngjashëm me normën kombëtare për ndjekjen e sistemit 
parashkollor (bazuar tek të dhënat e Shërbimit Social 
Shtetëror). Në disa raste, kjo ndodh për shkak se fëmija 
është shumë i vogël ose sepse prindërit preferojnë ta mbajnë 
fëmijën në shtëpi. Në rastin e dy prindërve në një fshat të 
Beratit nuk ka sistem parashkollor as për fëmijët me aftësi të 
kufizuara dhe as për fëmijët pa afësi të kufizuara. Në rastin 
e tre fëmijëve në Tiranë, sistemi parashkollor nuk i pranoi 
fëmijët me aftësi të kufizuara. Siç raportohet nga prindërit, 
kopshtet janë shprehur se arsyet kryesore se përse ndodh 
kjo janë të lidhura me mungesën e mësuesit ndihmës për 
nevoja të veçanta. Gjithashtu, prindërit janë të shqetësuar se 
nëse fëmijëte tyre ndjekin kopshtin, ata mund të mos marrin 
vëmendjen që iu nevojitet:
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“Jemi të lumtur me arsimimin e tij, ai ndjek sistemin 

parashkollor çdo ditë. Kur ai ka nevojë për ndihmë, 

mësuesit i gjenden gjithmonë pranë. Në qendrën 

e kujdesit ditor, ai bën fizioterapi dhe terapi 

zhvillimi. Do të ishte më mirë nëse atje do të kishte 

më tepër pajisje.”  

(IPK, nëna e një djali 4 vjeçar, me epilepsi

Shumë prindër me fëmijë të vegjël, që ndjekin sistemin 
parashkollor shprehen se nuk janë të kënaqur, pasi programet 
arsimore nuk i përshtaten fëmijës së tyre dhe se nuk ka mësues 
ndihmës. 

“Ai shkon në kopësht çdo ditë dhe motra e ndihmon 

shumicën e kohës, edhe pse është në një klasë 

tjetër. Ajo e ndihmon gjatë pushimeve të shkurtra 

midis orëve të mësimit dhe e ndihmon për të 

shkuar në tualet. Edhe edukatorja e tij e ndihmon 

ndonjëherë. Nuk jam e kënaqur me arsimimin 

që ai po merr. Mendoj se fëmija im nuk po merr 

vëmendjen që meriton.” 

(IPK, nëna e një djali 6 vjeçar)

“Kopështi nuk i përshtatet nevojave të tij, por të 

paktën gjendet në një ambient shoqëror.  

(IPK, nëna e një djali 6 vjeçar)

“Njëherë shkova për dy javë në kopësht dhe qëndrova 

me të. Por, ishte e pamundur që të rrinte aty dhe asnjë 

nuk kujdesej për të [po të mos ishaunë].”  

(IPK, nëna e një djali 6 vjeçar, me epilepsi)

“Atje nuk ka asnjë edukator ndihmës për fëmijët me 

nevoja të veçanta, prandaj nuk mund ta lë atje vetëm.”  

(IPK, nëna e një djali të verbër 3 vjeçar)

Disa prej këtyre fëmijëve i janë nënshtruar terapisë private, tëpaguar 
nga prindërit, ose ndjekin qendrën e kujdesit ditor, që ofron terapi 
falas: 

 

“Ai shkon në një qendër të kujdesit ditor tre herë në 

javë dhe bën dy orë terapi. Duket se ai e simpatizon 

terapistin. Rruga për të ecur deri atje zgjat 40 minuta. 

Jam shumë e kënaqur me terapinë që po merr, por 

mendoj se ka nevojë për më shumë orë terapie. Qendra 

u shpreh se terapistët nuk kanë kapacitete për më tepër 

orë terapi.”  

(IPK, nëna e një djali 6 vjeçar, me epilepsi që nuk flet)

Disa prindër raportojnë se fëmijët e tyre ndjekin edhe kopshtin edhe 
qendrën e kujdesit ditor. Në këto raste, sistemi parashkollor ofron 
arsimin, ndërsa qendra e kujdesit ditor ofron një kombinim të terapive 
rehabilituese, si fizioterapia dhe terapia e të folurit, po ashtu lojëra dhe 
veprimtari zhvillimore:

2. Rezultatet dhe analiza
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Ata janë më të kënaqur me cilësinë e shërbimeve në qendrat e 
kujdesit ditor: 

“…fizioterapia që bën në qendrën e kujdesit ditor i bën 

shumë mirë...”  

(IPK, nëna e një vajze 3 vjeçare)

Në disa raste, prania në qendrën e kujdesit ditor ose në sistemin 
parashkollor zgjat vetëm disa orë në javë. Disa prindër në Tiranë 
shprehen se fëmija i tyre shkon në qendrën e kujdesit ditor katër herë 
në javë, çdo herë nga një orë. Një prind përmend faktin se fëmija i saj 
ka nevojë për më tepër terapi:

:

“Ai shkon çdo ditë në një kopësht për fëmijët me nevoja 

të veçanta dhe i duhen 20 minuta për të mbërritur 

deri atje me makinë (një shpenzim prej 45 dollarësh 

amerikanë në muaj). Atij nuk i pëlqen shkolla dhe 

preferon të qëndrojë në shtëpi. Ai shkon në qendrën e 

kujdesit ditor 4 orë në javë dhe i duhen 40 minuta për 

të mbërritur atje. Ai ka nevojë për më tepër trajnim 

dhe terapi.”  

(IPK, nëna e një djali 6 vjeçar me Sindromën Down)

Qendrat e kujdesit ditor ofrojnë shërbime të specializuara dhe jo 
përkujdes ditor, prandaj disa prindër raportojnë se udhëtojnë në 
distanca të mëdha duke shpenzuar, në mënyrë që të ndjekin seancat 
një orëshe, edhe pse vetë shërbimi ofrohet falas. 

Specialistët e arsimit dhe shërbimeve sociale e vënë theksin te 
mungesa e ndërhyrjes së hershme, si një pengesë që shkollat 
të ofrojnë një arsimim cilësor për shumë fëmijë me aftësi të 
kufizuara:

“Në shumë raste, problemet me përfshirjen e 

fëmijëve në shkollë burojnë nga fakti se nuk është 

bërë asnjë punë paraprake me këta fëmijë. Edhe 

këtu vihet re mungesa e ndërhyrjes së hershme.”  

(DFG, Specialistët e qendrës së kujdesit ditor)

“Gjithashtu, kuadri ligjor duhet të ofrojë edhe 

identifikimin e hershëm. Kur fëmijët shkojnë 

në një shkollë speciale ose në një shkollë të 

zakonshme ata janë në një fazë zhvillimi, që e bën 

të vështirë punën me ta dhe arritjen e qëllimeve 

të përfshirjes. Me ta nuk është bërë asnjë punë 

paraprake dhe nuk kanë marrë asnjë shërbim për 

aftësinë e kufizuar.”  

(DFG, specialistë arsimit)

Gjithashtu, disa specialistë shprehin nevojën për fuqizimin e 
dispozitave për arsimin gjithëpërfshirës në fëmijërinë e hershme 
në kopshte, atje ku aktualisht legjislacioni nuk e specifikon ofrimin 
e mësuesve ndihmës për fëmijët me aftësi të kufizuara:

“…nevojitet përcaktimi i një akti nënligjor për 

mësuesin ndihmës/edukatorin e fëmijëve me 

aftësi të kufizuara, që frekuentojnë kopshtin. Deri 

tani, nuk përcaktohet se cili institucion mund t’i 

emërojë këta mësues, ndërsa kopshtet janë nën 

varësi të bashkisë.” .  

(DFG, specialistë arsimit)

2. Rezultatet dhe analiza
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Përmbledhtazi, kjo do të thotë që 

identifikimit të hershëm nuk i jepet mjaftueshëm përparësi 
dhe duhen marrë masa për të fuqizuar kapacitetet për 
monitorimin në zhvillimin e fëmijës në fëmijërinë e hershme. 

Nevojat për shërbimet e ndërhyrjes së hershme nuk dihen, 
pasi mund të ketë vonesa të konsiderueshme në identifikimin 
e vonesave në zhvillim, dhe si rrjedhojë edhe në monitorimin e 
fëmijëve që kanë nevojë për mbështetje. Të dhënat aktuale 
për gjithëpërfshirjen në sistemin parashkollor nuk 
janë të besueshme. Planifikimi i shërbimeve është 
i kufizuar në mungesë të të dhënave të besueshme 
dhe shërbimet e rëndësishme të ndërhyrjes së 
hershme, si fizioterapia, terapia e të folurit dhe 
ergoterapia, ose mungojnë tërësisht në disa zona, ose 
familjeve iu duhet të udhëtojnë në distanca të mëdha 
dhe të paguajnë për marrjen e këtyre shërbimeve. 
Kjo gjë, krijon pabarazi në sistemin e ndërhyrjes së 
hershme dhe në sistemet e zhvillimit të fëmijërisë së 
hershme. 

Sistemet e përmirësuara të të dhënave dhe të vlerësimit 
mund të ndihmojnë në forcimin e planifikimit nga ana 
e organeve vendore në bashki dhe qark, për ofrimin e 
shërbimeve të ndërhyrjes së hershme. Ndërsa ofrohen 

disashërbimenëterren/vizita në familje, të përmendura në 
sektorin e shëndetësisë, nuk ka asnjë të tillë në sektorin e 
shërbimeve shoqërore, që duket se bazohet tërësisht në 
ofrimin e shërbimeve me bazë qendrat e specializuara. Ekipet 
e lëvizshme të ndërhyrjes së herëshme mund të jenë të 
efektshme për kontaktimin e fëmijëve me vonesa në zhvillim, 
nëse jetojnë në zona të largëta ose në zona larg qendrave të 
kujdesit ditor. 

Sipas prindërve të intervistuar duket se qendrat e kujdesit 
ditor ofrojnë fizioterapi, terapi të të folurit dhe terapi 
zhvillimore, ndërsa disiplinat e tjera, si ergoterapia, puna 
sociale dhe psikologjia përmenden më pak. Praktika më 
e mirë në ndërhyrjet e hershme tregon se një ekip 
shumëdisiplinor, i koordinuar nga një punonjës social, 
përmes një sistemi të menaxhimit të rasteve mund të 
identifikojë dhe të vlerësojë më mirë nevojat e fëmijës, 
si dhe të punojë me prindërit për të ofruar një sërë 
ndërhyrjesh për mbështetjen e zhvillimit maksimal që 
në moshë të vogël dhe përgjatë rrugëtimit të jetës . iv

Specialistët e arsimit theksojnë se mungesa e ndërhyrjes së 
hershme dhe e shërbimeve gjithëpërfshirëse në sistemin 
parashkollor, do të thotë se fëmijët janë tërësisht të papërgatitur 
për të hyrë në sistemin shkollor, dhe kjo nënkupton që përfshirja 
është edhe më e vështirë për t’u arritur.

iv Për shembull, burimet dhe informacioni ndaj praktikave më të mira të ndërhyrjes së 
hershme mund të gjenden këtu: http://www.eurlyaid.eu/

2. Rezultatet dhe analiza
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GJETJE KYÇE

Qendrat e kujdesit 
ditor janë ofrueset 
kryesore të shërbimeve 
rehabilituese dhe 
aftësuese, megjithëse 
këto shërbime ofrohen 
edhe nga disa qendra 
shëndetësore. Prindërit 
janë shumë të kënaqur 
me shërbimet që fëmijët 
e tyre marrin në qendrat 
e kujdesit ditor, por 
njësoj si me shërbimet e 
ndërhyrjes së hershme, 
ajo terapi falas që 
ofrohet, nuk mjafton për 
të plotësuar nevojat e 
shumë fëmijëve.

Trajnimi fillestar i 
fizioterapistëve, terapistëve 
të të folurit dhe terapistëve të 
zhvillimit është i mirëzhvilluar 
dhe i institucionalizuar, por 
një përqendrim i veçantë 
tek fëmijët me aftësi të 
kufizuara, do të ndihmonte në 
forcimin e punës nëpraktikë 
me ta. Sistemi i zhvillimit të 
vazhdueshëm profesional për 
këta specialistë ka nevojë për 
fuqizim dhe sistematizim. 

2.6.2 Shërbimet rehabilituese dhe 
aftësuese

Shërbimet rehabilituese dhe aftësuese për fëmijët 
ofrohen përmes shërbimeve shëndetësore në 
qendrat mjekësore dhe spitale, dhe përmes 
qendrave bashkiake, OJF-ve ose nga qendrat 
private me bazë komunitare, të quajtura Qendra 
Ditore, Qendra të Kujdesit Ditor ose Qendra 
Ditore Komunitare. Sipas prindërve dhe fëmijëve 
të intervistuar, Qendrat e kujdesit ditor ofrojnë 
fizioterapi, terapi të të folurit dhe lloje të tjera 
të terapive zhvillimore. Qendrat mjekësore dhe 
spitalet ofrojnë disa barna dhe trajtime mjekësore, 
por nuk ofrojnë asnjë terapi. Megjithëse një 
grup specialistësh vuri në dukje se Ministria e 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka prezantuar 
nismën e futjes së një terapisti të të folurit/
logopedisti në strukturën shëndetësore të çdo spitali 
qarku, jo të gjitha qarqet i kanë dhënë përparësi 
kësaj çështjeje, dhe terapitë e ofruara në spitale 
përfshijnë vetëm fizioterapi me një numër të kufizuar 
specialistësh. 

Disa prindër paguajnë privatisht që fëmija i tyre 
të marrë terapi. Disa prindër raportojnë se kanë 
udhëtuar në vende të ndryshme të Evropës për të 
marrë një diagnozë të saktë, aftësim, trajtim dhe 
rehabilitim. Për më tepër, të gjitha shpenzimet i kanë 
paguar nga buxheti i familjes.

Shumë prindër raportojnë se fëmija i tyre frekuenton 
qendrat e kujdesit ditor, ku ofrohet terapia e të 
folurit, terapia e zhvillimit ose fizioterapia. Disa 
prindër paguajnë për terapi private, në vend të 

shërbimeve që ofrojnë qendrat publike të kujdesit ditor. Shumë prej tyre janë të kënaqur 
me shërbimet e fizioterapisë dhe terapisë së të folurit që fëmija i tyre merr. 

 

“…ai shkon në qendrën e kujdesit ditor për terapi katër herë në javë, nga 

ora 8:00 deri në orën 9:30, më pas ai shkon çdo ditë në kopësht, nga ora 

10:00 deri në orën 13:00. Ai ka bërë mjaft progres, arrin të numërojë ditët 

e javës, thotë alfabetin, prandaj do të vazhdojmë të shkojmë në qendrën e 

kujdesit ditor.”  

(IPK, gjyshi i një djali 8-vjeçar, me epilepsi)

“Transporti është shumë i shtrenjtë dhe ndonjëherë është pengesë për të 

ndjekur terapinë.Në të shumtën e ditëve, ai shkon në qendrën e kujdesit 

ditor për disa orë. Kurrikula është e mirë dhe ndihmuese, dhe ai ka bërë 

përparime në kuptimin e gjërave kur e ndjek terapinë rregullisht, por ka 

nevojë për më tepër terapi të të folurit.” 

(IPK, nëna e një djali 15-vjeçar)

Megjithatë, jo të gjithë prindërit dhe fëmijët janë të kënaqur me shërbimet e qendrës së 
kujdesit ditor:

“Vajza ime është 16 vjeç dhe ka aftësi të kufizuara mendore. Ajo nuk 

mund të flasë. Ajo shkon çdo ditë në qendrën e kujdesit ditor, nga ora 

8:00 deri në orën 14:00. Atje nuk ka kurrikul të mirëfilltë. Ata nuk kanë 

asnjë program dhe nuk e di se çfarë bën vajza ime atje. Jo, nuk jam aspak 

e kënaqur [me arsimimin dhe përparimin e fëmijës tim]. Atje nuk ka 

mjaftueshëm staf dhe terapi individuale. Stafi nuk është i mirëtrajnuar. 

Ajo nuk mëson asgjë atje, vetëm ato që i mësoj unë personalisht në shtëpi.” 

(IPK, nëna e një vajze 16-vjeçare)
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“Terapisti i të folurit ka nevojë për bazën e tij materiale, që shpesh 

i duhet ta gjejë vetë. Terapisti i të folurit është shumë i rëndësishëm, 

dhe shpesh luan një rol kyç në rehabilitimin e fëmijëve, veçanërisht në 

sistemin parashkollor ose në arsimin fillor. Qendra e Kujdesit Ditor has 

vështirësi për sa i përket transportit të fëmijëve. Nuk ka mjaftueshëm 

buxhet për të mbuluar shpenzimet e karburantit. Shumë prindër, 

që kanë fëmijët në shkollë, dëshirojnë t’iu ofrojnë fëmijëve të tyre 

terapitë e nevojshme, dhe kur nuk ka ofrues publikë, ata i drejtohen 

ofruesve privatë, shpeshherë duke përdorur mjetet e pakta financiare 

që kanë në dispozicion. Ofruesit e shërbimit privat nuk inspektohen 

nga Shteti.Duhet të trajtohetmungesa e kualifikimeve, standardizimi 

i instrumenteve të përdorura për vlerësimin dhe 

terapinë e fëmijëve me aftësi të kufizuara.”  
(DFG, Specialistët)

Trajnimi dhe informacioni i përditësuar për specialistët konsiderohet si 
një fushë e rëndësishme që kërkon fuqizim dhe investim nga ofruesit 
e shërbimeve shtetërore, kryesisht nga autoritetet bashkiake:

“Ka mungesë të trajnimit të thelluar të specialistëve. 

Bashkia mbështet trajnimin 3-mujor, që ofrohet 

për specialistët nga një OJF, për të ofruar terapi 

të ndryshme për fëmijët me autizëm. Ndërkohë, 

profesionistët shpesh e mbulojnë vetë pjesëmarrjen 

në trajnime të ndryshme. Në Shqipëri nuk ka qendër 

informacioni me fokus tek aftësia e kufizuar.”  

(DFG, Specialistët)

“Jam duke ndjekur një kurs katër mujor në 

një qendër të specializuar në Tiranë, për terapi 

individuale me fëmijë me çrregullime të spektrit 

të Autizmit ... Shpenzimet e kursit i mbuloj me të 

ardhurat e mia personale ... Kam vërtet nevojë që 

të fitoj njohuri të reja dhe të mësoj se si ta aplikoj 

terapinë sipas nevojave të fëmijëve me çrregullime 

të spektrit të Autizmit ... Ka mungesë të trajnimit të 

specialistëve në lidhje me profilin e punës që ata kanë 

... Ka profesionistë që ndjejnë një nevojë të madhepër 

t’u trajnuar sa më shpejt të jetë e mundur, në mënyrë 

që të punojnë sa më gjerësisht të jetë e mundur.”  

(DFG, Specialistët)

Disa specialistë raportojnë për një mbështetje aktive dhe të gjatë nga 
OJF-të për shumë vite me radhë. Kjo përfshin trajnimin e terapistëve, 

“Pak kohë më parë shkova në një qendër të kujdesit ditor për dy 

javë, për të ndjekur seancat e fizioterapisë. Më pas, fizioterapisti 

dha dorëheqjen. Gjithashtu, rruga nga stacioni i autobusit deri 

në qendër është shumë e gjatë dhe e lodhshme për mua. Por, 

gjëja më e rëndësishme është se nuk isha e kënaqur nga terapia 

që merrja në atë qendër.”  

(IPK, vajzë 14-vjeçare, me paralizë cerebrale)

Disa prindër përmendin faktin se fëmija i tyre po merrte terapi, më pas terapisti 
u largua nga puna dhe nuk u zëvendësua, kështu që terapia ndaloi. Prindërit 
e tjerë shprehen se stafi ka nevojë për më tepër trajnim. Megjithatë, prindërit 
dëshirojnë që fëmija i tyre të ketë akses në terapitë e qendrave të kujdesit ditor, 
por iu është thënë nga këto qendra se nuk mund të ofrojnë më tepër.

DFG-të me specialistët, të cilët ofrojnë terapi në qendrat e kujdesit ditor, 
konfirmojnë se transporti mund të përbëjë një problem për fëmijët dhe familjet 
e tyre, dhe se materialet dhe pajisjet e duhura janë të rëndësishme për ofrimin 
e shërbimeve të cilësisë së lartë. Ata vënë në dukje se prindërit mund të 
paguajnë ofruesit e shërbimeve private, edhe këto jo të mirërregulluara me 
legjislacion, nëse janë të pakënaqur me shërbimin publik:
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Në Shqipëri, mësimdhënia e fizioterapisë, e terapisë së të folurit dhe e terapive 
të zhvillimit janë të mirëzhvilluara. Fakulteti i Shkencave Teknike Mjekësore, 
pjesë e Universitetit të Mjekësisë në Tiranë ofron programin e nivelit Bachelor 
dhe Master në Logopedi (terapia e të folurit), që përfshijnë module tëdetyruara, 
me fokus të veçantë te fëmijët me aftësi të kufizuara (shih Tabelën 2). 

Tabela 2. 

Modulet e detyruara, me fokus të veçantë te 
fëmijët me aftësi të kufizuara

Emri i modulit Niveli Përmbajtja

Rehabilitimi 
logopedik 

Bachelor Çrregullimet e të folurit dhe komunikimit te fëmijët; 

përfshin specifikat e vlerësimit, të punuarit me fëmijët 

me Sindromën Down, fëmijët me çrregullime të 

spektrit të autizmit, dhe fëmijët me aftësi të kufizuara 

të rënda dhe të shumëfishta

48 leksione, 

24 seminare

Rehabilitimi 
pediatrik

Bachelor Trajnimi i përgjithshëm për trajtimet terapeutike dhe 

teknike në mjekësinë fizike dhe rehabilituese 

16 leksione, 

8 seminare

Rehabilitimi i 
Zhvillimit

Bachelor Njohuri bazë rreth problemeve zhvillimore te 

fëmijët dhe përdorimi i strategjive rehabilituese për 

përmirësimin e këtij zhvillimi

16 leksione, 

8 seminare

Rehabilitimi 
i veçantë 
logopedik

Master Përfshin leksione specifike për sindromën Down, 

vështirësinë në dëgjim dhe çrregullimin e spektrit të 

autizmit

27 leksione, 

9 seminare

Kurrikula e Bachelor-it për degën Infermieri e Përgjithshme dhe Mami nuk 
iu referohet fëmijëve me aftësi të kufizuara, megjithatë përfshin modulin e 
parimeve të gjenetikës mjekësore, dhe sëmundjeve më të shpeshta gjenetike. 

Të intervistuarit në Universitet kanë vënë re se disa të diplomuar punojnë 
në shërbimet shtetërore, megjithatë thuhet se shumica prej tyre punojnë 
në sektorin privat dhe në Bashkinë e Tiranës, ose kanë ikur jashtëvendit. 
Mbajtja e stafit, veçanërisht e specialistëve të trajnuar dhe me përvojë të 
aftësimit dhe rehabilitimit, do të jetë një pikëkyçe për krijimin e shërbimeve 
të aksesueshme cilësore, që plotësojnë nevojat e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara.

punonjësve socialë dhe psikologëve në disa qendra të kujdesit ditor, 
por gjithashtu trajnimin e profesionistëve në shërbimet e lidhura me to, 
si shkolla, shërbime shëndetësore dhe pushtetin vendor. Kjo qasje, ka 
sjellë të kuptuarit e aftësisë së kufizuar dhe rolin që shërbimet kanë në 
rritjen e funksionimit dhe maksimizimin e mundësive për përfshirjen 
e fëmijëve në shkollë dhe në jetën e komunitetit. Kjo qasje mund të 
përdoret më gjerësisht për të fuqizuar shërbimet që ofron bashkia. 
Megjithatë, ka raportime në nivel individual se mbështetja e donatorëve 
të huaj për OJF-të është zvogëluar, dhe si rrjedhojë kapaciteti i tyre i 
vazhdueshëm për të ofruar shërbime shtesë është në rrezik. 

Specialistët, që kanë marrë trajnim të zgjeruar mbi aftësinë e kufizuar 
tregojnë një kuptim të thellë të natyrës shumëdisiplinore të të punuarit 
me fëmijët me aftësi të kufizuara dhe të nevojës për përfshirjen e 
prindërve të tyre si partnerë të plotë në programet aftësuese dhe 
rehabilituese:

“Specialistët punojnë me fëmijët meplane individuale 

që ihartojnë, bazuar tek vlerësimi që i bëjnë fëmijës. 

Vlerësimi në qendër kryhet nga specialistët, si: terapisti 

i të folurit, psikologu, kujdestari, fizioterapisti, punonjësi 

social, edukatori dhe prindi i fëmijës. Qendra ka një 

fizioterapist, që ka përfunduar shkollën e lartë dhe ka 

një diplomë masteri.”  

(DFG, Specialistët)

Megjithatë, specialistët, që kanë patur më pak mundësi për specializim 
dhe që kanë përvojë të kufizuar, i shohin prindërit si problem dhe jo si 
pjesë të zgjidhjes:

“Terapia e të folurit dhe terapi të tjera të reja kanë 

arritur rezultate. Kjo ka rritur besimin, por gjithashtu 

pritshmëritë e prindërve, gjë që ka sjellë kërkesën 

për terapi, në kohën kur burimet njerëzore janë të 

kufizuara.”  

(DFG, Specialistët)
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Përmbledhtazi, kjo tregon që 

2.6.3 Pajisjet dhe teknologjia  
ndihmëse

GJETJE KYÇE

Nuk ka akses 
sistematik në pajisjet 
dhe teknologjinë 
ndihmëse, me çmime 
të përballueshme, për 
fëmijët me aftësi të 
kufizuara.

Disa prej fëmijëve të 
intervistuar kishin nevojë 
për një karrige me rrota dhe 
prindërit nuk kishin mundësi 
ekonomike për ta blerë një të 
tillë.

Mungonte teknologjia 
ndihmëse për komunikimin 
njohës dhe alternativ. 

Dispozita ligjore për 
mbështetjen e aksesit në 
pajisjet dhe teknologjinë 
ndihmëse për fëmijët me aftësi 
të kufizuara nuk ishte e qartë.

Aksesi në pajisjet dhe teknologjinë ndihmëse 
konsiderohet thelbësor për rritjen e pjesëmarrjes 
së fëmijëve dhe të rriturve me aftësi të kufizuara, 
dhe për kontributin në mirëqenien e përgjithshme 
të tyre59. Aktualisht, nuk ka të dhëna për aksesin 
e fëmijëve shqiptarë në produktet ndihmëse 
Megjithatë,‘sot, vetëm 5 deri në 15 për qind e 
popullsisë në nevojë (afërsisht 1 në 10 persona) në 
rang botëror, kanë akses në produktet ndihmëse 
dhe problemi është më urgjent në vendet me 
të ardhura të ulëta dhe mesatare’60. Organizata 
Botërore e Shëndetësisë ka hartuar një Listë 
tëProdukteve Ndihmëse Prioritare, e ngjashme 
me listën e modelit të barnave thelbësore, për 
të nxitur qeveritë që të rritin ndërgjegjësimin dhe 
të mobilizojnë burimet61. Lista përfshin pajisjet e 
dëgjimit, karriget me rrota, pajisjet e komunikimit, 
pajisjet e kujtesës dhe artikuj të tjerë thelbësorë. 

Kjo listë është zhvilluar si pjesë e programit të 
Bashkëpunimit Global për Teknologjinë Ndihmëse 
(GATE), i cili nxit gjithashtu aksesin në informacion 
dhe Teknologjinë Komunikative. Nevojitet një studim 
më i thelluar për të vërtetuar se si një investim i 
përballueshëm dhe i vlefshën në teknologji do të 
rritë mundësitë, për përfshirjen e fëmijëve me aftësi 
të kufizuara.

Neni 9 i Ligjit të vitit 2014 Për përfshirjen 
dhe aksesueshmërinë thekson se pajisjet 
ndihmëse duhet të ofrohen bazuar në 
vlerësimin e një komisioni (pa specifikuar 
se cili komision) dhe se Fondi i Sigurimit 

kapacitetet njerëzore tëspecializuara për të punuar në fushën e aftësisë së 
kufizuar, tëangazhuaranë ofrimin e shërbimeve sociale janë të zhvilluara 
më mirë, në krahasim me disa vende në rajon, mirëpo këto kapacitete, 
pergjithësisht nuk janë tëangazhuaranëshërbimet që drejtohen ose 
financohen nga shteti. Ka lindur nevoja për planifikimin e burimeve 
njerëzore, nevojë kjo që lidhet me planifikimin dhe zhvillimin e 
shërbimeve për t’u siguruar që ka mjaftueshëm specialistë me 
kualifikimet e duhura për të plotësuar nevojat për shërbime në 
të gjithë vendin, përfshirë shërbimet shëndetësore dhe ato të 
kujdesit shoqëror. Një planifikim i mirë si më sipër, do të mundësojë 
sigurimin e aksesit të barabartë në këto shërbime, të cilat janë shumë 
të rëndësishme për identifikimin e hershëm dhe për maksimizimin e 
funksionimit të fëmijëve, dhe rrjedhimisht lehtësojnë gjithëpërfshirjen dhe 
pjesëmarrjen në shkollë, duke fuqizuar të rinjtë që të bëjnë një jetë të pavarur.

Njohuritë dhe aftësitë specifike për fëmijët me aftësi të kufizuara përfshihen 
në kurrikula universitare, por kurrikulat mund të fuqizohen më tepër për të 
siguruar specializimmë të thelluar. 

Futja e kuptimit të aftësisë së kufizuar bazuar tek të drejtat e njeriut,në 
kurrikulat për trajnimin e profesionistëve të aftësisë së kufizuar, po ashtu edhe 
të profesionistëve të shërbimeve të tjera të njëjta, si: infermierët, mësuesit, 
punonjësit socialë dhe administratorët publikë,do të ndihmonte në zbatimin e 
politikave qeveritare dhe të legjislacionit për aftësinë e kufizuar.

Po ashtu, ndërsa financimi i OJF-ve nga donatorë të huaj për ofrimin e 
shërbimeve për fëmijët me aftësi të kufizuara po zvogëlohet, ky është një 
moment kritik që planifikuesit në nivel qeverie të marrin në konsideratë se si 
ky boshllëk mund të mbushet në një kohë kur sistemi ligjor ka ende kufizime

2. Rezultatet dhe analiza
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përshtatshmërisë ndërtimore të institucioneve, ofruesve 

të shërbimeve, po ashtu të infrastrukturës fizike të 

pjesës së brendshme dhe të jashtme të ndërtesave. Ka 

mungesë të materialeve didaktike dhe informative, të 

përshtatura për fëmijët me aftësi të kufizuara.”  
(DFG, autoritetet rajonale)

të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, nën mbikëqyrjen 
e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, është 
përgjegjës për ofrimin e pajisjeve ndihmëse. Vlerësimi pilot i KNF-së 

(VKM nr.431) i referohet karrigeve me rrota dhe pajisjeve të dëgjimit, por 

nuk specifikon asnjë formë tjetër të pajisjeve dhe teknologjisë ndihmëse. 

Prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara, fëmijët dhe specialistët, të 
gjithë raportojnë në intervista se kanë pak ose aspak akses në pajisjet 
dhe teknologjinë ndihmëse, që ofrohet nga shteti. Fëmijët e ndryshëm 
që u intervistuan nuk kishin karrige me rrota dhe kishin nevojë për një të 
tillë, ndërsa prindërit u shprehën se nuk kishin burime të mjaftueshme 
ekonomike për t’ua plotësuar nevojën. Në disa raste, pajisjet ndihmëse janë 
blerë privatisht, ose janë ofruar nga OJF-të apo organizata të tjera jo publike. 

Disa prej të anketuarve raportojnë se shërbimi shëndetësor iu ka ofruar 
pajisje: një djalë me astmë raporton se spitali i ka ofruar një pompë për 
frymëmarrje dhe një tjetër vajzë shprehet se ‘kam një pajisje të vogël 
dëgjimi, por kam nevojë për një të re’. Përfaqësuesit e autoriteteve vendore 
në të katër rajonet konfirmojnë se ofrimi i pajisjeve dhe teknologjisë 
ndihmëse është shumë i nevojshëm, por nuk i jepet përparësi:

“Bashkia nuk ofron asnjë mjet ndihmës përveç 

karrigeve me rrota, që ofrohen nga organizatat donatore. 

Departamenti i Shëndetit Publik nuk ka një listë nevojash 

për mjetet ndihmëse, si: protezat, ortezat, pajisjet e dëgjimit, 

etj. Ka një detyrim ligjor për këtë, megjithatë nuk njihet 

dhe nuk zbatohet nga ky institucion. Nevojiten karrige 

me rrota. Ka mungesë të mjeteve të tjera ndihmëse ose 

pajisjeve teknologjike për fëmijët e verbër ose ata që nuk 

dëgjojnë.”  

(DFG, autoritetet rajonale)

“Ka mungesë të aksesit në pajisjet ndihmëse. Nuk jepet 

informacion i përshtatur sipasnevojave të fëmijëve me 

aftësi të kufizuara. Ka mungesë pothuajse tërësore të 

Përmbledhtazi, sa më sipër tregon që

mungesa e aksesit në pajisjet dhe teknologjinë ndihmëse me një 
çmim të përballueshëm, nuk është vetëm një shkelje e rëndë e 
të drejtave sipas Nenit 4 f/g/h dhe Nenit 9 për aksesueshmërinë 
e KDPAKsë, por gjithashtu përfaqëson një pengesë të madhe në 
mbështetjen e përfshirjes, aksesueshmërisë dhe përmbushjes 
së të drejtave për një arsim gjithëpërfshirës (Neni 24), jetesës 
së pavarur (Neni 19), lëvizshmërisë personale (Neni 20) dhe të 
drejtave të tjera, bazuar në KDPAK-së. 

Pajisjet dhe teknologjia ndihmëse mund të ndihmojnë në maksimizimin e 
funksionimit dhe pakësimin e pengesave për pjesëmarrjen e fëmijëve me 
vështirësi të ndryshme në funksionim, në komunikim, lëvizshmëri, dëgjim, 
shikim dhe njohje.

Lista Prioritare e Produkteve Asistuese/ Ndihmëse e OBSH-sëv, me 
50 artikuj, që janë ‘shumë të nevojshëm ose një nevojë absolute 
për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e funksioneve të një personi 
dhe që duhet të jenë me një çmim të tillë, që komuniteti/shteti 
ta përballojë’, përbën një bazë për burimet dhe planifikimin 
qeveritar. 

v ttp://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/207694/WHO_EMP_PHI_2016.01_eng.
pdf;jsessionid=DF289A6A533D3CDC5E4DABC422E9D58C?sequence=1
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2.6.4 Kujdesi social dhe shërbimet mbështetëse

GJETJE KYÇE

Shërbimet e kujdesit social dhe shërbimet mbështetëse 
për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre 
janë krejtësisht të pamjaftueshme.

OTë dhënat administrative tregojnë se ka pasur një rritje të aksesit 
në shërbime nga fëmijët me aftësi të kufizuara, nga tre për qind në 
vitin 2015 në tetë për qind në vitin 2017. 

Megjithatë, sipas një anketimi të pavarur të kryer në vitin 2017, 
bazuar në raportimin e prindërve, 28 për qind e fëmijëve që 
përfitojnë pagesën për shkak të aftësisë së kufizuar, kanë akses në 
shërbimet shoqërore.

Nevojiten të dhëna të sakta rreth numrit të fëmijëve me aftësi 
të kufizuara, që kanë nevojë për shërbime, për të mbështetur 
planifikimin dhe monitorimin e zhvillimit të shërbimeve, që 
sigurojnë akses të barabartë në të gjitha qarqete vendit. Është 
i domosdoshëm shqyrtimi i mëtejshëm për verifikimin dhe 
vlerësimin e këtij trendi të dukshëm në rritje, përsa i përketofrimit 
të shërbimeve.

Disa qendra të kujdesit ditor kanë punonjës socialë, që ofrojnë 
shërbime sociale, por shërbimi parësor që ofrojnë është ai 
aftësues. 

Dispozitat aktuale legjislative sugjerojnë se, në të ardhmen, aksesi 
në shërbimet sociale që ofrohen falas, do të bazohet te të ardhurat 
e prindërve. 

Kurrikulat e përgatitjes së punonjësve socialë përfshijnë vetëm 
njohuri dhe shprehi të kufizuara/limituara në lidhje me fëmijët me 
aftësi të kufizuara.
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“Krijojë instrumentet dhe mënyrat për sigurimin dhe 

ofrimin në komunitet të shërbimeve të kujdesit shoqëror, 

përmes formave institucionale dhe jo institucionale, 

me qëllimin përfundimtar sigurimin e mirëqenies dhe 

përfshirjes shoqërore, për individët dhe familjet në nevojë 

për kujdes shoqëror” (Neni 1) 

Ky kuadër ligjor ofron bazat e shërbimeve shoqërore për të nxitur 
përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara.

Rreth gjysma e shërbimeve shoqërore, përfshirë kujdesin rezidencial, 
ofrohen nga OJF-të me financim privat dhe gjysma tjetër nga autoritetet 
shtetërore63. Nuk është e qartë nëse janë ndërmarrë procese të 
planifikimit sistematik për të siguruar që nevoja për shërbime të 
vlerësohetdhe përmbushet plotësisht në të gjitha qarqet. Mungesa e 
financimit të qëndrueshëm për shërbimet që ofrohennga OJF-tëpër 
fëmijët me aftësi të kufizuara, është një temë e përsëritur në literaturën 
e rishikuar për këtë studim. Ndërsa ligji për shërbimet e kujdesit 
shoqëror ka si qëllim të rregullojë këtë pengesë të madhe në sistem, 
ky studim nxori si konkluzionse dispozitat e ligjit, që bëjnë të mundur 
kontraktimin e shërbimeve shoqërore nuk po zbatohen sistematikisht. 
Sistemi në tërësi varet kryesisht te financimi i OJF-ve dhe 
ka mungesë të koordinimit dhe planifikimit sistematik, për 
të siguruar ofrimin e duhur të shërbimeve, që të plotësohen 
nevojat e të gjithë fëmijëve në të gjitha qarqet, brenda një 
kuadri kombëtar të shërbimeve shoqërore.

Të dhënat e ofruara nga Shërbimi Social Shtetëror regjistrojnë numrat 
dhe llojet e shërbimeve (rezidenciale dhe ditore) për personat me aftësi 
të kufizuara, të ofruara nga ofruesit e shërbimeve publikë dhe jo publikë 
(OJF-të) dhe të paguara me financim publik; numrin e klientëve, që 
kanë akses në këto shërbime (të rritur dhe fëmijë); dhe nga këta klientë, 
numrin e atyre që janë mbi 16 vjeç. Këto të dhëna nuk janë të ndara në 
atë mënyrë që të lejojnë analizimin e numrit të fëmijëve me aftësi të 
kufizuara, që marrin shërbime rezidenciale dhe ditore, por vetëm numrin 
e fëmijëve mbi 16 vjeç, që marrin të dyja llojet e shërbimeve. 

Miratimi i Ligjit të vitit 2017 Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës 
përmend një ‘sistem mbrojtjeje të integruar’, për fëmijët (Neni 
3.15). Neni 32 ofron një dispozitë specifike për fëmijët me aftësi të 
kufizuara dhe të drejtën e tyre për të marrë shërbime, ‘e përcaktuar 
kjo nga strukturat përgjegjëse për vlerësimin e aftësisë së kufizuar’, 
(Neni 32.2). Edhe pse shërbimet jepen falas vetëm formalisht, po 
i njëjti nen lë të hapur ofrimineshërbimeve kur personi është në 
pamundësi për t’i paguar, ‘falas, kurdoherë që të jetë e mundur 
dhe duke pasur parasysh burimet financiare të prindit ose të 
kujdestarit ligjor’. 

Gjithashtu, ligji e vë përgjegjësinë mbi prindërit dhe kujdestarët, 
që të ndjekin procedurat e detyrueshme ligjore, ‘të ndihmuar nga 
struktura [të papërcaktuara] të mbrojtjes së fëmijës’, (Neni 32. 
3). Kjo gjë vazhdon të jetë një barrë për familjet, në kontekstin e 
ofrimit të kufizuar të shërbimeve, të varfërisë dhe vulnerabilitetit 
ekstrem, kombinuar me stigmën dhe diskriminimin për shkak 
tëaftësisë së kufizuar62. Më tej, ligji siguron ofrimin e kujdesit 
institucional rezidencial për fëmijët me aftësi të kufizuara (Neni 
32.4) dhe kërkon me ngulm që autoritetet përgjegjëse të:

“Eliminojnë të gjitha pengesat infrastrukturore, 

sociale, mjedisore, institucionale dhe ligjore, në fushat 

e arsimit, punësimit dhe arsimitprofesional, kujdesit 

shëndetësor, rehabilitimit, aktivitetevekulturore, 

argëtuese dhe sportive, në mënyrë që fëmijët me aftësi 

të kufizuara të ushtrojnë të drejtat e parashikuara në 

këtë ligj”   
(Neni 32.5) 

Shumë nga këto dispozita parashikohen në Ligjin e vitit 2014 
Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të 
kufizuara, megjithatë aktet nënligjore dhe alokimet e buxhetit për 
zbatimin e atij ligji janë të kufizuara. 

Ligji i vitit 2016 Për shërbimet e kujdesit shoqëror ka si qëllim të: 
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që marrin pagesë për aftësine e kufizuar, është rritur numri i atyreqë 
marrin edhe shërbime, veçanërisht në Gjirokastër, Vlorë dhe Elbasan. 
Kjo përqindje është shumë më e ulët dhe nuk po tregon rritje në Tiranë, 
Lezhë, Berat dhe Kukës, por të dhënat për këto qarqe, dhe ndoshtapër 
qarqe të tjera me një përqindje shumë të ulët të përdoruesve të 
shërbimeve mund të kenë shumë boshllëqe, prandaj nuk mund të 
konsiderohen tërësisht të vlefshme. Për shembull, të dhënat tregojnë se 
në qytetin e Kukësit nuk ka shërbime për fëmijët me aftësi të kufizuara, 
megjithatë autoritetet bashkiake drejtojnë një qendër të kujdesit ditor 
dhe specialistët gjatë një DFG-je raportuan se po punojnë me fëmijët me 
aftësi të kufizuara, megjithëse me një ‘numër të kufizuar’.

Të dhënat e Shërbimit Social Shtetëror dëshmojnë edhe më 
tepër se ka boshllëqe të mëdha në të dhënat, çka e kufizon 
planifikimin dhe monitorimin në nivel kombëtar. Ndërkaq, 
numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara të regjistruar zyrtarisht, që 
përdorin shërbimet shoqërore të paguara nga shteti, është më i ulët se 
numri i fëmijëve që marrin pagesë për aftësinë e kufizuar.

Një anketim sasior64 i kryer nga World Vision dhe Save the Children në 
vitin 2017, zbuloi se 106 fëmijë me aftësi të kufizuara, nga mosha 2 deri 
në 17 vjeç merrnin shërbime shoqërore, duke përfaqësuar 7.8 për qind 
të 1354 fëmijëve, që prindërit thonë se hasin ‘shumë vështirësi’ ose 
‘vështirësi të rënda’, në të paktën një fushë funksionimi. Megjithatë, kjo 
përfaqëson 28.3 për qind, nëse llogaritet si përqindje e 374 fëmijëve, që 
sipas prindërve marrin pagesa për aftësinë e kufizuar. Kjo normë është 
më e lartë se sa llogaritja e ngjashme e të dhënave zyrtare, që tregojnë 
se 8 për qind e fëmijëve me aftësi të kufizuara, nga mosha 0 deri në 
15 vjeç, merrnin shërbime shoqërore në vitin 2017, kur u llogaritën si 
përqindje e fëmijëve, nga mosha 0 deri në15 vjeç, që merrnin pagesa 
për aftësinë e kufizuar në vitin 2017. Ndryshimet e vogla në moshë të 
popullatës së fëmijëve të anketuar (2 deri në 17 vjeç) dhe të asaj të 
regjistruar nga Shërbimi Social Shtetëror (0 deri në 15 vjeç, për shembull 
nën 16 vjeç) mund t’i kenë shkaktuar disa nga këto mospërputhje, por 
ka më shumë të ngjarë që problemi qëndron te boshllëqet e të dhënave 
të Shërbimit Social Shtetëror dhe përqindja më e lartë e raportuar nga 
anketimi të jetë më e saktë. Pa trajtuar problemin e boshllëqeve te të 

Për shkak të raportimeve jo periodike nga bashkitë, të dhënat e ofruara 

nga Shërbimi Social Shtetërornuk ofruan një panoramë të plotë. Për 

shembull, bashkia e Tiranës raporton se 100 fëmijë me aftësi të kufizuara 

marrin shërbime ditore në katër qendra të kujdesit ditor, por këta fëmijë 

dhe këto qendra nuk janë të regjistruar tek të dhënat e ofruara nga 

Shërbimi Social Shtetëror, edhe pse me financime publik. Megjithatë, 

ia vlen që analiza e këtyre të dhënave të merret në konsideratë, 

pasi zbulon disa trende të rëndësishme, ndonëse në mungesë të të 

dhenave të plota, duhet pasur kujdes e të jemi të matur në nxjerrjen e 

përfundimeve.

Raporti i atyre klientëve të shërbimeve rezidenciale dhe ditore, që janë 

fëmijë me aftësi të kufizuara deri në16 vjeç, duket se është rritur nga 

28 për qind në vitin 2015 në 49 për qind në vitin 2017, gjë që mund të 

tregojë zbatimin e politikave të reja, (si Plani Kombëtar i Veprimit për të 

Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara 2016-2020, Agjenda për të 

Drejtat e Fëmijës, 2017-2020) dhe legjislacionin e ri (Ligji për Përfshirjen 

dhe Aksesueshmërinë e Personave me Aftësi të Kufizuara, 2014, Ligji 

për Ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore 2005, Ligji për Shërbimet e 

Kujdesit Shoqëror, 2016), që përfshijnë masat e duhura për të rritur 

aksesin në shërbime, veçanërisht në shërbimet e kujdesit ditor me 

bazë komunitare jo rezidenciale, për fëmijët me aftësi të kufizuara. 

Megjithatë, duke marrë parasysh boshllëqet e të dhënave si më sipër, 

kjo gjetje nuk mund të konsiderohet përfundimtare. 

Shërbimi Social Shtetëror raporton se nëse numri i përdoruesve të 

shërbimeve mbi 16 vjeç llogaritet si përqindja e numrit të fëmijëve, nga 

mosha 0 deri në 15 vjeç, që marrin pagesa për aftësinë e kufizuar çdo 

vit, atëherë në të gjithë vendin ka pasur një rritje të raportit të fëmijëve, 

që marrin shërbime të kësaj moshe, nga 3 për qind në vitin 2015 në 

8 për qind në vitin 2017. Ky, mund të jetë përsëri rezultat i përpjekjeve 

të autoriteteve rajonale dhe vendore, për të zbatuar legjislacionin për 

shërbimet shoqërore, politikat kombëtare të aftësisë së kufizuar dhe 

axhendën për të drejtat e fëmijëve.

Gjithashtu, të dhënat e Shërbimit Social Shtetëror tregojnë se këto tre 

vitet e fundit nga ata fëmijë, të së njëjtës moshë dhe të të njëjtit qark 
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aftësi të kufizuara, që të zhvillojnë aftësitë e tyre për njëjetesëtë pavarur. 
Qendra është financuar nga tarifat e paguara nga prindërit dhe jo nga 
financimi bashkiak apo qeveritar. 

Punonjësit socialë janë vendosur në disa prej këtyre shërbimeve dhe luajnë 
një rol kyç në mbështetjen e punës ndërdisiplinore dhe në koordinimin 
e shërbimeve për fëmijët me aftësi të kufizuara. Sipas fokus grupeve të 
specialistëve, disa prej qendrave të kujdesit ditor kanë punonjës socialë, që 
janë trajnuar për menaxhimin e rastit, megjithatë mbetet i paqartë numri i 
punonjësve socialë në dispozicion dhe roli e përgjegjësitë e tyre. Në tërësi, 
menaxhimi i rastit në Shqipëri është në hapat e tij të parë dhe ndërkohë 
që politikat dhe procedurat janë në rrugën e duhur, zbatimi i tyre është 
ende i kufizuar68. Vihet re nevoja e madhe për shërbime, por kapaciteti 
për të reaguar dhe për të zbatuar është i dobët. Mungesa e planeve të 
mbështetjes, specifikë për nevojat dhe kërkesat e çdo fëmije me aftësi të 
kufizuara dhe familjet e tyre, e kufizon aksesin e fëmijëve në shërbimet e 
përshtatshme69.

Profesioni i punonjësit social rregullohet nga Ligji nr. 163/2014 “’Për 
urdhrin e punonjësit social’, dhe programet e nivelit Bachelor dhe Master 
ofrohen nga Universiteti i Tiranës, Universiteti i Shkodrës dhe Universiteti i 
Elbasanit. Një analize e bërë së fundmi për ofrimin e arsimit të punonjësit 
social vë në dukje se ndërsa kërkesa për punonjës socialë profesionistë 
pasqyrohet në politika dhe në legjislacion, mbeten ende mungesat në 
kapacitet70. Kurrikulat nuk përfshijnë në veçanti module specifike për punën 
me fëmijët me aftësi të kufizuara dhe si rrjedhojë, ‘punonjësit socialë të 
diplomuar nuk janë të pajisur me njohurinë dhe aftësitë e duhura për të 
bërë praktikën me këta fëmijë në shërbimet me bazë komunitare’. 

Prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara, që u intervistuan për këtë 
studim, nuk iu referohen aspak punonjësve socialë kur flitet për shërbimet 
sociale, por iu referohen terapistëve. Në fakt, si fëmijët, ashtu edhe 
prindërit e intervistuar nuk identifikojnë asnjë shërbim ose mbështetje 
sociale, përveç pagesës për aftësinë e kufizuar dhe, në disa raste, pagesën 
e kujdestarit. Shumica e të intervistuarve, kur pyeten rreth shërbimeve 
shoqërore, ose përmendin qendrat e kujdesit ditor dhe pagesën e aftësisë 
së kufizuar, ose shprehen se nuk njohin asnjë prej këtyre shërbimeve. 

dhënat e Shërbimit Social Shtetëror,do të jetë e pamundur që kjo të 
vërtetohet. 

Megjithatë, të dhënat e anketës sasiore dhe të dhënat zyrtare 
administrative tregojnë se fëmijët me aftësi të kufizuara,në një masë 
të konsiderueshme, nuk përfituan shërbime shoqërore në vitin 2017, 
duke konfirmuar gjetjet nga shqyrtimi i dokumentacionit se ekzistojnë 
boshllëqe të mëdha në ofrimin e shërbimevenë nivel vendor, si për 
fëmijët në përgjithësi, ashtuedhe për ata me aftësi të kufizuara, lidhur 
me zhvillimingjatë fëmijërisë së hershme, sektorët e arsimit formal e 
shëndetësisë65, dhe në shërbimet shoqërore, ku disa qarqe të mëdha 
nuk kanë fare shërbime shoqërore me bazë komunitare për fëmijët me 
aftësi të kufizuara66. Nismat me bazë projektesh, të fragmentuara dhe 
afatshkurtra, nuk kanë ndikuar në përmirësiminnë nivel institucional 
tëshpërndarjes sëshërbimeve për fëmijët. 

Politikat decentralizuese mund të jenë duke e lehtësuar dhe duke e 
penguar, në të njëjtën kohë, aftësinë e autoriteteve vendore për të 
‘eliminuar të gjitha barrierat infrastrukturore, shoqërore, mjedisore, 
institucionale dhe ligjore, në fushën e arsimit, punësimit dhe trajnimit 
profesional, kujdesit shëndetësor, rehabilitimit, veprimtarive kulturore, 
argëtuese dhe sportive, në mënyrë që fëmijët me aftësi të kufizuara të 
ushtrojnë të drejtat e parashikuara’, siç përcaktohet në Ligjin për Mbrojtjen 
e të Drejtave të Fëmijëve.

Shërbimet shoqërore për personat me aftësi të kufizuara, përfshirë ato 
për fëmijët,janëofruar historikisht si shërbime rezidenciale67, por që prej 
vitit 2002, shërbimet me bazë komunitare janë ofruar si nga OJF-të dhe 
autoritetet vendore, përfshirë shërbimet e asistentëve personalë (pagesa 
dhe disa shërbime për kujdestarët) dhe shërbimet e kujdesit ditor. 

Në shërbimet shoqërore me bazë komunitare ka shumë praktika që 
po dalin në pah dhe deri më sot ato kanë marrë kryesisht formën e 
shërbimeve aftësuese dhe rehabilituese, shërbimeve të kujdesit ditor, të 
drejtuara nga OJF-të ose nga autoritetet bashkiake, në lloje të ndryshme 
të qendrave komunitare ose të kujdesit ditor. Specialistët përmendën në 
DFG një qendër me fokus te mbështetja e fëmijëve dhe e të rinjve me 
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2.6.5 Shërbimet dhe mbështetja në fshat

Përmbledhtazi, kjo tregon që 

shërbimet shoqërore me bazë komunitare të dispoueshmepër fëmijët me aftësi 
të kufizuara janë rritur gjatë viteve të fundit, kështu që 8 deri në 28 për qind e 
fëmijëve me aftësi të kufizuara ose me vështirësi në funksionim kanë akses në 
shërbimet shoqërore. Megjithatë, në vitin 2017, fëmijët me aftësi të kufizuara 
merrnin shumë pak shërbime. Në të njëjtën kohë, duket se ofrimi i shërbimeve 
të kujdesit rezidencial për fëmijët dhe të rriturit nuk po pëson ndonjë ulje të 
ndjeshme.

Kjo rritje e ofrimit të shërbimeve mund të mos jetë e qëndrueshme, duke qenë 
se afërsisht gjysma e shërbimeve shoqërore, ofrohen jashtë sektoritshtetëror, 
dhe se financimi i donatorëve për ofrimin e shërbimeve nga OJF-të, për 
fëmijët me aftësi të kufizuara është në ulje. Po ashtu, duke qenë se familjet 
e fëmijëve me aftësi të kufizuara kanë më shumë të ngjarë që të jetojnë në 
varfëri, kapaciteti i tyre për të pasur akses në shërbimet me pagesëështë tepër 
i kufizuar. Kështu që, lidhja midis aftësisë së kufizuar dhe varfërisë ka 
të ngjarë që të vazhdojë e të kontribuojë në rritjen e pabarazisë. 

Shumica e shërbimeve shoqërore me bazë komunitare janë shërbime aftësuese 
dhe rehabilituese me terapistë, dhe jo shërbime shoqërore me punonjës socialë 
të kualifikuar. Puna me bazë projektesh ka disa praktika premtuese, që po dalin 
në pah, si: grupet shumëdisiplinore, që punojnë në disa qendra të kujdesit ditor 
dhe shërbimet mbështetëse të jetesës së pavarur, por këto të fundit, janë në 
dispozicion vetëm të një numri shumë të vogël fëmijësh dhe të rinjsh me aftësi të 
kufizuara, që mund të kenë nevojë për to.

Nevojitet që të dhëna tësakta të mblidhen në nivel qendror, bazuar në 
përcaktimin e qartë të çdo lloji shërbimi, në mënyrë që të koordinohet 
planifikimi, ofrimi i shërbimit dhe identifikimi i boshllëqeve për të mbuluar 
nevojat në të gjithë vendin. Në të njëjtën kohë, duhet që autoritetet bashkiake 
dhe rajonale ta vazhdojnë monitorimin e shpërndarjes së shërbimeve në 
nivel vendor, në mënyrë që të jenë të ndjeshëm ndaj orientimit dhe zgjidhjes 
sënevojave në nivel vendor.

GJETJE KYÇE 

Ndër pohimet e të 

anketuarve predominon 

fakti se aksesi i fëmijëve 

me aftësi të kufizuara 

në vlerësimin dhe 

shërbimet e aftësisë 

së kufizuar në zonat 

rurale është dukshëm 

më i vogël se në zonat 

urbane. Por, ky studim 

nuk ka mundur të 

konfirmojë saktësinë e 

këtij perceptimi.

Transporti paraqet një sfidë 
madhore (dhe kosto) për 
disa fëmijë me aftësi të 
kufizuara, të intervistuar në 
zonat rurale. Prindër të tjerë 
të fëmijëve me aftësi të 
kufizuara, të intervistuar në 
zonat rurale, raportojnë se 
nuk kanë vështirësi të mëdha. 
Mbështetja financiare iu vihet 
në dispozicion nga autoritetet 
vendore për të mbuluar kostot 
e transportit për të arritur në 
shkollë, ndërsa disa shërbime 
ofrojnë transportin e tyre.  

Të dhënat dytësore të shqyrtuara për këtë studim 
venë në dukje se ndërkohë që të dhënat statistikore 
janë grupuar deri diku me ndarjerurale dhe urbane, 
ka vetëm një informacion të kufizuar se ku dallon 
jeta e fëmijëve në mjediset rurale dhe urbane. 
Hulumtimi mbi arsimin gjithëpërfshirës tregon 
se mjediset rurale janë më sfiduese për arritjen e 
gjithëpërfshirjes, por ka pak informacion se si kjo 
përkthehet në përvojën dhe jetën individuale të 
fëmijëve71. Disa nga intervistat me fëmijët me aftësi 
të kufizuara, të paraqitura në Seksionin 2.3.1 të këtij 
raporti, sugjerojnë se jetesa në një zonë rurale nuk 
kontribuon domosdoshmërisht në një përjashtim 
më të madh dhe se personaliteti individual i fëmijës 
ose vështirësitë e komunikimit mund të jenë 
faktorë mëtë rëndësishëm në përjashtimin e tyre 
nga marrëdhëniet ndërpersonale ose nga jeta në 
komunitetit sesa të jetuarit në një mjedis rural. 
Megjithatë, duke pasur parasysh se ky studim 
ka intervistuar fëmijët me aftësi të kufizuara, që 
kryesisht kanë akses në pagesën e aftësisë së 
kufizuar dhe nëshërbime, kërkohet hulumtim i 
mëtejshëm për të kuptuar me tëvërtetë se si jetesa 
në një mjedis rural ndikon në përvojën dhe jetën e 
fëmijëve me aftësi të kufizuara, të cilët nuk kanë 
akses në këto shërbime.

Boshllëqet, e diskutuara në kapitullin e mëparshëm 
mbi të dhënat monitoruese, nënkuptojnë se nuk 
është e mundur qëkëto të dhëna të përdoren për të 
vlerësuar me saktësi shkallën në të cilën mungojnë 
shërbimet në zonat rurale, krahasuar me zonat 
urbane.

2. Rezultatet dhe analiza
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Specialistët dhe prindërit e përfshirë në DFG në zonat 
urbane sugjerojnë se aksesi në shërbime në zonat rurale 
është jashtëzakonisht i kufizuar dhe shumë më pak 
cilësor sesa në zonat urbane: 

“Ministria llogarit vetëm fëmijët që janë 

diagnostikuar, por nëse shkoni në zonat 

e thella dhe rurale, do të ketë shumë 

fëmijë që nuk janë diagnostikuar, për 

shembull, nëse fëmijës tim i janë dashur 

5 vjet në Tiranë, atëherë çfarë ndodh me 

fëmijët në zonat rurale? Janë shërbimet 

e kujdesit shëndetësor ato që duhet të 

marrin informacionin dhe t’ia përcjellin 

atë prindit.”  

(DFG, prindërit e fëmijëve me aftësi të 

kufizuara në zona urbane)

“Zonat rurale janë plotësisht të 

pambuluara dhe fëmijët në këto zona 

nuk mund të frekuentojnë qendrën 

ditore. Për zonat rurale, ka vetëm një 

administrator që merret me ndihmën 

ekonomike, të gjitha problemet 

me fëmijët, problemet e aftësisë së 

kufizuar, etj. Fshatrat e një njësie 

shpesh janë larg njëri-tjetrit dhe një 

administrator e ka shumë të vështirë 

t’iu shërbejë dhe të ndjekë çdo rast.”  

(FGD, specialists, urban area)

2. Rezultatet dhe analiza
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Megjithatë, shumë fëmijë dhe prindër në zonat rurale raportojnë se 
kanë akses në një gamë të ngjashme shërbimesh dhe mbështetjeje 
si fëmijët dhe prindërit nga zonat urbane. Natyrisht që ka edhe 
përjashtime:

“Ne nuk kemi një qendër ditore këtu afër, dhe shpesh 

mërzitem sepse nuk kam me çfarë të merrem.”  

(IPK, Vajzë, 7 vjeç)

Megjithatë, mungesa e aktiviteteve ose shërbimeve të raportuara 
nga ky fëmijë mund të jetë një problem për të gjithë fëmijët në zonat 
rurale dhe jo vetëm për fëmijët me aftësi të kufizuara. 

Transporti është problematik, kërkon më shumë kohë dhe ka më 
shumë kosto për banorët e zonave rurale. Përmes financimit të 
Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, autoritetet bashkiake janë 
të detyruara të sigurojnë transportin për të gjithë nxënësit që jetojnë 
larg nga shkolla; në rastet kur ky transport nuk është i aksesueshëm, 
për shembull për një fëmijë që përdor karrige me rrota, prindërit 
mund të marrin masat e tyre përkatëse. Disa prindër në zonat rurale 
raportojnë se autoritetet bashkiake ndihmojnë për të mbuluar 50 
përqind të shpenzimeve të transportit për fëmijët e tyre për të shkuar 
në shkollë. Disa banorë nga zonat rurale raportojnë se kanë akses të 
mirë në shërbimet shëndetësore, ndërsa të tjerë raportojnë se duhet 
të udhëtojnë së paku gjysmë ore, në mos më shumë, për të arritur 
në spitale ose qendra shëndetësore. Në një fshat, më shumë se një 
prind raportoi se nuk ka shërbim parashkollor. 

Evidenca plotësuese nga Organizatat e Personave me Aftësi të 
Kufizuara sugjerojnë se aksesi në transport është i kufizuar për 
prindërit në zonat rurale, gjëqë ndikon në aksesin në kujdesin 
shëndetësor, arsim, shërbime të tjera shoqërore, si dhe pjesëmarrje 
në jetën shoqërore dhe komunitare. 

Të marra së bashku, kjo do të thotë 

se ky studim nuk ka mundur të identifikojë prova bindëse 
lidhur me dallimet në jetën e fëmijëve me aftësi të kufizuara 
në zonat rurale me ato të atyre nga zonat urbane. Analiza 
e të dhënave zyrtare lejoi që çdo konkluzion të nxirrej nga 
boshllëqet në mbulimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në 
mjediset rurale ose urbane nëpërmjet pagesës së aftësisë së 
kufizuar dhe shërbimeve për to.

Një studim i mëtejshëm, i përqendruar në këtë pyetje, është 
i nevojshëm për të vendosur njëherë e mirë nëse fëmijët me 
aftësi të kufizuara në zonat rurale përjashtohen në mënyrë 
joproporcionale nga aksesi në shërbime, krahasuar me 
fëmijët në zonat urbane.

Megjithatë, transporti është një sfidë e dukshme për fëmijët 
me aftësi të kufizuara në zonat rurale dhe, siç raportohet 
në seksionet për ndërhyrjen e hershme, për shërbimet 
shoqërore, shëndetësore dhe arsimore, duhet të merret 
parasysh ofrimi ishërbimeve në terren (përmes ekipeve të 
lëvizshme), në ato raste kurshërbimet në qëndra janë të 
vështira për t’u arritur nga fëmijët me aftësi të kufizuara që 
jetojnë në zona më të thella.

Kërkohet hulumtim i mëtejshëm i të dhënave 
statistikore dhe monitoruese për të kuptuar nëse 
fëmijëve me aftësi të kufizuara, që e kanë statusin e 
aftësisë së kufizuar por që nuk po përfitojnë pagesën 
e aftësisë së kufizuar (të diskutuara në Seksionin 2.7.1 
të këtij raporti), kjo u ndodh në të vërtetë nga mungesa 
e aksesit në shërbime dhe mbështetje, në veçanti 
për familjet në zonat rurale, siç kanë sugjeruar disa të 
anketuar në diskutimet në fokus grup.

2. Rezultatet dhe analiza
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GJETJE KYÇE 

Rreth gjysma e fëmijëve në moshë 
shkollore që përfitojnë pagesën e aftësisë 
së kufizuar ndjekin arsimin, por shumica 
e tyre nuk kanë akses në arsim cilësor, 
të përshtatur sipas nevojave të tyre 
individuale të të nxënit. Megjithëse 
disa fëmijë integrohen në shkollat e 
zakonshme, kjo nuk po përmbush synimin 
e arsimit gjithëpërfshirës.

Sipas Shërbimit Social Shtetëror, rreth 57.6 për qind 

e fëmijëve që marrin pagesën për aftësinë e kufizuar 

dhe që janë në moshë shkollore ndjekin arsimin 

(konkretisht 5,839 fëmijë me aftësi të kufizuara 

të grupmoshës 6-17 vjeç), por sipas Ministrisë së 

Arsimit vetëm 4,378 fëmijë me aftësi të kufizuara 

janë regjistruar në shkolla gjatë vitit shkollor 2017-

2018 (pra, 43.2 për qind e fëmijëve që marrin 

pagesën e aftësisë së kufizuar e që i përkasin 

grupmoshës 6-17 vjeç). Këto mospërputhje në të 

dhëna kanë nevojë për shqyrtime të mëtejshme. 

Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara të regjistruar 

në shkollat e zakonshme po pëson një rritje të 

ngadaltë, por përvojat e fëmijëve të intervistuar 

për qëllime të këtij studimi, tregojnë se shumica 

prej tyre nuk kanë akses në mësimdhënie ose nuk 

përfitojnë arsim cilësor.

Mësuesit dhe mësuesit ndihmës kanë nevojë 

për më shumë mbështetje dhe trajnime për ta 

mundësuar gjithëpërfshirjen.

2.6.6 Arsimi

57.6% 
5.839 fëmijë 

(6-17 vjeç)  
përfitues të pagesës për aftësi të 

kufizuar në arsim 

43.2% 
4.378 fëmijë  

(6-17 vjeç)  
përfitues të pagesës për aftësi të 

kufizuar në arsim 

Të dhënat e Shërbimit 
Social Shtetëror

Të dhënat e MASR

GJETJE KYÇE 

Ligji për arsimin 
parauniversitar 
parashikon që prindërit 
mund ta heqin një 
fëmijë me aftësi të 
kufizuara nga shkolla, 
nëse mendojnë se ata 
nuk po përfitojnë nga të 
mësuarit. Kjo dispozitë 
është në kundërshtim 
me të drejtat e fëmijëve 
për arsim cilësor, siç 
parashikohet në KDF 
dhe KDPAK. 

Komenti i Përgjithshëm nr. 4 i KDPAK-së përcakton 
një kuadër për arsimin gjithëpërfshirës kushtuar 
fëmijëve me aftësi të kufizuara që përforcon parimet 
e mosdiskriminimit, përshtatjes së arsyeshme dhe 
të arsimit bazë falas për të gjithë. Kreu XI i ligjit për 
arsimin parauniversitar në Shqipëri mbështet arsimin 
gjithëpërfshirës dhe kjo ka sjellë ndryshime në 
trajnimin fillestar dhe të vazhdueshëm të mësuesve 
dhe në ndërhyrjet në nivel shkolle72. Në disa projekte 
të posaçme, mësuesit kanë treguar gatishmëri 
për të punuar me prindërit, kujdestarët dhe me 
komunitetin, megjithatë puna bashkëpunuese 
me profesionistë jo nga fusha e arsimit është më 
pak e dukshme. Aktualisht, dispozitat për 
arsimin gjithëpërfshirës, siç janë dispozitat 
për mësuesit ndihmës në klasa për të 
mbështetur fëmijët me aftësi të kufizuara, 
nuk mbulojnë edhe ciklin parashkollor.

Vazhdon të funksionojë paralelisht sistemi i ndarë 
prej shtatë shkollashspeciale, ndërsa qeveria synon 
që këto struktura të transformohen në qendra 
burimore, për të mbështetur shkollat e zakonshme 
në nismën e arsimit gjithëpërfshirës në përputhje me 
Strategjinë për Arsimin Parauniversitar 2014-2020. Në 
Shqipëri, vihet re se popullsia me humbje/dëmtim të 
dëgjimitka akses të kufizuar në arsim, gjë që rezulton 
në nivele të larta të analfabetizmit funksional midis të 
rriturve që janë me humbje/dëmtim të dëgjimit, e që 
rrjedhimisht ndikon në mundësitë e tyre për punësim 
dhe pjesëmarrje në shoqëri.

Neni 6.6 i Ligjit për Arsimin Parauniversitar 2012 
përcakton që,‘Nxënësve të familjeve në nevojë, 
nxënësve me aftësi të kufizuara dhe atyre me 
vështirësi në të nxënë u ofrohet përkujdesje e 
posaçme’. Neni 19 përcakton që kategorive të 

2. Rezultatet dhe analiza
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Megjithatë, ajo përcakton synime joambicioze 
për regjistrimin e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara në arsimin gjithëpërfshirës: ‘Numri 
i nxënësve me aftësi të kufizuara në arsimin 
e përgjithshëm do të rritet nga 3,201 në vitin 
2013 në 4,000 në vitin 2020’.

Gjithashtu, Strategjia Kombëtare parashikon 
edhe se sistemi i arsimit special e i ndarë, do 
të vazhdojë të zgjerohet me qëllimin rritjen 
e numrit të fëmijëve me aftësi të kufizuara 
në institucionet e veçanta, nga 704 nxënës 
në vitin 2013, në 900 në vitin 2020. Ky 
synim bie ndesh me të gjithë politikat për 
përparimin drejt arsimit gjithëpërfshirës. 
Vijimi i ofrimit të arsimit të veçantë mund të 
ndihmojë në garantimin e ofrimit të arsimit për 
fëmijët me aftësi të kufizuara në terma afatshkurtër, 
por në terma afatgjatë, kjo është në kundërshtim 
me zotimet e Qeverisë së Shqipërisë që rrjedhin nga 
KDPAK.

Agjenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve 
përcakton edhe masat për përmirësimin e cilësisë 
dhe aksesit në në arsimin bazë për fëmijët (Objektivi 
6), dhe synon veçanërisht fëmijët romë dhe 
egjiptianë, por nuk i përmend shprehimisht fëmijët 
me aftësi të kufizuara. Objektivi 7 i Axhendës 
Kombëtare për Arsimin Gjithëpërfshirës përmend 
shprehimisht fëmijët me aftësi të kufizuara në 
kontekstin e mundësimit të arsimimit në shtëpi 
për ‘fëmijët me aftësi të kufizuara që nuk mund të 
ndjekin shkollat e zakonshme’. 

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR) 
raporton se në vitin 2013 nuk kishte mësues 
ndihmës në shkolla për të mbështetur 

Objektivi i lartë i lidhur me 
fëmijët me aftësi të kufizuara 
në shkollat speciale bie në 
kontradiktë me vizionin e 
përgjithshëm për të ndërtuar 
një sistem gjithëpërfshirës 
arsimimi në Shqipëri. 

veçanta të nxënësve u sigurohet kujdes i posaçëm, që përcaktohet 
me vendim të Këshillit të Ministrave. Kreu XI, nenet 63-65 trajtojnë 
shprehimisht ofrimin e arsimit fëmijëve me aftësi të kufizuara, 
duke përfshirë prioritizimin e arsimit gjithëpërfshirës në kopshte 
dhe shkolla. Ligji parashikon edhe mësues ndihmës për fëmijët 
me aftësi të kufizuara dhe shërbime rehabilituese. Mirëpo, nga ana 
tjetër, ligji mbështet edhe përjashtimin e mundshëm të fëmijëve 
me aftësi të kufizuara në nenin 64 (1), i cili parashikon se prindërit 
mund të largojnë në çdo kohë nga shkolla fëmijën me aftësi të 
kufizuara, kur e gjykojnë se ai nuk përfiton nga mësimet. Kjo 
dispozitë është në kundërshtim me të drejtat e fëmijëve për arsim 
cilësor të parashikuara në KDF. 

Strategjia Kombëtare për Arsimin Parauniversitar 2014-2020 
përcakton masat për të vendosur kushtet e arsimit gjithëpërfshirës, 
përfshirë për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe në mënyrë 
eksplicite, për shembull, përfshin shprehimisht veprimet e 
mëposhtme:  

 • MASR në bashkëpunim me institucione të tjera do të 
krijojnë kushtet për të ndihmuar veçanërisht fëmijët me 
aftësi të kufizuara gjatë gjithë cikleve arsimore.

 • Kualifikimin dhe rikualifikimin e mësuesve për arsimin 
gjithëpërfshirës.

 • Institucioneteposaçme do të transformohen në qendra 
burimore për të mundësuar procesin e gjithëpërfshirjes 
në shkollat e zakonshme.

 • Do të ofrohet këshillim psiko-pedagogjik në shkolla për 
të mundësuar gjithëpërfshirjen.

 • Do të rekrutohen mësues ndihmës për nevoja arsimore 
të veçanta të fëmijëve me aftësi të kufizuara.

 • Do të krijohen grupe shumëdisiplinore, për të vlerësuar 
dhe monitoruar fëmijët me aftësi tëkufizuara, në nivel të 
Drejtorisë Arsimore Rajonale, për të përcaktuar gjendjen 
dhe për të monitoruar në mënyrë sistematike arsimimin.
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Figura 2. 

Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuara të moshës 
6-18 vjeç, përfitues të pagesave të aftësisë së kufizuar, 
të përfshirë në arsim sipas qarqeve për vitet 2015-2017

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

gjithëpërfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara, por në fillim të vitit shkollor 
2017-2018, u angazhuan 585 mësues ndihmës. 

Të dhënat e ofruara nga raportet e Shërbimit Social Shtetëror për fëmijët që 
marrin pagesën e aftësisë së kufizuar tregojnë se vetëm rreth 58 për qind e 
fëmijëve që përfitojnë pagesën e aftësisë së kufizuar, të moshës 6 deri 17 
vjeç, ndiqnin arsimin në vitin 2017 dhe ky raport ka qenë mjaft i qëndrueshëm 
gjatë tre viteve të funditvi . Mund të vihen re ndryshime të theksuara 
nëpër qarqe të ndryshme, dhe mes viteve 2015-2016 dhe 2017 në qarqe të 
ndryshme, sikurse ilustrohen në Figurën 2.

Të dhënat e paraqitura në Figurën 2 bazohen në të njëjtat të dhëna të 
Shërbimit Social Shtetëror, të të prezantuara në Seksionin 2.6.1 të këtij raporti 
në lidhje me frekuentimin eciklit parashkollor, dhe duhet të trajtohen po me 
aq kujdes, sepse ndryshimet sipas qarqeve mund të kenë lidhje me mënyrën 
se si përcaktohet ky tregues dhe se si regjistrohen të dhënat e çdo qarku. 
Nëse këto të dhëna bazohen tek vetëraportimi i prindërve nëse fëmijët e tyre 
ishin të regjistruar ose jo në shkollë në kohën kur kishin aplikuar për pagesën 
e aftësisë së kufizuar për fëmijën e tyre, atëherë këto të dhëna mund të mos 
jenë të sakta, pasi prindërit mund të mos e raportojnë siç duhet regjistrimin 
dhe ndjekjen e arsimit parashkollor, sidomos nëse mendojnë se ka përfitime 
ose jo nga kjo gjë. Nëse të dhënat bazohen në regjistrimin në shkollë ose 
në regjistrat shkollorë, atëherë ndryshimet në rang qarku dhe ndërmjet 
grupmoshave të ndryshme mund të reflektojnë çështje tëvendeve të lira në 
shkollë, pengesat ndaj gjithëpërfshirjes ose thjesht çështjet e administrimit të 
të dhënave.

Sipas të dhënave të Shërbimit Social Shtetëror të vitit 2017, 10,130 fëmijë 
në moshë shkollore (6-17 vjeç) përfitonin pagesën e aftësisë së kufizuar dhe 
5,839 fëmijë të moshës 6 deri17 vjeç ishin të regjistruar që e ndiqnin arsimin 
(p.sh. klasat 1-12), rrjedhimisht përqindja e fëmijëve që përfitojnë pagesën e 
aftësisë të kufizuar në moshë shkollore, të regjistruar në shkollë, ishte 58 për 
qind për vitin 2017. Kjo tejkalon ndjeshëm synimet joambicioze për vitin 2020 
të shënuaramësipër, megjithatë të dhënat e MASR, raportojnë më pak fëmijë 
me aftësi të kufizuara të regjistruar në shkollë, ndërsa mospërputhjet midis 
këtyre dy grupeve të dhënash tregojnë nevojën për më shumë kërkime.

Të dhënat nga Shërbimi Social Shtetëror jepen për grupmoshat 0-6,6-15 dhe 15-18 Vjeç

Vlorë

Tiranë

Shkodër

Lezhë

Kukës

Korcë

Gjirokastër

Fier

Elbasan

Durrës

Dibër

Berat

Shqiperia

2015 2016 2017

Megjithatë, duhet të theksohet se kjo matje/vlerësim i 
thjeshtë statistikori fëmijëve që ndjekin arsimin (përcaktuar 
nga Shërbimi Social Shtetëror dhe MASR-ja sipas të 
dhënave që ata mbledhin e rregjistrojnë) nuk ofron 
informacion të saktë për numrin e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara që ndjekin realisht arsimin.

Burimi: Të dhënat e Shërbimit Social Shtetëror, 2018; përllogaritjet e autorit

2. Rezultatet dhe analiza
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Tabela 3.

Përmbledhje e të dhënave të Ministrisë së Arsimit 
dhe Shërbimit Social Shtetëror për fëmijët me aftësi 
të kufizuara që ndjekin arsimin 2015-2017 

Të dhënat e Ministrisë së Arsimit Të dhënat e Shërbimit Social 
Shtetëror 

Viti 
shkollor

Nr. total i 
nxënësve të 
regjistruar 
në klasat 
1-12

Fëmijët  
me 
aftësi të 
kufizuara 
në klasat 
1-12

% e 
fëmijëve 
me 
aftësi të 
kufizuara 
në 
nxënësit e 
regjistruar

Fundi 
i vitit 
kalendarik

Fëmijët me 
aftësi të 
kufizuara 
që 
përfitojnë 
pagesën e 
aftësisë së 
kufizuar në 
klasat 1-12

% e 
fëmijëve 
më 
aftësi të 
kufizuara 
ndaj 
nxënësve 
të 
regjistruar 

2015-2016 479,000* 4,159 0.9% 2015 6,566 1.4%

2016-2017 459,488 3,915 0.9% 2016 6,506 1.4%

2017-2018 439,733 4,378 1.0% 2017 5,839 1.3%

Burimi: Ministria e Arsimit, 2018; Shërbimi Social Shtetëror, 2018; përllogaritjet e autorëve
* Vlerësuar në bazë të të dhënave të ofruara nga MASR-ja për periudhat 2016-17 dhe 2017-2018

Në tre vitet e fundit, nuk ka pasur rritje të ndjeshme të numrit të fëmijëve që arsimohen, 
ndërata që përfitojnë pagesën e aftësisë së kufizuar. 

Të dhënat e MASR-së (Tabela 3) flasin për vetëm 4,378 
fëmijë me aftësi të kufizuara që ndjekinklasat 1-12 në 
vitin shkollor 2017-2018 dhe një normë më të ulët të 
prevalencës së aftësisë së kufizuar, në rreth 1 për qind 
në klasat 1-12 krahasuar me normëne prevalencës tre-
vjeçare prej 2.5 për qind të fëmijëve që marrin pagesën e 
aftësisë së kufizuar nga popullsia e fëmijëve në tërësi, të 
paraqitur në seksionin 2.7.1 të këtij raporti. 

Ndryshimet në numrin e fëmijëve me aftësi 
të kufizuara ndërmjet të dhënave të MASR-
së dhe Shërbimit Social Shtetëror janë 
rrjedhojë e mënyrave të ndryshime sipas të 
cilave përkufizohen dhe vlerësohen aftësitë e 
kufizuara nga KSHV-ja dhe KMCAP-ja. Qëllimi 
i vlerësimeve është i ndryshëm, pra ose për të 
mbështetur zhvillimin e planeve individuale të 
arsimit ose për të mbështetur pagesat e aftësisë së 
kufizuar dhe përfitime të tjera. 

Të dhënat mund të ndikohen edhe nga fakti se sa të 
informuar dhe dakord janë prindërit që fëmija i tyre t’i 
nënshtrohet vlerësimeve arsimore dhe shëndetësore. Të 
dhënat tregojnë se jo të gjithë fëmijët që marrin pagesën 
e aftësisë së kufizuar kanë qenë objekt i vlerësimit 
arsimor, dhe rrjedhimisht MASR-ja nuk i ka regjistruar 
si fëmijë me aftësi të kufizuara. Ka gjasa, që të dhënat 
të tregojnë se prindërit e teprojnë me deklaratat për 
statusin arsimor të fëmijës së tyre, kur pretendojnë për 
pagesat e aftësisë së kufizuar (duke hamendësuar se 
të dhënat e Shërbimit Social Shtetëror mbështeten në 
vetëraportimet e prindërve). Sipas DFG-ve me specialistë 
dhe përfaqësues të autoriteve vendore, ato kanë prirjen të 
mbështesin interpretimin e parë. 

2015-2016: 0.9% 2015-2016: 1.4% 

2016-2017: 0.9% 2016-2017: 1.4% 

2017-2018: 1.0% 2017-2018: 1.3% 

Të dhëna nga Shërbimi Social 
Shtetëror

Të dhëna nga MASR

2015

2016 

2017

2015

2016 

2017

2. Rezultatet dhe analiza
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së tyre (shihni edhe Kutinë 1) dhe ku plani mësimor nuk është përshtatur ose ku 
mësuesi ndihmës ka mundësi të vijë vetëm në raste sporadike: Nuk është se më 
pëlqen shumë, nuk kam shokëështë një koment tipik i fëmijëve me aftësi të kufizuara 
që përballen me përpjekje të pakta përgjithëpërfshirje. Një djalë u shpreh se duke 
qenë se nuk shikonte, nuk mund t’i kuptonte mësimet, dhe ndaj nuk shkonte më në 
shkollë:

“Nuk shkoj në shkollë sepse kur vajta u ndjeva keq dhe i lodhur 

dhe nuk i kuptoj mësimet. Do doja të shkoja në shkollë, por nuk 

kam ndonjë zgjidhje. Do doja që OJQ-të dhe Shoqata e Personave 

të Verbër të jenë më aktive sepse, për shembull, para se të vije ti 

[intervistuesi] nuk dija asgjëpër sistemin JAWSvii dhe Braille.”  

(IPK, një djalë 9-vjeçar) 

Edhe një vajzë tjetër e verbër ndjek shkollën, por përfiton vetëm nga lënda e muzikës, 
sepse nuk ka qasje në asnjë lëndë tjetër:

“Kam nevojë për ndihmë pothuajse për çdo gjë, sepse jam tërësisht e 

verbër tani (kam qenë pjesërisht dikur). Shkoj çdo ditë në shkollë dhe 

me pëlqen shkolla, por nuk mund t’i ndjek të gjitha lëndët, dhe ndjek 

vetëm ato që lidhen me muzikën, sepse nuk ka mësues ndihmës. 

Kam nevojë për ndihmë që të lëviz përreth shkollës, sepse nuk ka 

sinjalistikë të përshtatur.”  

(IPK, një vajzë 17 vjeçare)

Vendosja e fëmijëve në shkollat e zakonshme, pa i parapërgatitur, do të 
sjellë për pasojë që ata të regjistrohen, por të mos marrin vërtet pjesë ose 
të mos i qasen plotësisht arsimit. 
vii Programi kompjuterik JAWS iu mundëson personave që nuk shikojnë të përdorin kompjuterin në mënyrë të pavarur me një 

tastierë, me zë ose shfaqje të alfabetit Braille.

Përvoja me arsimin - fëmijët, prindërit, specialistët dhe 
autoritet vendore

Pyetja në lidhje me pengesat ndaj gjithëpërfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara, 
duke iu referuar përfshirjes në shoqëri dhe në jetën komunitare në kuptimin më të gjerë 
të mundshëm të fjalës, nga shumica e specialistëve dhe përfaqësuesve të autoriteteve 
vendore u kuptua thjesht si pyetje për përfshirjen në arsim. Kjo vërteton depërtimin që 
ka kjo reformë dhe perceptimin e ngulitur në mendjet e zbatuesve vendorë të politikave 
qeveritare për fëmijët me aftësi të kufizuara. Pjesëmarrësit e DFG-ve identifikuan 
prioritetet e mëposhtme për të hequr pengesat ndaj gjithëpërfshirjes në shkolla: 

 • Përgatitja e fëmijëve: Ndërhyrja e hershme dhe ofrimi i njëarsimi parashkollor 
gjithëpërfshirës do të rrisë mundësitë e fëmijëve për të qenë të suksesshëm,pasi 
do t’i përgatisë ata për shkollën.

 • Përgatitja dhe trajnimi: Transmetimi i njohurive dhe aftësive për të gjithë 
mësuesit, për t’iu dhënë mësim fëmijëve me një sërë aftësish të kufizuara, 
përkrah bashkëmoshatarëve të tyre pa afësi të kufizuara, do të rriste kapacitetin 
e gjithëpërfshirjes.

 • Burimet: Ofrimi i pajisjeve të posaçme mësimore, për shembull, mjete ndihmëse 
për komunikim, përfshirë për të rritur aftësitë njohëse, do të kontribuonin në 
rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe rrjedhimisht rezultateve të të nxënit nga 
ana e fëmijëve.

 • nformimi dhe përgatitja e prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara do t’i 
ndihmonte prindërit që të kuptonin plotësisht mundësitë e arsimimit për fëmijën 
e tyre dhe të punonin së bashku me mësuesit për të rënë dakord mbi planin më 
të mirë të arsimimit, të përshtatur sipas aftësive dhe zhvillimit të fëmijës.

 • Një mjedis i aksesueshëm fizikisht në ndërtesë dhe terrenet sportive të shkollës.

 • Staf mbështetës, si për shembull, mësues ndihmës dhe psikologë të trajnuardhe 
tëangazhuarplotësisht, në mënyrë që mësuesit dhe fëmijët të marrin mbështetje 
të mjaftueshme, teksa punojnë në drejtim të gjithëpërfshirjes së plotë.

Përvojat e disa fëmijëve dhe prindërve pohojnë se në disa raste fëmijët regjistrohen 
në shkollat e zakonshme, ku është bërë shumë pak për përgatitjen e gjithëpërfshirjes 

128 129

Analiza e Situatës së Fëmijëve me Aftësi ntë Kufizuara në Shqipëri 2. Rezultatet dhe analiza



Fëmijët të tjerë dhe prindër, veçanërisht fëmijët me pak vështirësi funksionale në lidhje 
me me perceptimin, komunikimin dhe lëvizshmërinë, kanë përvoja pozitive nga ndjekja e 
shkollës së zakonshme:

Disa fëmijë e ndjekin shkollën vetëm disa orë në javë, ose, në rastin studimor të 
vajzave, të përshkruar në Kutinë 1, ato e ndjekin shkollën çdo ditë, por nuk duket 
se përfshihen në mësimdhënien në klasë. Në shumë raste, fëmijët që regjistrohen 
në shkollat e zakonshme, por që kanë nevoja ndjeshëm të papërmbushura, 
ndjekin njëkohësisht qendrat ditore, të cilat përpiqen të kompensojnë arsimin e 
pamjaftueshëm.

KUTIA 1. 

Rast studimor, vajza binjake, 8 vjeç 

Të dyja binjaket kanë vështirësi në lëvizje dhe shumë vështirësi 

në të folur, si edhe kanë nevojë për ndihmë në aktivitete që lidhen 

me kujdesin për veten. Një nga motrat ka edhe shumë vështirësi 

me perceptimin, të kuptuarit dhe komunikimin. Të dyja, ndjekin 

shkollën publike të përgjithshme. 

Në kohën kur u realizua intervista, familja kishte vetëm një karrige 

me rrota për të dyja vajzat dhe e linin atë në shkollë, në mënyrë 

që të lëviznin me radhë përreth shkollës. Babai i tyre i çon çdo 

mëngjes në shkollë.

“Kurrikula nuk është fare e përshtatur. Mësuesi 

i vendos vetëm me njëra-tjetrën dhe nuk i 

integron fare dhe iu drejtohet me fjalë fyese. 

Ato ndihen keq në shkollë për shkak të mësuesit 

(megjithëse mësuesi ndihmës është i mirë). Dua 

që të dyja të vazhdojnë të shkojnë në shkollë dhe 

njëra prej tyre të shkojë në universitet.”
(IPK, babai i vajzave 8-vjeçare binjake me aftësi të kufizuara)

“Shkoj çdo ditë në 

shkollë. Por, kur jam e 

shqetësuar, nuk shkoj. 

Më pëlqen shkolla. Më 

pëlqen matematika dhe 

biologjia. Kur shkon në 

shkollë, mëson se si të 

lexosh dhe të shkruash” . 

(IPK, vajzë, 10 vjeç)

“Po, më pëlqen shumë 

shkolla. Me pëlqen shumë 

biologjia dhe eksperimentet 

që zhvillojmë në klasë me 

mësuesin. Në disa nga klasat 

ka shumë lagështi dhe në 

këto rrethana nuk mund të 

qëndroj gjatë në klasë, sepse 

marr frymë me vështirësi.”  

(IPK, vajzë, 10 vjeç)

“Nuk shkoj çdo ditë në shkollë. Ka shumë ditë, sidomos në dimër që kam 

shumë dhimbje dhe nuk mund të eci. Po, me pëlqen të shkoj në shkollë. 

Më shumë më pëlqen biologjia. Më pëlqen shumë edhe të vizatoj. Jo, nuk 

mund të lëviz vetëm. Për të lëvizur, më duhet të mbështetem te dikush. 

Ndonjëherë, më ndihmojnë shoqet e mia.”  

(IPK, vajzë, 14 vjeç)

“Më pëlqen shkolla, dhe nga lëndët më pëlqejnë historia dhe gjuha. Ne 

mbjellim pemë dhe pastrojmë klasën. Më pëlqen basketbolli, kam luajtur 

basketboll, por e lashë për ca kohë sepse pata një krizë epileptike dhe 

dëmtova këmbën.”  

(IPK, djalë, 15 vjeç)
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pajisje e teknologji ndihmëse të aksesueshme, në përputhje me Komentin e 
Përgjithshëm Nr. 4 të Nenit 12 KDPAK-së, që janë tipare thelbësore të arsimit 
gjithëpërfshirës, e që mund ta maksimizojnë pjesëmarrjen. Kërkohen financime 
të mjaftueshme për të siguruar realizimin e arsimit gjithëpërfshirës.

Disa nga fëmijët e intervistuar në shtëpi me familjet e tyre ndiqnin shkollën 
me konvikt për individë me vështirësi në shikimnë Tiranë. Këto fëmijë 
shkojnë shpesh në shtëpi dhe janë disi të kënaqur me arsimimin e tyre. Një 
djalë e ndjek shkollën çdo ditë. Edhe fëmijët që janë me humbje/dëmtim të 
dëgjimitndjekin shkollën me konvikt në Tiranë dhe u shprehën se ishin të 
kënaqur mearsimimin e tyre, megjithëse ndihen të izoluar duke qenë se nuk 
kanë mundësinë të komunikojnë jashtë institucionit me shokët, dhe në disa 
raste me familjen, sepse mund të komunikojnë vetëm në gjuhën e shenjave. 
Përpos kësaj, raportohet se mësuesit në këtë shkollë nuk e dinë gjuhën e 
shenjave, gjë që çonnë rezultate të dobëta arsimore. Një studim i vitit 2015 
arriti në përfundim se 97 për qind e të rriturve me humbje/dëmtim të dëgjimit 
në Shqipëri janë analfabetë funksionalë, megjithëse 74 për qind e tyre kanë 
përfunduar arsimin bazë.73

Për analizën e situatës, u intervistuan fëmijë me aftësi të kufizuara intelektuale 
të moderuara që jetojnë nën kujdesin rezidencial (jo në shkollë me konvikt për 
fëmijët me dëmtim të dëgjimit dhe të verbër). Në një nga institucionet, fëmijët 
ndjekin shkollën në të njëjtën ndërtesë ku jetojnë, ndërsa në institucionin e 
dytë, fëmijët udhëtojnë me autobus për në shkollë, por intervistuesit nuk 
u sqaruannëse fëmijët ndiqnin një shkollë të zakonshme apo shkollë të 
specializuar për fëmijët me aftësi të kufizuara. 

Shumica e fëmijëve që janë mjaft të rritur, si ata që jetonin në kujdes rezidencial, 
ashtu edhe ata që jetonin në familjet e tyre, u shprehën se po mësojnë aftësi 
për një jetesë të pavarur, por përmendën kryesisht pastrimin dhe njohjen e 
parave. Vetëm disa prej tyre u shprehën se po mësonin se si të gatuanin. 

Megjithëse ofrimi i arsimit gjithëpërfshirës parashikohet në legjislacion dhe në 
politika, mund të thuhet se fëmijët me aftësi të kufizuara në Shqipëri kryesisht 
ndjekin sistemet e arsimittëveçantë ose tëarsimit të integruar (Tabela 4), më 
shumë se sa arsimin e vërtetë gjithëpërfshirës.

Sfidë mbetet marrja e masave për të bërë të mundur që arsimi 
gjithëpërfshirës, i cili nuk iu kërkon fëmijëve të ndahen nga 
familjet e tyre, të bëhet realitet për më shumë fëmijë me aftësi 
të kufizuara. Këto masa kërkojnë investim, si në kapacitetet e stafit 
mësimdhënës, përshtatjet e arsyeshme, infrastrukturë, transport dhe 

Tabela 4. 

Sistemet arsimore për fëmijët me aftësi të 
kufizuara dhe zgjedhjet e munshme në Shqipëri 

Arsimi special Arsimi integrues Arsimi gjithëpërfshirës

Dy sisteme paralele 
arsimimi: një për të gjithë 
fëmijët dhe një për fëmijët 
me aftësi të kufizuara. 

Vendosja e fëmijës me 
aftësi të kufizuara në 
klasë me pak ose aspak 
mbështetje shtesë. 

Çdo fëmijë është i 
ndryshëm; ne e ndryshojmë 
sistemin për t’i akomoduar 
të gjithë fëmijët dhe për 
t’iu siguruar atyre të gjithë 
mbështetjenshtesë që u 
nevojitet.

Zgjedhjet arsimore të ofruara aktualisht për fëmijët me aftësi të kufizuara në Shqipëri 

7 shkolla speciale për 
fëmijët me aftësi të 
kufizuara 

Regjistrimi i fëmijëve 
me aftësi të kufizuara 
në shkollat dhe ciklin 
parashkollor tëzakonshëm 

Çdo fëmijë është i 
ndryshëm; ne e ndryshojmë 
sistemin për t’i akomoduar 
të gjithë fëmijët dhe për 
t’iu siguruar atyre të gjithë 
mbështetjenshtesë që u 
nevojitet.

Qendrat ditore që ofrojnë 
disa shërbime arsimore 

Qendrat ditore ofrojnë 
kujdes social dhe shërbime 
mbështetëse dhe fëmijët 
me aftësi të kufizuara 
regjistrohen në shkollat 
dhe ciklin parashkollor të 
zakonshëm.

Çdo fëmijë është i 
ndryshëm; ne e ndryshojmë 
sistemin për t’i akomoduar 
të gjithë fëmijët dhe për 
t’iu siguruar atyre të gjithë 
mbështetjenshtesë që u 
nevojitet

2. Rezultatet dhe analiza
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Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi raporton se 
shumica e rasteve që ka shqyrtuar për aftësinë e kufizuar janë ankime 
të depozituara nga prindërit që fëmija me aftësi të kufizuar të ketë një 
person mbështetës në klasë:

se arsimi gjithëpërfshirës kërkon njohjen e ndryshimeve në të gjithë sistemin arsimor. Ai 
mund të arrihet përmes një angazhimi/urdhëri zyrtar për të siguruar disponueshmërinë, 
aksesueshmërinë, pranueshmërinë dhe përshtatshmërinë e sistemit arsimor në tërësi. 

“TVendimi për mbështetje në arsim jepet nga komisioni shumëdisiplinor 

në nivelin e drejtorisë rajonale që vlerëson për sa orë mbështetje ka nevojë 

një fëmijë. Ky vendim i dërgohet shkollës dhe është përgjegjësia e drejtorit 

të shkollës që t’i caktojë këto orë; mësuesit ndihmës nuk kanë marrë 

trajnim të veçantë; një mësuesitëbiologjisë në shkollën e mesme që ka orë 

të pamjaftueshme për të plotësuar ngarkesën e plotë mësimore, mund t’i 

caktohen orë shtesë si person mbështetës injë fëmijenë shkollën fillore.” 

Rrjedhimisht, fëmija nuk mund të marrë mbështetje të mjaftueshme/

cilësore. Kjo sjell pasoja shqetësuese te fëmijët e tjerë në klasë dhe 

prindërit që ankohen. Shkollat janë përgjithësisht të mbipopulluara 

dhe prandaj prania e një fëmije me aftësi të kufizuara ul vëmendjen që 

mësuesit do t’i kushtonin pjesës tjetër të klasës. Kjo shton stigmatizimin e 

fëmijës me aftësi të kufizuara që shihet si shkaku i shqetësimit.”  

(IPK, Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi)

Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Zyra e 
Avokatit të Popullit bien dakord që legjislacioni është i mjaftueshëm, 
por që zbatimi i tij është i dobët, dhe se përmirësime mund të bëhen 
si në nivel kombëtar, ashtu edhe vendor për planifikimin e burimeve 
financiare dhe ngritjen e kapaciteteve, për të mbështetur arsimin 
gjithëpërfshirës. Një shqyrtimi politikave arsimore, i kryer në vitin 
2017, raporton se në Shqipëri ekzistojnë pengesa të rëndësishme 
që vazhdojnë të përjashtojnë fëmijët me aftësi të kufizuara, duke 
përfshirë infrastrukturën dhe qëndrimet74. Ky shqyrtim rekomandon 
zgjerimin e trajnimit dhe zhvillimit profesional të mësuesve, në 
mbështetje të praktikave gjithëpërfshirëse të mësimdhënies. Komenti 
i Përgjithshëm Nr. 4 i KDPAK-së për arsimin gjithëpërfshirës pohon 

Përmbledhtazi, kjo tregon 

se në ligjin për arsimin parauniversitar ka mospërputhje, që nxitin përjashtimin, 
dhe se gjithëpërfshirja nga disa aktorë perceptohet sikur arrihet me regjistrimin 
e fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkollat e zakonshme.

Megjithatë, e drejta e tyre për qasje në arsim cilësor, në kushte të barabarta me 
të gjithë fëmijët, do të thotë që praktikisht atyre t’iu jepet mundësia të ndjekin 
shkollën dhe të përfitojnë mbështetje shtesë, nëse është e nevojshme, për ta 
realizuar këtë mundësi. Kjo sjell domosdoshmërinë e trajnimit, si të mësuesve 
ndihmës, ashtu edhe të mësuesve të klasës, krijimit të infrastrukturës së 
përshtatshme dhe ofrimit të mjeteve dhe teknologjisë ndihmëse për të nxitur 
mundësitë e të nxënit.

Mësuesit dhe organet shtetërore e kuptojnë nevojën për të shtuar burimet 
kur synohet realizimi i arsimit gjithëpërfshirës, dhe se do të nevojitet advokaci 
për të siguruar buxhetet e nevojshme për trajnimet, forcimin e kapaciteteve të 
stafit dhe përshtatjene arsyeshme në shkolla.

Ndërgjegjësimi, lidhur me reformënearsimit gjithëpërfshirës, vihet re 
ndjeshëm midis prindërve, profesionistëve dhe autoriteteve vendore, por 
janë të nevojshme fushatat e vazhdueshme informuese për të mbështetur si 
profesionistët, ashtu edhe prindërit në përparimin drejt gjithëpërfshirjes dhe 
adresimit të normave sociale që krijojnë pengesa ndaj gjithëpërfshirjes. 

Duhen bërë përpjekje reale për të ruajtur arritjet e deritanishme dhe për të 
përparuar në mënyrë të qëndrueshme drejt gjithëpërfshirjes së plotë. 

Komenti i Përgjithshëm Nr. 4 i KDPAK-së për arsimin gjithëpërfshirës ofron 
një kuadër të plotëpër mbështetjen e gjithëpërfshirjes në arsim dhe thekson 
nevojën për të siguruar investime të mjaftueshme në të gjitha aspektet e 
përfshirjes, dhe jo vetëm lidhur me mësuesit ndihmës.
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“Fëmija im po trajtohet nga mjekët italianë, por ata janë shumë të shtrenjtë, 

edhe në Shqipëri kam shpenzuar shumë para, por nuk kanë bërë 

diagnostikim. Në Itali më mbështeti familja ime dhe çdo vit shkojmë atje 

për analizat e zakonshme të fëmijës tim.”  

(IPK, nëna e një djali 15 vjeçar)

Disa prindër të fëmijëve me aftësi të kufizuara raportojnë se mjekët janë ‘tërësisht 
indiferentë, asnjë nuk interesohet’ ose shprehen se nuk kanë besim te shërbimet 
shëndetësore. Shumë prindër të fëmijëve me aftësi të kufizuara raportojnë se përvoja e tyre 
me shërbimet mjekësore ndaj fëmijës së tyre ka qenë ‘tepër stresuese’. Rreth e një pesta 
e prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara, të intervistuar, raportojnë se janë shumë të 
kënaqur me shërbimet mjekësore që ka marrë fëmija i tyre:

“Shkojmë kur kemi nevojë për shërbimet mjekësore dhe rehabilituese, stafi 

është ndihmues dhe nuk kemi pasur asnjëherë probleme.”  

(IPK, Nëna e një djali 4-vjeçar) 

Megjithatë, duke marrë parasysh se shërbimet rehabilituese ofrohen jashtë sistemit 
shëndetësor, në qendrat ditore, nevojitet më shumë shqyrtim për të kuptuar përvojën vetëm 
nga shërbimet e sistemit shëndetësor. 

Disa prindër të fëmijëve me aftësi të kufizuara raportojnë se janë të detyruar të paguajnë për 
medikamentet ose procedurat e tjera mjekësore, ndërsa të tjerë raportojnë se nuk janë të 
detyruar të paguajnë dhe se autoritetet shëndetësore u rimbursojnë kostot e medikamenteve. 
Nevojitetmë shumë kërkim për të kuptuar arsyet dhe shkallën e këtyre përvojave të ndryshme.

Këto gjetje janë në përputhje me gjetjet e anketës përfaqësuese sasiore të prindërve, 
kryer në vitin 2017, e cila doli në përfundim se kostoja është një pengesë e rëndësishme 
përaksesin në shërbimet shëndetësore, sidomos për fëmijët me vështirësi të rënda 
(28 për qind), prindërit theksuan koston si pengesën kryesore në aksesin e shërbimeve 
shëndetësore, por më e rëndësishme, 68 për qind theksojnë papërshtatshmërinë/ 

2.6.7 Shërbimet shëndetësore

Diagnoza dhe vlerësimi mjekësor i aftësisë së 
kufizuar kryhet në sistemin shëndetësor dhe 
shtjellohet në Seksionin 2.1.1 të këtij raporti. Disa 
prindër raportuan për kostot e larta që duhet 
të paguajnë për të udhëtuar drejt Tiranës për 
diagnostikim dhe trajtim, dhe disa të tjerë raportojnë 
se kanë kërkuar diagnostikim dhe trajtim jashtë 
shtetit për fëmijën me aftësi të kufizuara, me 
shpenzime të mëdha. Arsyet kryesore që prindërit 
kërkojnë trajtim jashtë vendit janë të lidhura 
me perceptimine ngulitur se aftësia e kufizuar 
është problem mjekësor, si edhe perceptimet e 
jokompetencës, korrupsionit dhe kapacitetit të 
kufizuar të sistemit shëndetësor në Shqipëri:

“Shërbimet mjekësore nuk janë 

aspak funksionale, kërkojnë 

ryshfet për shërbimet që duhet 

t’i ofrojnë pa pagesë. Unë të gjitha 

shërbimet i kam bërë në Itali, tre 

operacione dhe mjekimet (syzet, 

lentet, medikamentet) i kam marrë 

në Itali; mjekët në Itali po përpiqen 

të rregullojnë syrin që mjekët 

shqiptarë dëmtuan. Kam shpenzuar 

1000 Euro për operacionin. Mora 

kredi nga banka dhe iu kam borxh 

familjarëve. Kostot për trajtimin 

janë shumë të larta, medikamentet 

shkojnë 100 Euro në muaj.”  

(IPK, nëna e një djali 3vjeçar)

GJETJE KYÇE 

Aksesi në shërbimet 
shëndetësore për fëmijët 
me aftësi të kufizuara 
pengohet nga kostot dhe 
mungesa e shërbimeve, 
ndërsa transporti (për të 
mbërritur te shërbimet) 
mbetet një mangësi 
kritike.

Shumë familje kërkojnë 
shërbime në Tiranë, dhe madje 
raportojnë se udhëtojnë jashtë 
shtetit me shpenzime të 
konsiderueshme për të bërë 
diagnostikimin dhe përtë marrë 
trajtim për fëmijën e tyre, sepse 
nuk kanë besim tek sistemi 
shëndetësor në Shqipëri. 
Pothuaj çerekuifamiljeve janë 
të kënaqura me shërbimet 
shëndetësore, që merr fëmija e 
tyre me aftësi të kufizuara.
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në aksesin te shërbimet shëndetësore, duke përfshirë kujdesin për dhëmbët. 

Prindërit, që kanë çuar fëmijën e tyre tek dentisti, raportojnë kostot shumë të 

larta në sektorin privat. Vetëm një ose dy prindër raportojnë se fëmija i tyre ka 

akses falas në shërbimet dentare. Shumë prindër nuk e kanë çuar fëmijën e 

tyre me aftësi të kufizuara tek dentisti, por kjo pasqyron praktikën e zakonshme 

edhe të prindërve të të gjithë fëmijëve, dhe nuk kufizohet vetëm te fëmijët me 

aftësi të kufizuar. 

Një studim i vitit 2016 arriti në përfundim se, 

“Bashkërendimi në nivele të ulëta ndërmjet sektorëve 

të shëndetësisë, shërbimeve sociale dhe arsimit…sjell 

ndërlikime në shkallën në të cilën fëmijët me aftësi 

të kufizuara i gëzojnë të drejtat e tyre për shërbime 

mbështetëse dhe shërbime të tjera. Kjo e vështirëson edhe 

punën e prindërve dhe fëmijëve për të përcaktuar se cilat 

janëpërfitimet që ata kanë të drejtë të marrin, duke krijuar 

ndryshime të skajshme në disponueshmërinë dhe cilësinë 

e mbështetjes dhe shërbimeve për fëmijët dhe familjet e 

tyre.77”

Shërbimet e shëndetit mendor

Në shumë raste, mjekët dhe profesionistë të tjerë e bashkojnë aftësinë e 

kufizuar me shëndetin mendor, shpesh duke neglizhuar simptomat e njërës 

dhe duke ia atribuar tjetrës. Plani i Veprimit për Shëndetin Mendor 2013-2020 

i Organizatës Botërore të Shëndetësisë përdor termin ‘çrregullime mendore’ 

për një sërë çrregullimesh mendore dhe të sjelljes që korrespondojnë me 

Klasifikimin Statistikor Ndërkombëtar të Sëmundjeve dhe Problemeve të 

Tjera Shëndetësore, Rishikimi i dhjetë (ICD-10); ‘Këto përfshijnë…aftësitë e 

kufizuara mendore, dhe çrregullimet zhvillimore dhe të sjelljes që zakonisht 

zhvillohen te fëmijët dhe adoleshentët, përfshirë autizmin’, (Organizata 

Botërore e Shëndetësisë 2013, faqja 6). Përpos kësaj, ky plan veprimi ndan 

shëndetin mendor si një nënkategori dhe e vendos theksin te aspektet 

pamjaftueshmërinëe cilësisë së shërbimit si arsyen parësore për 

mosaksesimin e shërbimeve shëndetësore të sektorit publik75.
 

Ndërsa shërbimet publike,aty ku ka, ofrohen kryesisht pa pagesë, 

kostot e lidhura me to, për shembull, kostoja e transportit, 

theksohen si arsyeja për mosaksesimin e tyre, si nga prindërit e 

intervistuar në këtë studim, ashtu edhe nga prindërit e pyetur për 

studimin sasior të kryer në vitin 2017. Ofrohen gjithashtu edhe 

shërbime private, por ato janë të papërballueshme për shumë 

familje, dhe për më tepër, nuk ofrohen gjerësisht jashtë qytetit të 

Tiranës. 

Aksesi në kujdesin bazë shëndetësor 
(përfshirë kujdesin dentar)

Një studim i kohëve të fundit shprehet se miratimi i legjislacionit 

të rika pasur ndikim pozitiv përgjithësisht në statusin shëndetësor 

të grave dhe fëmijëve; megjithatë, rezultatet duket se janë ende 

jo efikase për shkak të ekzistencës së disave faktorëve negativë 

socio-ekonomikë76.

Ndërkohë që disa raste të aftësisë sëkufizuar rezultojnë menevoja 

të mëdha për kujdes shëndetësor, me disa të tjera kjo nuk ndodh. 

Megjithatë, të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara kanë të njëjtat 

nevoja për kujdes shëndetësor të përgjithshëmsi të tjerët, dhe 

ndaj duhet të kenë akses në shërbimet e përgjithshme të kujdesit 

shëndetësor. Fëmijët me aftësi të kufizuara shpesh mund të 

ndeshen me pengesa në aksesimin e kujdesit shëndetësor 

sepse familjet nuk i kuptojnë nevojat e ndërlikuara shëndetësore 

të fëmijëve të tyre, ose nuk kanë informacion për shërbimet 

dhe burimet që janë vënë në dispozicion, ose edhe për shkak të 

pengesave financiare. Kufizimet në akses mund të lidhen edhe me 

infrastrukturën, si dhe me njohuritë e qëndrimet e stafit. 

Shumë prindër të fëmijëve me aftësi të kufizuara, të intervistuar 

për qëllimetekëtij studimi, raportojnë koston si pengesën kryesore 
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zhvillimore për fëmijët duke përfshirë, ‘pasjen e një ndjesie pozitive të identitetit, aftësinë 
e menaxhimit të emocioneve, si edhe krijimin e marrëdhënieve sociale, dhe zotësinë për 
të mësuar dhe për të nxënë, duke mundësuar përfundimisht pjesëmarrjen e tyre të plotë 
dhe aktive në shoqëri’. 

Një vështirësi e shëndetit mendor mund të konsiderohet si aftësi e kufizuar vetëm nëse 
ka efekt afatgjatë tek funksionimi i përditshëm i individit. Po ashtu, një person me aftësi të 
kufizuara mund të ketë edhe një vështirësi të shëndetit mendor. Për shembull, fëmijët me 
aftësi të kufizuara mund të bien pre e bullizmit, mund të kenë vështirësi në angazhimin me 
bashkëmoshatarët, dhe veçanërisht gjatë adoleshencës, mund ta kenë shumë të vështirë 
për t’u përfshirë në veprimtari sociale, dhe të gjitha këto mund të shkaktojnë depresion 
dhe ankth ose çrregullime të tjera të shëndetit mendor78. OBSH-ja raporton se depresioni 
është shkaktari më i madh i aftësisë të kufizuar në të gjithë botën dhe se depresioni mund 
të jetë si shkak, ashtu edhe pasojë e aftësisë së kufizuar79.

Në të gjithë vendin ka dhjetë Qendra Komunitare për Shëndetin Mendor, por vetëm një 
prej tyre në Tiranë ofron shërbime për fëmijë të moshës 0-18 vjeçare. Referimet bëhen 
nga shkollat, kopshtet dhe mjekët e familjes. Qendra kryen ekzaminime dhe mund 
t’i referojë rastet në KMCAP. Ata zhvillojnë edhe vizita në shtëpi dhe ofrojnë trajtime 
terapeutike. Këto shërbime nuk u përmendën nga familjet e intervistuara për këtë studim, 
ndonëse disa familjeishin në dijeni të tyre dhe i përdorin ato shërbime80.

Ky studim nuk trajtoi në mënyrë të posaçmeçështje të shëndetit mendor të 
fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe nevojitenmë shumë hulumtimepër të 
shqyrtuar çështjet e bullizmit, izolimit, depresionit ose problemeve të tjera të 
shëndetit mendor, që mund të lidhen me aftësinë e kufizuar, siedhe stigmën 
që e rrethon atë. 

Intervistat me prindërit tregojnë një mungesëtë përgjithshmembështetjejepër prindërit, 
që atatë të mund tëpërballen me diagnostikimin,të pranojnë aftësinë e kufizuar të fëmijës 
së tyre dhe tëmund të marrin vendime për trajtimin, aftësimin, rehabilitimin dhe arsimin e 
tyre. Disa nga prindërit e intervistuar raportojnë se ndihen të përjashtuar dhe kanë nevojë 
për mbështetje psikologjike. Prindër të tjerë, gjejnë mbështetje me anë të mënyrave 
më pak zyrtare, nëpërmjet kontakteve me prindër të tjerë që kanë fëmijë në kushte të 
ngjashme dhe kanë themeluar OJF ose grupe informale, ndërkohë që disa përfaqësues të 
pushtetit vendor në diskutimet nëfokus grupe kanë pranuar se në mungesë të shërbimeve 
zyrtare, ndihmesa për të krijuar lidhje mes prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara 
mund të jetë një burim i rëndësishëm mbështetjejealternative.

Përmbledhtazi, kjo tregon që 

gjetjet e këtij studimi përputhen me gjetjet për aksesin dhe 
cilësinë e kujdesit shëndetësor nga anketa përfaqësuese e 
familjeve e vitit 2017.

Megjithatë, nevojitet një hulumtimi mëtejshëm për të kuptuar më mirë 
përvojat dhe kërkesat e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe prindërve 
të tyre, lidhur me shëndetin mendor dhe shërbimet shëndetësore bazë, 
përfshirë shërbimet dentare. Po ashtu është e rëndësishme për të 
studiuar përfshirjen e adoleshenteve në shërbimet e shëndetit 
seksual dhe riprodhues, apo për të dokumentuar më në detaje 
shpenzimet për kujdes shëndetësor të familjeve me fëmijë me 
aftësi të kufizuara, në krahasim me shpenzimet për fëmijët pa 
aftësi të kufizuara.

2. Rezultatet dhe analiza
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GJETJE KYÇE 

Nëse përfitimi i pagesës për aftësinë e kufizuar merret si treguesi 
më i mirë i disponueshëm për aftësinë e kufizuar, atëherë të 
dhënat administrative të Shërbimit Social Shtetëror tregojnë se 
prevalenca e aftësive të kufizuara tek fëmijët është 2,5 për qind 
ose rreth gjysma e normës së parashikuar, sipas përllogaritjeve 
botërore.

Të dhënat zyrtare për aftësinë e kufizuar në Shqipëri nga Censusi i vitit 2011 janë 
të disponueshme vetëm për personat mbi 15 vjeç.

Për sa i përket normës së prevalencës për fëmijët që përfitojnë nga pagesat për 
aftësi të kufizuara, ekzistojnë ndryshime në nivel qarku, duke filluar nga 1,7 për 
qind deri në 3,6 për qind. Nevojitet një shqyrtim i mëtejshëm për të zbuluar arsyet 
e këtyre ndryshimeve. 

Për shkak se 56 për qind e fëmijëve me aftësi të kufizuara jetojnë në katër nga 
qarqet më të populluara në Shqipëri, përkatësisht në Tiranë, Elbasan, Fier dhe 
Durrës, është domosdoshmëri planifikimi i shërbimeve më shumë në këto qarqe, 
sesa në qarqet e tjera.

Përfituesit më të shumtë të pagesës për aftësinë e kufizuar janë djemtë, 
përkatësisht 11 për qind në disa qarqe, por nuk është e qartë se pse vajzat kanë më 
pak gjasa të përfitojnë nga pagesat për aftësinë e kufizuar.

Duket sikur fëmijët që plotësojnë kritere për përfitimin e pagesave të aftësisë së 
kufizuar, nuk e përfitojnë atë. Kërkohet studim i thelluar për të eksploruar shkaqet.

Besueshmëria dhe vlefshmëria e të dhënave për fëmijët me aftësi të kufizuara 
nga burime të ndryshme është e paqartë dhe për rrjedhojë, kjo ndikon në 
kapacitetet e aktorëve përgjegjës për të planifikuar dhe për të shpërndarë burimet 
në mënyrë efektive.

2.7 Ndërhyrjet dhe mbështetja në nivel 
strukturor: konteksti politik, ekonomik dhe i 
politikave sociale 

2.7.1 Prevalenca e aftësisësë kufizuar 
dhe problemet me të dhënat

Fëmijët e moshave 0 deri në 17 vjeç (nr=631,160) 
përfaqësojnë pak më shumë se një të pestën (22 
për qind) e të gjithë popullsisë së Shqipërisë së 
datës 1 janar 2018, përkatësisht 2,87 milion81. Sipas 
përllogaritjeve të INSTAT-it, popullsia e fëmijëve 
është ulur me rreth 108,830 fëmijë ose me 15 për 
qind, që nga Censusi i vitit 2011, ku numri i fëmijëve 
nga moshat 0 deri në 17 vjeç ishte 739,990 fëmijë. 

Në Censusin e Popullsisë dhe Banesave të vitit 
2011, në Shqipëri janë të disponueshme 
vetëm të dhëna për aftësinë e kufizuar të 
personave mbi 15 vjeç, që janë vetëidentifikuar 
me probleme/dëmtime serioze apo ekstreme në 
shikim, dëgjim, lëvizje, shqisa, kujdes për veten dhe 
komunikim. Përgjigjet, që lidhen me fëmijët nën 
15 vjeç, nuk përfshihen në raportimet e të dhënave 
të censusit kombëtar për shkak të shqetësimeve 
rreth përgjigjeve të pasakta82. Në përgjigje të 
pyetjeve të ngritura për këtë studim, INSTAT-i u 
shpreh se përgjigjet e prindërve ishin subjektive 
dhe kishte shqetësime për nivelin e të kuptuarit 
të të intervistuarve për shëndetin dhe aftësinë e 
kufizuar83. 

Prevalenca te fëmijët më të rritur dhe të rriturit, 
që kanë vështirësi të mëdha apo ekstreme në të 
paktën një nga fushat e funksionimit (15 vjeç e lart), 
e regjistruar në Censusin e vitit 2011, është 6,2 për 
qind ose 178,000 persona84. Prevalenca rritet me 
moshën, përkatësisht me 1 për qind për personat 
nga 15 deri në 24 vjeç dhe 23 për qind për personat 
mbi 65 vjeç.

Milionë

Popullata 
totale në 
Shqipëri

2.87

Fëmijë 
0 -17 vjeç631.160

22% 
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Tabela 5. 

Fëmijë të moshave 0 deri në 17 vjeç përfitues të 
pagesës për aftësinë e kufizuar për vitet 2015-2017  
në Shqipëri dhe qarqe 

Qarku Numri i fëmijëve 
0-17 vjeç përfitues të 
pagesës, në fund të 
vitit

Përqindja e fëmijëve 0-17 vjeç 
përfitues të pagesës, për qark

% e 
totalit të 
popullsisë 
së 
fëmijëvpër 
qark 
nr=631,160

% e 
totalit të 
fëmijëve 
përfitues 
të pagesës 
për qark 
nr=14,155

2015 2016 2017 2015 2016 2017
Mesatarja 

e tre 
viteve 

2017 2017

Shqipëri 17,560 14,742 14,155 2.62 2.26 2.24 2.38

Berat 631 804 842 1.99 2.67 2.99 2.53 4.46 5.95

Dibër 1,278 1,102 1,097 3.80 3.41 3.59 3.61 4.84 7.75

Durrës 1,814 1,845 1,520 2.83 2.89 2.40 2.71 10.03 10.74

Elbasan 2,670 2,073 2,082 3.85 3.10 3.27 3.41 10.09 14.71

Fier 1,826 1,397 1,434 2.56 2.03 2.18 2.26 10.43 10.13

Gjirokastër 350 268 249 2.32 1.87 1.90 2.04 2.07 1.76

Korcë 1,345 988 1,020 2.60 1.99 2.17 2.26 7.44 7.21

Kukës 636 655 626 3.00 3.18 3.19 3.12 3.11 4.42

Lezhë 750 697 723 2.42 2.32 2.51 2.42 4.56 5.11

Shkodër 1,507 1,293 1,035 3.04 2.72 2.28 2.69 7.20 7.31

Tiranë 3,942 2,932 2,897 2.08 1.56 1.55 1.73 29.70 20.47

Vlorë 811 688 630 1.99 1.74 1.64 1.79 6.08 4.45

Burimi: Shërbimi Social Shtetëror, 2018; INSTAT 2018; përllogaritjet e autorëve

Në Shqipëri, duke qenë se mungojnë të 
dhënaanketimipër fëmijët nën 15 vjeç, prevalenca 
e aftësisë së kufizuar te fëmijët bazohet fillimisht 
tek ata fëmijë, që janë vlerësuar nga KMCAP-ja 
si përfitues të pagesës për aftësinëe kufizuar dhe 
që janë regjistruar si përfitues të kësaj pagese nga 
Shërbimi Social Shtetëror.

Të dhënat e Shërbimit Social Shtetëror 
për përfituesit e pagesave për 
aftësinë e kufizuar në vitet 2015-2017

Të dhënat e Shërbimit Social Shtetëror në muajin 
shkurt të vitit 2018, tregojnë se në fund të vitit 2017, 
përfitues të pagesës për aftësinë e kufizuar (Tabela 
5) ishin 14,155 fëmijë të moshave 0 deri në 17 
vjeç (mosha maksimale 18 vjeç). Kjo shifër është e 
barasvlershme me rreth 2,2 për qind të popullsisë 
së fëmijëve nga 0 deri në 17 vjeç (përllogaritur 
nga INSTAT-i, si 631,160 fëmijë më 1 janar 2018), 
përqindje që është shumë më e ulët se përllogaritja 
botërore e prevalencës, e cila është pesë për qind85. 

Gjatë tre vjetëve, mesatarisht 2,38 për qind e 
popullsisë së fëmijëve në Shqipëri kanë qenë 
përfitues të pagesave për aftësinë e kufizuar (Tabela 5 
dhe Figura 3). Mesorja/mediana e mesatareve të tre 
viteve për të dymbëdhjetë qarqet është 2,5 për qind. 
Duke marrë në konsideratë shtrirjen e përqindjeve 
mesatare të tre viteve për fëmijët përfitues të 
pagesës për aftësinë e kufizuar në të gjitha qarqet 
dhe pozicionimin e shumë qarqeve nën 2 për qind dhe 
mbi 3 për qind, mesorja, mund të jetë një mënyrë më 
e dobishme për të shprehur shkallën e përhapjes së 
aftësisë së kufizuar, se sa vetë mesatarja e tre viteve.

mediana për  
3 vjet

prevalenca e vlerësuar 
në nivel global

mesatjarja për  
3 vjet

përfitojnë pagesë për shkak të  
aftësisë së kufizuar

fëmijë të 
moshës 
0-17 vjeç14.155

2.5% 

5% 

2.38% 

2017

Normat e prevalencës në të gjitha qarqet kanë ndryshime 
të vogla, ku në disa qarqe raportohet se mesatarisht 3,6 për 
qind e fëmijëve kanë përfituar nga pagesat për aftësinë e 
kufizuar gjatë tre viteve të fundit, ndërsa në disa qarqe të tjera 
raportohet që përqindja të jetë 1,7 për qind. Dy kolonat e fundit 
të Tabelës 6 sqarojnë se të dhënat e vitit 2017 tregojnë se 
fëmijët që përfitonin nga pagesa për aftësinë e kufizuar ishin të 
mbipërfaqësuar në Elbasan, ku jetonin 10 për qind e popullsisë 
së fëmijëve dhe 15 për qind e fëmijëve përfitues të pagesës për 
aftësinë e kufizuar, dhe të nënpërfaqësuar në Tiranë, ku jetonin 

2. Rezultatet dhe analiza
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Në vitin 2015 vihet re një ulje në numrin (dhe përqindjen) e 
fëmijëve përfitues të pagesës për aftësinëe kufizuar në të gjitha 
qarqet, përveç Beratit viii, ku vihet re një rritje. Më shumë se një 
burim e lidh këtë ulje të përgjithshme me nismën e vitit 2015 të 
qeverisë, për kontrollimin e kryerjes së vlerësimeve për aftësinëe 
kufizuar dhe kriteret e përdorura për dhënien e kësaj ndihme 
monetare, që rezulton në zbatim më të rreptë dhe në më pak 
përfitues në shumicën e qarqeve86. 

Numri i fëmijëve që përfitojnë nga pagesa për aftësinëe kufizuar 
ndryshon, si gjatë një viti ashtu edhe nga viti në vit, pasi fëmijët 
duhet të rivlerësohen dhe ricertifikohen nëse i plotësojnë 
kushtet e përcaktuara. Disa ndryshime të bëra në rregulloret e 
vlerësimit nga Vendimi i Këshillit të Ministrave (VKM) nr. 813, i 
datës 27.12.2017, thjeshtëzojnë disa nga aspektet e procesit të 
rivlerësimit, por atonuk kanë hyrë ende në fuqi.

Përqindja mesatare e popullsisë së fëmijëve, përfitues të 
pagesës për aftësinë e kufizuar gjatë disa viteve, e paraqitur 
në fund të çdo viti (Figura 3) mund të ofrojë një shkallë të 
përafërtpërhapjeje të aftësisë së kufizuar, e cila edhe pse 
ka shumë mundësi të jetë përllogaritje më e ulët, pasi nuk 
përfshin fëmijët që kanë aftësi të kufizuara më pak të rënda 
dhe fëmijët me aftësi të kufizuara të cilët nuk kanë vlerësim 
mjekësor apo nuk kanë aplikuar për pagesën për aftësi të 
kufizuara, gjithsesi na siguron një pikë reference kombëtare 
dhe evidenton një tregues të ndryshimeve ndërmjet qarqeve.
Megjithatë, duhet theksuar përsëri se vlerësimet te të cilat 
mbështetet ky tregues, janë vlerësime mjekësore, të lidhura 
me dëmtimet dhe jo vlerësime për aftësinë e kufizuar, sipas 
një përkufizimi të aftësive të kufizuara, të bazuar tek të drejtat 
(përshkruar në seksionin 2.1 të këtij raporti) dhe rrjedhimisht 
mund të cilësohen më saktë si vlerësime dhe pagesa për 
dëmtimet, jo për aftësinëe kufizuar.

viii Vihet re rritje në përqindjen e fëmijëve përfitues të pagesës për aftësinë e kufizuar në 
Kukës dhe Lezhë, nga viti 2015 në vitin 2017, që vjen si pasojë e uljes së popullsisë së 
fëmijëve dhe jo për shkak të rritjes së numrit të fëmijëve përfitues të pagesës për aftësinë 
e kufizuar.

30 për qind e popullsisë totale të fëmijëve, dhe vetëm 20 për qind e fëmijëve përfitues 
të pagesës për aftësinë e kufizuar (bazuar në popullsinë e fëmijëve të çdo qarku në vitin 
2017, të përllogaritur nga INSTAT-i më 1 janar 2018). Ndërsa arsyet për këto ndryshime 
kërkojnë shqyrtim të mëtejshëm, atomund të jenë të lidhura me dallimet në administrimin 
e vlerësimeve dhe pagesave në secilin qark; me dallimet në treguesit socio-ekonomikë, 
apo me dallimet në mënyrën se si prindërit apo fëmijët me aftësi të kufizuara angazhohen 
me sistemin e vlerësimit dhe pagesën për aftësinëe kufizuar, apo mund të jenë të lidhura 
me të treja këto. Në mënyrë që të kuptohen plotësisht arsyet themelore, nevojitet një 
shqyrtim i mëtejshëm, duke marrë parasysh që të gjitha shifrat që tregojnë numrin e 
fëmijëve përfitues të pagesës për aftësinëe kufizuar janë shumë më të ulëta se norma 
botërore e përllogaritur e prevalencës, që është 5 për qind. Për më tepër, të dhënat e 
paraqitura në Tabelën 5 theksojnë se 56 për qind e fëmijëve me aftësi të kufizuara jetojnë 
në katër nga qarqet më të populluara të Shqipërisë, përkatësisht në Tiranë, Fier, Elbasan 
dhe Durrës dhe me qëllimin e planifikimit të shërbimeve, duhet përmendur që në këto 
qarqe kërkesa është më e lartë, për rrjedhojë nevojitet një ofertë më e lartë e shërbimeve.

Figura 3. 

Përqindja mesatare e popullsisë së fëmijëve 0-17 vjeç, 
përfitues të pagesës për aftësinë e kufizuar në secilin 
qark dhe në të gjithë vendin për vitet 2015-2017
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Burimi: Shërbimi Social Shtetëror, 2018; INSTAT, 2018: përllogaritjet e autorëve
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qarqet, por ka ndryshime në shpërndarjen e vajzave 
dhe djemve përfitues të pagesës për aftësinëe 
kufizuar në secilin qark. Durrësi është qarku i vetëm 
ku vajzat përfituese (53 për qind) të pagesës për 
aftësinëe kufizuar janë më të shumta në përqindje se 
djemtë (47 për qind). Përpjesëtimi i djemve përfitues 
të pagesës për aftësinëe kufizuar në Vlorë, Kukës, 
Lezhë, Fier dhe Berat është 8-11 për qind më i lartë 
se përpjesëtimi i djemve në popullsinë e fëmijëve. 
Vetëm 37 për qind e përfituesve të pagesës për 
aftësinëe kufizuar në Kukës janë vajza, krahasuar me 
48 për qind që zënë vajzat në popullatëne fëmijëve 
në Kukës dhe në Shqipëri. 

Arsyet për mbipërfaqësimin me 5 për qind të 
djemve në radhët e përfituesve të pagesës për 
aftësinë e kufizuar në rang kombëtar apo për 
ndryshimet me 5-11 për qind në përfaqësimin 
e djemve dhe vajzave në të gjitha qarqet, 
kërkojnë një shqyrtim të mëtejshëm. Kjo 
mund të ketë lidhje me normat kulturore, që mund 
t’i bëjnë prindërit të mos aplikojnë për çertifikimin 
eaftësisësë kufizuar për vajzat (përjashtim bën 
Durrësi) ose mund të kenë lidhje me disa aspekte të 
vlerësimit mjekësor, që nxjerrse numri i djemve me 
aftësi të kufizuara është më i lartë se sa ai i vajzave. 
Të dhënat për përhapjen e aftësisë së kufizuarnë 
Shqipëri, mbështetur në dokumentacionin e kujdesit 
shëndetësor parësor të vitit 2011, tregojnë se nuk ka 
ndryshime gjeografike domethënëse në shkallën e 
përhapjes dhe se ka disa ndryshime ndërmjet burrave 
dhe grave, sidomos midis grave me moshë më të 
madhe (që jetojnë më gjatë se burrat), por jo midis 
djemve dhe vajzave të moshave 15 deri në 18 vjeç. 
Ky ndryshim mesgjinive në popullsinë e fëmijëve 
përfitues të pagesës për aftësinëe kufizuar, kërkon një 
shqyrtim të mëtejshëm.

Të dhënat e Shërbimit Social Shtetëror janë të ndara për përfituesit 
meshkuj dhe femra të pagesës për aftësinëe kufizuar dhe numri i 
djemve që përfitojnë nga pagesa është më i lartë se sa ai i vajzave. Kjo 
është e pritshme, pasi në popullsinë e fëmijëve nga 0 deri në 17 vjeç, 
ka më shumë djem se sa vajza. Megjithatë, në vitin 2017, djemtë ishin 
të mbipërfaqësuar me rreth 5 për qind te fëmijët përfitues të pagesës 
për aftësinëe kufizuar në të gjithë vendin, krahasuar me përpjesëtimin e 
djemve në popullsinë e fëmijëve (shikoni Figurën 4). Të dhënat tregojnë 
se pothuajse i njëjti raport i vajzave (43 për qind) dhe i djemve (57 për 
qind) përfitonin nga pagesa për aftësinëe kufizuar edhe dy vjet më parë.

Figura 4.

Përqindja e vajzave dhe djemve fëmijë në 
Shqipëri (kolona e fundit) dhe përqindja 
e vajzave dhe djemve përfitues të pagesës 
për aftësinë e kufizuar në secilin qark dhe 
në Shqipëri për vitin 2017

Të dhënat nga INSTAT-i tregojnë se raporti i vajzave dhe i djemve në 
popullsinë e fëmijëve shpërndahet në mënyrë të barabartë në të gjitha 
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kufizuar, nga ku 514 (4.0 për qind) prej tyre përmbushnin kriteret 
mjekësore të vlerësimit të aftësisë së kufizuar. Nga 514 fëmijët e 
vlerësuar zyrtarisht me aftësi të kufizuara, 374 (apo 73 për qind), 
sipas raportimit të prindërve të tyre, përfitojnë nga pagesa për 
aftësinëe kufizuar (2.9 për qind e të gjitha familjeve të anketuara).

Një nga gjetjet më të rëndësishme të anketës sasiore është 
që katër për qind e familjeve raportojnë të kenë një fëmijë të 
vlerësuar me aftësi të kufizuar nga KMCAP-ja. Kur kjo i referohet 
normës së prevalencës prej 2.5 për qind për përfituesit e pagesës 
për aftësinëe kufizuarnga 0 deri në 17 vjeç, të raportuar nga 
Shërbimi Social Shtetëror, ka mundësi qëkatër për qindëshi të jetë 
tregues më i vlefshëm i prevalencës së aftësisë së kufizuar në 
Shqipëri dhe një numër i madh i fëmijëve me aftësi të kufizuara 
nuk kanë akses në pagesat për aftësinëe kufizuar, e drejtë që ua 
garanton legjislacioni shqiptar.

Arsyet përse prindërit i kanë vlerësuar fëmijët e tyre, por që më 
pas nuk kanë aplikuar për pagesën për aftësinëe kufizuar,mund 
të jenë të shumta, ku ndër to mund të përmendim: stigmënqë 
vjennga aftësia e kufizuar, familjet me ekonomi të sigurt nuk 
kanë dashur apo nuk e kanë pasur të nevojshme mbështetjen 
shtesë financiare, apo shërbimet, po ashtuedhe vështirësitë gjatë 
procesit të aplikimit. Disa prej prindërve të intervistuar të fëmijëve 
me aftësi të kufizuara, treguan se fëmija i tyre ishte vlerësuar 
nga KMCAP-ja si fëmijë me aftësi të kufizuara dhe se ata kishin 
aplikuar për pagesën për aftësinë e kufizuar dhe e kishin përfituar 
për disa vite. Kjo pagesë iu ishte anuluar për disa vite sepse 
rivlerësimi gjykoi se fëmija nuk i plotësonte më kushtet,për t’iu 
rivendosur sërish me vonë. Rrjedhimisht, disa fëmijë të vlerësuar 
me aftësi të kufizuara në të shkuarën, mund të mos kenë përfituar 
nga pagesa për aftësinë e kufizuar në kohën që u zhvillua anketa 
sasiore. Nevojitet një shqyrtim i mëtejshëm për të kuptuar 
plotësisht numrin e fëmijëve që plotësojnë kushtet e përcaktuara 
nga KMCAP-ja, por që nuk përfitojnë nga pagesat, dhe arsyet pse 
nuk po përfitojnë nga këto pagesa.

Anketa mbi prevalencën nga World Vision 
dhe Save the Children (2017)

Një studim sasior i zhvilluar në vitin 2017 nga “World Vision” në 

Shqipëri dhe Kosovë dhe “Save the Children” në Shqipëri përdori 

Modulin e UNICEF-it/Grupit të Uashingtonit për Funksionimin 

e Fëmijëve, i cili iu drejton pyetje prindërve për funksionimin e 

fëmijëve në 12 fusha, përfshirë ato fizike, njohëse, emocionale. 

Kampionimi i 13,000 familjeve në të gjitha qarqet e vendit ishte 

përfaqësues i popullsisë së fëmijëve nga 2 deri në 17 vjeç. Sipas 

studimit, 10 për qind e prindërve të intervistuar u shprehën se 

fëmijët e tyre kanë shumë vështirësi apo vështirësi të mëdha 

në të paktën një fushë funksionale. Ky rezultat duhet trajtuar 

me kujdes, duke marrë parasysh vështirësitë e hasura në 

interpretimin e perceptimeve të prindërve për aftësitë e fëmijëve 

të tyre, ndërkohë që duhet mbajtur parasysh rëndësia e sfidimit 

të mënyrës se si vlerësohet dhe përkufizohet aftësia e kufizuar.

Megjithëse sipas Modulit për Funksionimin e Fëmijëve, 

1,354 fëmijë (10.4 për qind e kampionit) kanë vështirësi në 

funksionim, prindërit raportuan se vetëm 563 fëmijë (4.3 për 

qind e kampionit total prej 13,000 familjeve të intervistuara) 

janë vlerësuar nga një komision zyrtar mjekësor për aftësinë e 

kanë një 
vështirësi 
funksionale

janë vlerësuar për përfitim të pagesës 
për aftësinë e kufizuar nga një 
komision mjekësor 

kanë plotësuar kriteret e vlerësimit të 
aftësisë së kufizuar

%) u raportuan nga prindërit të 
përfitonin pagesë për aftësinë 
e kufizuar
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seksion për shkallën e përhapjes,ka mospërputhje ndërmjet 

tre grupeve të të dhënave që kërkojnë një shqyrtim të 

mëtejshëm. 

Një sistem i ri i menaxhimit të informacionit është ngritur dhe 

po përdoret krahas zbatimit të skemës së re të vlerësimit, e 

cila po pilotohet në Tiranë. Deri sa ky sistem të shtrihet në 

nivel kombëtar, KMCAP-ja në çdo qark disponon të dhëna (të 

pashqyrtuara nga ky studim), që mund të ofrojnë njohuri të 

rëndësishme mbi numrin e aplikantëve për vlerësimin e aftësisë 

së kufizuar, numrin e aplikimeve të miratuara çdo vit dhe numrin 

e riaplikimeve të përvitshme, të miratuara ose jo. Këto të dhëna 

mund të ndihmojnë në identifikimin e një popullate fëmijësh, 

që ka aplikuar për vlerësimin e aftësisë së kufizuar dhe që 

rrjedhimishtka një nivel vështirësie në funksionim, të vërejtur 

nga prindërit apo profesionistët mjekësorë dhe nuk është 

miratuar, e për rrjedhojë këta fëmijë nuk mund të ketë akses në 

mbështetje apo shërbime. 

Studimi sasior i vitit 2017 ofron njohuri mbi popullsinë e 

fëmijëve që, sipas prindërve të tyre, kanë vështirësi në 

funksionim, por që jo domosdoshmërisht janë vlerësuar 

nga KMCAP-ja. Nevojitet monitorim i rregullt për të kuptuar 

plotësisht se si nevojat e popullatës së fëmijëve, që mund të 

kenë vështirësi të moderuar apo të rëndë në funksionimmund 

të vlerësohen më mirë, në mënyrë që të bëhet e mundurqë ata 

të përfitojnë nga mbështetja që iu nevojitet për përfshirjen në 

arsim dhe në veprimtari të e organizuara në komunitet.

Deri kur të integrohen në census pyetjet e orientuara nga 

një përkufizim i aftësisë së kufizuar i bazuar në të drejta, 

që mund të përfshijnë saktësisht përhapjen e aftësisë së 

kufizuar, të dhënat nga Shërbimi Social Shtetëror për fëmijët 

përfitues të pagesës për aftësinë e kufizuar dhe përdoruesit 

e shërbimeve të ofruara nga Shërbimi Social Shtetëror mund 

të vazhdojnë të jenë treguesi më i mirë i disponueshëm, i 

mbledhur sistematikisht dhe vazhdimisht. Më poshtë renditen 

Përmbledhje e pengesave në monitorimin e të 
dhënave të identifikuara nga ky studim

Plani Kombëtar i Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara për 
vitet 2016-2020 (PKVPAK) thekson se bashkëpunimi ndërsektorial 
(ndërministror) për mbledhjen e të dhënave dhe për ndarjen 
e informacionit është thelbësor për arritjen e qëllimeve të tij 
strategjike. Për më tepër, plani paraqet sfidat e mbledhjes dhe 
analizimit të të dhënave administrative të përshtatshme në 
mbështetje të zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit të efektshëm të 
planit të veprimit dhe propozon mbledhjen e të dhënave empirike. 
VKM nr. 708, më 26.08.2015 për të dhënat statistikore për 
aftësinë e kufizuar përcakton një kuadër të mirëpër mbledhjen e 
të dhënave, por që masat e propozuara ende nuk janë zbatuar. Për 
të vlerësuar fisibilitetin e sistemeve të menaxhimit të të dhënave 
sektoriale për krijimin e treguesve të përcaktuar në VKM, duhet të 
kryhen analizatë mëtejshme. 

Në mungesë të të dhënave të besueshme të censusit apo 
anketimit për fëmijët me aftësi të kufizuara, ekzistojnë dy burime 
kryesore të të dhënave zyrtare shtetërorepër fëmijët me aftësi të 
kufizuara:

•	 të dhëna për fëmijët përfitues të pagesës për aftësinë e 
kufizuar, të regjistruara nga Shërbimi Social Shtetëror;

•	 të dhëna për fëmijët përfitues të shërbimeve sociale, të 
regjistruara po nga Shërbimi Social Shtetëror dhe nga 
Qeverisja vendore(Bashkitë); dhe

•	 fëmijët e vlerësuar me nevoja të veçanta arsimore nga 
komisionet vendore të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe 
Rinisë.

Siç ka treguar ky raport në Seksionin 2.1 për vlerësimin, 2.6.1 për 
ndërhyrjen e hershme dhe zhvillimin në fëmijërinë e hershme, 
2.6.4 për shërbimet shoqërore, 2.6.6 për arsimin dhe në këtë 

Monitorimi dhe 
analiza sistematike e 
të dhënave të KMCAP 
mund të ofrojë një 
vlerësim më të 
saktë të prevalencës 
sesa të të dhënat 
për përfituesit e 
pagësës për aftësinë 
e kufizuar, si edhe 
mund të krijojë 
një kuptim më të 
drejtë për variancat/
ndryshimet në nivel 
rajonal dhe gjinor.
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sipas qarqeve dhe sipasofruesit publik dhe privat të shërbimeve; 
ndarja sipas zonave rurale/urbane, gjinisë dhe moshave të ndryshme 
(fëmijëria e hershme, fëmijët, adoleshenca e hershme, adoleshenca 
e vonshme) dhe sipas fushave të ndryshme të vështirësisë në 
funksionim.

Këto ndryshime relativisht të vogla, që mund të bëhen në sistemet e mbledhjes së 
të dhënave sa i përket vlerësimit të aftësisësë kufizuar nga KMCAP-ja, pagesëssë 
aftësisësë kufizuar dhe shërbimeve sociale, mund të arrijnë rezultate relativisht të 
shpejta, duke bërë të mundurqë aikuadërpër mbledhjen e të dhënave i parashikuar 
në VKM-në nr.708 të zbatohet edhe më mirë.

Të dhënat e mbledhura nga MASR janë të bashkërenduara deri në njëfarë mase 
me VKM nr.708, por nuk janë të bashkërenduara me të dhënat e mbledhura 
nga Shërbimi Social Shtetëror, pjesërisht sepse mbështeten tek viti akademik 
dhe pjesërisht sepse nuk është e qartë nëse përkufizimi “fëmijë me aftësi të 
kufizuara” që përdor MASR është i ndryshëm nga ai që përdor Shërbimi Social 
Shtetëror. Arsyeja e mospërputhjeve ndërmjet të dhënave për përfituesit e 
pagesës për aftësinëe kufizuar nga MASR dhe Shërbimi Social Shtetëror duhet të 
shqyrtohet, dhe duhet të bashkërendohen dy metodat për numërimin e fëmijëve 
me aftësi të kufizuara në arsim. Gjithashtu, duhet të zhvillohen treguesit për 
ndjekjen dhe cilësinë e përfshirjes në arsim dhe Komenti i Përgjithshëm nr.4 i 
KDPAK-së mund të ofrojë një kuadër të mirëpër monitorimin e përfshirjes cilësore. 
Qëllimet e Strategjisë për Arsimin Parauniversitar për përfshirjen e fëmijëve me 
aftësi të kufizuara në arsimin e zakonshëm dhe special duhet të përshtaten për 
të pasqyruar numrin e vërtetë të fëmijëve me aftësi të kufizuara (me vlerësim 
të KMACP-së) të përfshirë në arsim dhe për të bashkërenduar dhe monitoruar 
kalimin nga integrimi në përfshirje, që mund të fillojë të zhvillohet në shtrirje 
afatmesme dhe afatgjatë. Treguesit duhet të monitorojnë jo vetëm shifrat aktuale, 
por edhe raportin e fëmijëve me aftësi të kufizuara (me vlerësim të KMACP-së), 
që janë pjesë e arsimit, me qëllim kalimin nga 55 për qind regjistrime në shkollë të 
fëmijëve me aftësi të kufizuara në arritjen e të njëjtit raport me fëmijët e tjerë.

Duhet të bëhen përpjekje për të integruar të dhënat për aftësitë e kufizuara me të 
gjithë mekanizmat e mbledhjes së të dhënave, përfshirë të dhënat e anketimeve 
kombëtare dhe të monitorimeve të rregullta, dhe për të siguruar lidhjen reciproke 
ndërsektoriale të të dhënave dhe ndarjen sipas moshës dhe gjinisë87. 

disa nga përshtatjet, që mund të ndihmojnë në trajtimin e disa prej pengesave dhe sfidave 
në analizimin e të dhënave të identifikuara nga ky studim dhe që mund t’i bëjnë ato më të 
dobishme për monitorimin e situatës së fëmijëve me aftësi të kufizuara, në përputhje me 
nenin 31 të KDPAK-së për statistikat dhe mbledhjen e të dhënave:

1. Përcaktimi i një metode të unifikuar për përcaktimin, regjistrimin dhe 
verifikimin nëse një fëmijë përfitues i pagesës për aftësinë e kufizuar është 
në sistemin arsimor. Krijimi i përkufizimeve të qarta, që shpjegojnë çfarë do 
të thotë “në sistemin arsimor” për fëmijët e të gjitha moshave, duke marrë 
në konsideratë ndjekjen (p.sh: numri i ditëve në muaj) dhe tregues të tjerë 
të cilësisë pas regjistrimit në shkollë. Sigurimi i trajnimeve dhe i udhëzimeve 
për stafin dhe administratorët që regjistrojnë të dhënat për Shërbimin Social 
Shtetëror, në mënyrë që ta aplikojnë në mënyrë të unifikuar metodën në të 
gjitha qarqet.

2. Krijimi i një mekanizmi për mbledhjen e të dhënave rregullisht nga 
KMCAP-ja, me qëllim krijimin e një grupi të dhënash kombëtare për fëmijët, 
që kanë kërkuar informacion apo kanë paraqitur aplikim për vlerësimin ose 
rivlerësimin e aftësive të kufizuara apo kanë aplikuar për to, të tilla që të jenë 
të krahasueshme me grupin e të dhënave të Shërbimit Social Shtetëror të 
përfituesve të pagesës dhe shërbimeve për aftësinë e kufizuar. Ndarja e të 
dhënave të KMCAP-së sipas gjinisë, moshës dhe vështirësive në funksionim 
(apo diagnozës) sipas raportimit të prindërve në momentin e kërkimit apo 
aplikimit, po ashtu edhe sipas regjistrimit nga KMCAP-ja, nëse miratohet 
aplikimi. Mbajta e të dhënave për fëmijët, të cilëve iu është hequr statusi i 
personit me aftësi të kufizuara menjëherë pas rivlerësimit dhe/ose iu është 
rikthyer ky status pas rivlerësimit të ardhshëm.

3. Trajtimi i problemeve me të dhënat e Shërbimit Social Shtetëror dhe 
pushtetit lokal për përdoruesit e shërbimeve sociale; për të ndarë shërbimet 
për fëmijët nga ato për të rriturit; ndarja për fëmijët me aftësi të kufizuara që 
ndjekin kujdesin rezidencial dhe ditor; ngritja e një mekanizmi për mbledhjen 
e të dhënave për fëmijët me aftësi të kufizuara nga të gjitha shërbimet ix, jo 
vetëm nga ato të financuara nga qeveria dhe që vazhdojnë me ndarjen 

ix Inspektorati i Shërbimit Social Shtetëror mund të ketë të dhëna gjithëpërfshirëse për të gjithë ofruesit e shërbimeve të mbledhura 
dhe të përditësuara rregullisht dhe mund të shërbejë si një burim i besueshëm informacioni për shumë fëmijë me aftësi të kufizuara, 
që i përdorin këto shërbime.
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shërbimeve sipas nevojës. Megjithatë, mund të nevojitet 
shumë kohë për ta arritur këtë, dhe ndërkohë përshtatje 
të vogla të treguesve dhe të dhënave që mblidhen tashmë 
rregullisht në sektorët e shëndetësisë, arsimit dhe ata 
socialë, mund ta rrisin konsiderueshëm të kuptuarit e 
situatës së fëmijëve me aftësi të kufizuara. Stafi që mbledh 
dhe regjistron të dhënat mund të ketë nevojë për udhëzime 
dhe trajnime për të kuptuar qasjen në të drejtat e njeriut 
për aftësinë e kufizuar dhe për përkufizimetspecifike të 
treguesve kyçë, për të siguruar një zbatim të rreptë.

Në mënyrë që të kuptohen arsyet për mosaksesimin në 
sistemin e disponueshëm të mbështetjes, përparësi t’i 
jepet hulumtimit të mëtejshëm të fëmijëve me aftësi të 
kufizuara, që janë vlerësuar nga KMCAP-ja, por që nuk e 
kërkojnë pagesën për aftësinëe kufizuar apo nuk përdorin 
shërbimet e ofruara. Një përparësi tjetër është shqyrtimi 
i mospërputhjeve ndërmjet treguesve dhe të dhënave të 
mbledhura nga shërbimet arsimore dhe sociale, dhe të 
dhënave të mbledhura nga KMCAP-ja, duke përshtatur 
kështu politikat në mënyrë që të merret parasysh numri i 
vërtetëi fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe jo vetëm i atyre 
që përfitojnë nga pagesa për aftësinëe kufizuar. Aktualisht, 
politikat arsimore nuk kanë synime aspak ambicioze, pasi 
kanë qenë të mbështetura në përllogaritje më të ulëta të 
numrit të fëmijëve me aftësi të kufizuara,të cilët kishin 
nevojë për arsimim në vitin 2013.

 

Përmbledhtazi, kjo tregon që

tshkalla e përhapjessë fëmijëve me aftësi të kufizuara ka 
mundësi të jetë më e lartë se sa ajo e treguar nga numri i 
fëmijëve përfitues të pagesës për aftësinëe kufizuar dhe më 
afër 4 për qindëshit se sa 2,5 për qindëshit. Planifikimi për 
shërbimet e ndërhyrjes së hershme, për shërbimet sociale 
dhe shërbimet gjithëpërfshirëse në arsimin parashkollor dhe 
shkollor duhet të mbështetet në një përllogaritje më të lartë 
dhe në supozimin se kjo përhapjeka shumë mundësi të jetë 
në raporte të barabarta në të gjitha qarqet, si dhe ndërmjet 
djemve dhe vajzave, deri kur të shqyrtohet më tej ndryshimi 
i identifikuar në këtë studim.

Duhen bërë përpjekje të sigurohen të dhëna kombëtare për 
prevalencën e personave/fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe 
në këtë kontekst Censusi i vitit 2020 dhe studime të tjera 
kombëtare të udhëhequra nga INSTAT mund të ndikojnë.

Të dhëna të besueshme, të bazuara edhe në përkufizimin e 
qartë të ‘fëmijeve me aftësi të kufizuara’, duhet të mblidhen 
për çdo lloj shërbimi në nivel qëndror me qëllim që të 
monitorohet zbatimi i politikave dhe i kuadrit ligjor si edhe 
të identifikohen boshllëqet në të gjithë vendin në drejtim 
të ndërhyrjes së hershme, aftësimit dhe rehabilitimit, 
shërbimeve sociale përfshirë shërbimet alternative të 
kujdesit si edhe ato të jetesës së pavarur, shërbime të 
arsimit dhe të punësimit gjithëpërfshirës përë ndihmuar të 
rinjtë me aftësi të kufizuara të arrijnë vizionin e tyre.

Një sistem menaxhimi i integruar plotësisht, mbështetur 
në një qasje për menaxhimin e rastit, mund të ndihmojë në 
garantimin e monitorimit sistematik të situatës së fëmijëve 
me aftësi të kufizuara, dhe përshtatjen e politikave dhe 
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përfitimi, mbështetur në vlerësimin e kategorizuar, si të 
nivelit të ‘sëmundjes’ ashtu edhe të ‘rrethanave sociale90’ 
dhe trajton ‘strukturat sociale që ndikojnë në krijimin 
e përjashtimit’. Duke iu referuar veçanërisht aftësisë 
së kufizuar, kjo strategji synon rishikimin e ‘sistemit të 
vlerësimit të aftësisë së kufizuar’. Ajo pajtohet me qasjen 
e trajtimit gjatë gjithë ciklit të jetës, duke pranuar faktin se 
nevojat e fëmijëve ndryshojnë së bashku me moshën e 
tyre. Gjithashtu, kjo strategji përmend standarde të kujdesit 
social për fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara, 
duke sugjeruar se këto kanë kontribuar në përmirësimin 
e ofrimit të shërbimeve, megjithëse të dhënat në këtë 
drejtim janë të paqarta. Gjithashtu, SKMS-ja thekson se 
‘shërbimet joinstitucionale të kujdesit shoqëror janë shumë 
të kufizuara dhe se sektori qeveritar nuk e ka ekspertizën 
e nevojshme dhe as kapacitetet për t’i ofruar ato më 
gjerësisht’. Për më tepër, raporton se janë hedhur themelet 
ligjore për lehtësimin e OJF-ve që ofrojnë shërbime 
përmes një Këshilli Kombëtar të Licencimit, megjithëse 
mekanizmat për rregullimin dhe financimin e këtyre 
shërbimeve nuk janë përcaktuar. 

Plani Kombëtar i Veprimit për Personat me Aftësi të 
Kufizuara 2016-2020 (PVKPAK), në pjesën hyrëse të tij, 
paraqet mungesa të mëdha në ofrimin e shërbimeve 
arsimore, shoqërore dhe shëndetësore, si dhe në 
pjesëmarrjen dhe angazhimin në jetën publike të 
popullsisë së rritur dhe të mitur me aftësi të kufizuara. 
Plani i Veprimit propozon një kuadër me tetë qëllime 
strategjike, një prej të cilave iu referohet shprehimisht 
fëmijëve: Qëllimi Strategjik 4-Të sigurohet arsim cilësor 
dhe gjithëpërfshirës për të gjithë fëmijët me aftësi të 
kufizuara. Fëmijët përfshihen në Qëllimin Strategjik 
6 - Të sigurohet kujdes shëndetësor i aksesueshëm, i 
përballueshëm dhe i barabartë për të gjithë personat me 
aftësi të kufizuara, me synim të veçantë për ‘Zhvillimin e 

2.7.2 Kuadri ligjor dhe ai politik 
në Shqipëri, për fëmijët me 
aftësi të kufizuara

GJETJE KYÇE 

Shqipëria ka hartuar 
një kuadër të fortë 
politik e ligjor, që 
përputhet me KDPAK-
në dhe KDF-në, për 
të mbështetur fëmijët 
me aftësi të kufizuara. 
Megjithatë, përmendja e 
fëmijëve qartësisht dhe 
shprehimisht në të është 
një domosdoshmëri, për 
të siguruar përputhje të 
plotë. Po ashtu, është i 
domosdoshëm zbatimi 
i plotë i dispozitave për 
të mbështetur të drejtat 
e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara, përcaktuar në 
KDF dhe KDPAK. 

Kjo kërkon rishikimin e 
politikave dhe legjislacionit, 
përgatitjen e akteve nënligjore, 
udhëzuesve, trajnimeve, 
informacionit dhe fushatavetë 
komunikimit për institucionet 
zbatuese, po ashtu edhe 
rialokim të fondeve, si edhe 
mekanizma për koordinimin dhe 
monitorimin në vijimësi. 

Shqipëria e ratifikoi KDPAK-në vitin 2012 dhe u bë 
Shtet Palë i Konventës në vitin 2013. Në raportimin 
fillestar si Shtet Palë para Komitetit për të Drejtat 
e Personave me Aftësi të Kufizuara, Shqipëria 
theksonse legjislacioni është harmonizuar me 
KDPAK-në88, përsa i përket përkufizimeve për 
aftësinë e kufizuar, të parashikuara në kuadrin 
ndërkombëtar, dhe që ‘në rast se normat e 
legjislacionit kombëtar bien ndesh me Konventën, 
atëherë Konventa mbizotëron’. Raporti alternativpër 
KDPAK-në është duke u përgatitur për t’u paraqitur 
në vitin 2018. 

Ligji i vitit 2014 ’Për Përfshirjen dhe 
Aksesueshmërinë e Personave me Aftësi të 
Kufizuara’ dhe ligji i vitit 2017 ‘Për të Drejtat dhe 
Mbrojtjen e Fëmijës’ i parashikojnë këto të drejta 
në legjislacionin kombëtar. Po ashtu, ligji i vitit 2012 
‘Për Arsimin Parauniversitar’ mbështet të drejtën 
për ‘arsim të detyrueshëm falas për të gjithë 
fëmijët, pavarësisht nevojave apo aftësive të tyre të 
veçanta’89. 

Ligji i vitit 2017 për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve 
parashikon një ’sistem të integruar mbrojtjeje’ për 
fëmijët (Neni 3.15). Neni 32.2 ofron dispozita konkrete 
për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe të drejtat e tyre 
për të përfituar shërbimet ‘e përcaktuara nga strukturat 
përgjegjëse për vlerësimin e aftësisë së kufizuar’.

Strategjia Kombëtare për Mbrojtjen Sociale e vitit 2015 
(SKMS) ndër të tjera parashtron ngritjen e një sistemi 
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Tabela 6.  

Përmbledhje e legjislacionit, rregulloreve dhe politikave 
që kanë ndikim tek fëmijët me aftësi të kufizuara

Legjislacioni ose 
kuadri rregullator

Analizë e karakteristikave kyçe që kanë ndikim te fëmijët me 
aftësi të kufizuara

Ligji Për 
Përfshirjen dhe 
Aksesueshmërinë e 
Personave me Aftësi 
të Kufizuara 2014

Mbështet zbatimin e KDPAK-së. Nuk përmenden në mënyrë të 
qartë fëmijët me aftësi të kufizuara, përveçse në Nenin 4.d, 
për pjesëmarrjen. Vendos një dispozitë në Nenin 10 që komisioni 
shumëdisiplinor mund të vlerësojë aftësitë e kufizuara, mbështetur në 
KNF.

Ligji Për ndihmën dhe 
Shërbimet Shoqërore 
2005 (i ndryshuar në 
vitin 2006)

Paraqet masat për ndihmën dhe shërbimet shoqërore, për individët 
dhe grupet në nevojë, mbështetur në aftësitë e kufizuara ekonomike, 
fizike, psikologjike dhe sociale, përfshirë fëmijët. Mbështetur në këtë 
ligj, personat me aftësi të kufizuara mbështeten nga: 1) programi i 
përfitimit të pagesës për aftësi të kufizuara: dhe 2) programi i ofrimit 
të shërbimeve sociale për personat në nevojë. Vlerësimi i aftësisë së 
kufizuar i jep të drejtën një fëmije të kërkojë shërbimet dhe pagesën për 
aftësinë e kufizuardhe prindërve të kërkojnë pagesën e kujdestarisë. 

Vendimi i Këshillit 
të Ministrave nr. 
618, më 07.09.2006 
‘Për përcaktimin 
e kritereve, 
dokumentacionit dhe 
masës së përfitimit 
të personave me 
aftësi të kufizuara’

Vlerësimi i aftësisë së kufizuar mbështetet në procedurat e 
parashikuara në këtë VKM, që përcakton edhe grupet kryesore 
përfituese, bazuar në listën e diagnozave që përfshijnë aftësitë e 
kufizuara. Lista u rishikua dhe u përditësua në vitin 2007 (VKM nr.362, 
më 26.02.2007), ndërsa procedurat u përshtatën në vitin 2008 (VKM 
nr.872, më 18.06.2008) dhe 2017 (VKM nr.813, më 27.12.2017). Ky 
vendim kodifikon vlerësimet mbështetur në diagnozat mjekësore 
ICD 10 dhe DSM-IV, që duhen rikonfirmuar çdo vit për të siguruar 
vazhdimësinë eshërbimeve dhe pagesave për aftësinëe kufizuar. 
Përshtatjet e fundit kanë si qëllim thjeshtëzimin e rivlerësimit, por 
ende nuk janë vënë në praktikë, dhe zbatimi kërkon monitorim 
sistematik.

Ligji Për të Drejtat 
dhe Mbrojtjen e 
Fëmijës 2017

Mbështet zbatimin e KDF-së. Neni 32 ofron dispozita konkrete për fëmijët 
me aftësi të kufizuara dhe të drejtat e tyre për të përfituar shërbimet 
“e përcaktuara nga strukturat përgjegjëse për vlerësimin e aftësisë së 
kufizuar”, (Neni 32.2). Kërkon që autoritetet përgjegjëse të “eliminojnë 
të gjitha pengesat infrastrukturore, sociale, mjedisore, institucionale dhe 
ligjore në fushat e arsimit, punësimit dhe formimit profesional, kujdesit 
shëndetësor, rehabilitimit, veprimtarive kulturore, zbavitëse dhe sportive, 
në mënyrë që fëmijët me aftësi të kufizuara të ushtrojnë të drejtat e 
parashikuara në këtë ligj”, (Neni 32.5). Nuk parashikon mekanizma 
financiare apo institucionalenë mbështetje të autoriteteve 
përgjegjëse në këtë qëllim madhor transformimi. Parashikon kujdes 
rezidencial për fëmijët me aftësi të kufizuara (Neni 32.4)

shërbimeve parandaluese, integruese dhe rehabilituese për fëmijët 
dhe të rriturit me aftësi të kufizuara’ dhe Qëllimi Strategjik 7 -Të 
mundësohet që personat me aftësi të kufizuara të përfaqësojnë 
interesat e tyre dhe të marrin pjesë në jetën politike dhe civile të 
Shqipërisë, me synim të veçantë për Ministrinë e Kulturës qët’i 
bëjë vendet të aksesueshme edhe për fëmijët. Po i njëjti plan 
veprimi propozon që 26 për qind e buxhetit total të investohet në 
arsim, ndërsa 9 për qind për kujdesin social (për fëmijët dhe të 
rriturit). 

Kuadri legjislativ dhe politik, në mbështetje të të drejtave të 
fëmijëve, si dhe ai në mbështetje të drejtave të fëmijëve dhe të 
rriturve me aftësi të kufizuara, është dinamik dhe në zhvillim e 
sipër. Megjithatë, zbatimi i politikave është sfidues91. Vërejtjet 
më të fundit përfundimtare të Komitetit të OKB-së për të Drejtat 
e Fëmijës në vitin 201292 theksuan kapacitetin e kufizuar të 
Shqipërisë për të zbatuar legjislacionin lidhur me të drejtat e 
fëmijës dhe nxitën qeverinë të investojë në zbatimin e politikave 
nëpërmjet bashkërendimit dhe shpërndarjes më tëmirë të 
burimeve.

Tabela 6 paraqet disa analiza të tipareve kyçe të legjislacionit, 
për sa i përket realizimit të të drejtave të fëmijëve me aftësi të 
kufizuara, me pengesat kyçe të theksuara me shkronja të zeza, që 
mund të kenë nevojë për rishikim apo rikonsiderim, në mënyrë që 
lidhja që ato kanë me fëmijët me aftësi të kufizuara të jetë më e 
përshtatshme.

2. Rezultatet dhe analiza
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Dokument 
politikash

Plani Kombëtar 
i Veprimit për 
Personat me Aftësi të 
Kufizuara 2016-2020

Propozon një kuadër me tetë qëllime strategjike, njëra prej të 
cilave iu referohet shprehimisht fëmijëve, Qëllimi Strategjik 4 -Të 
sigurohet arsim cilësor gjithëpërfshirës për të gjithë fëmijët me aftësi 
të kufizuara. Fëmijët përfshihen në Qëllimin Strategjik 6 -Të sigurohet 
kujdes shëndetësor i aksesueshëm, i përballueshëm dhe i barabartë 
për të gjithë personat me aftësi të kufizuara, me synim të veçantë për 
‘Zhvillimin e shërbimeve parandaluese, integruese dhe rehabilituese 
për fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuara’ dhe Qëllimi Strategjik 
7 - Të mundësohet që personat me aftësi të kufizuara të përfaqësojnë 
interesat e tyre dhe të marrin pjesë në jetën politike dhe civile të 
Shqipërisë, me synim të veçantë për Ministrinë eKulturës qët’i bëje 
ambjentet të aksesueshme edhe për fëmijët. Propozon që 26 për qind 
e buxhetit total të investohet në arsim, ndërsa 9 për qind për kujdesin 
shoqëror (për fëmijët dhe të rriturit). 

Agjenda Kombëtare 
për të Drejtat e 
Fëmijës (2017-2020)

Agjenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijës (2017-2020) parashikon 
tre shtyllat kryesore strategjike: i)mirëqeverisje në promovimin, 
respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve; ii) eliminimi i të 
gjitha formave të dhunës të ushtruar ndaj fëmijëve, dhe iii) sistemet 
dhe shërbimet miqësore ndaj fëmijëve dhe adoleshentëve. Ekzistojnë 
disa ‘referenca të tërthorta, si ‘promovimi, respektimi dhe mbrojtja e 
të drejtave të fëmijëve në situata vulnerabël, kryesisht të fëmijëve me 
aftësi të kufizuara, fëmijëve të varfër, fëmijëve romë dhe egjiptianë, 
fëmijëve pa kujdes prindëror, fëmijëve në lëvizje, etj.’ (fq.6). Treguesit 
që do të përdoren për monitorimin e zbatimit të parashikuar kanë 
si qëllim të mbështetin fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet 
e tyre. Për shembull rritje me 50% në numrin e fëmijëve me aftësi 
të kufizuara që përfitojnë nga shërbimet e kujdesit social në zonat 
e synuara dhe nga mbështetja për rritjen e nivelit të punësimit të 
prindërve me fëmijë me aftësi të kufizuara. Fëmijët me aftësi të 
kufizuara përmenden lidhur me disa aspekte të arsimit dhe shërbimeve 
shëndetësore apo me zhvillimin në fëmijërinë e hershme, por nuk 
përmenden sistematikisht dhe shprehimisht në lidhje me aspektet 
e përmbushjes së të gjitha drejtave, përfshirjes dhe pjesëmarrjes.

Ligji Për Arsimin 
Parauniversitar 2012

Mbështet të drejtën për ‘arsim të detyrueshëm falas për të gjithë 
fëmijët, pavarësisht nevojave apo aftësive të tyre të veçanta’. Kujdes i 
veçantë iu garantohet nxënësve të familjeve vulnerabël, nxënësve me 
aftësi të kufizuara dhe atyre që kanë vështirësi në të nxënë”. Neni 19 
përcakton që t’iu sigurohet kujdes i posaçëm kategorive të veçanta të 
nxënësve, që përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Kreu 
XI dhe nenet 63-65 trajtojnë shprehimisht ofrimin e arsimit fëmijëve me 
aftësi të kufizuara, duke përfshirë prioritizimin e arsimit gjithëpërfshirës 
në kopshte dhe shkolla. Ligji parashikon edhe mësuesit ndihmës për 
fëmijët me aftësi të kufizuara dhe shërbimet rehabilituese.

Ligji Për Shërbimet 
e Kujdesit Shoqëror 
2016

Ngre instrumentat dhe mënyrat për sigurimin dhe ofrimin e shërbimeve 
të kujdesit social në komunitet përmes formave institucionale dhe 
joinstitucionale, me qëllim përfundimtar garantimin e mirëqenies dhe 
përfshirjes sociale të personave dhe familjeve në nevojë për kujdes 
social(Neni 1). Qendrat e zhvillimit për fëmijët me aftësi të kufizuara 
përshkruhen në Nenin 16 si ‘shërbime në nivel vendor, të ofruara me 
qëllim sigurimin dhe përmirësimin e statusit dhe cilësisë së jetës së 
fëmijëve me aftësi të kufizuara deri kur ata të arrijnë moshën 21 vjeç’. Nuk 
thekson se ndarja nga prindërit dhe vendosja në kujdesin rezidencial 
duhet të jetë zgjedhja e fundit.

Ligji Për Shëndetin 
Mendor 2012 

Aftësitë e kufizuara kanë ndikim në shëndetin mendor të fëmijës dhe 
të familjes, dhe problemet e shëndetit mendor mund të kthehen në 
aftësi të kufizuara nëse janë afatgjata (më shumë se 6 muaj). Ky ligj 
duhet rishikuar në mënyrë që të sigurohet bashkërendimi me 
ligjet për mbrojtjen e fëmijës, përfshirjen dhe aksesueshmërinë.

VKM nr. 431, datë 
8.6.2016 ‘Për 
pilotimin e kritereve 
të reja për pagesat 
dhe shërbimet për 
aftësinëe kufizuar’

Pilotimi i përdorimit të vlerësimit KNF në dy ndarje administrative 
të Tiranës. Rezultatet e pilotimit janë ende të padisponueshme. 
Kategorizon përfitimet në bazë tëaftësive të kufizuara të lehta, të 
moderuara dhe të rënda. Parashikon një paketë për mbështetje, që 
përfshin pagesatë përshkallëzuara për ndihmësit personalë.

VKM nr.708, 
datë26.8.2015 Për 
llojet, periodicitetin 
dhe mënyrën e 
raportimit të të 
dhënave statistikore 
për aftësinë e 
kufizuar nga 
strukturat shtetërore 
përgjegjëse, në nivel 
qendror dhe vendor. 

Kuadri i treguesve, i propozuar për mbledhjen e të dhënave, është i 
ndarë sipas sektorëve: shëndetësi, arsim, infrastrukturë e aksesueshme, 
drejtësi dhe punësim. Nuk ka seksion të posaçëm për pagesat apo 
përfitimet e sektorit social. Për sa i përket arsimit, treguesit janë të 
përqendruar në ndjekjen e shkollës dhe te diplomimi, pa dhënë një 
përkufizim të ndjekjes (p.sh: më shumë se disa ditë të caktuara në vit) 
apo pa trajtuar një tregues të caktuar të arritjeveapo cilësisë në arsim, të 
përvetësuar nga fëmija. Nuk ka përkufizime të tilla si:‘fëmijë me aftësi të 
kufizuara’, ‘lloji i aftësisë së kufizuar’ apo ‘aksesueshmëria’. Specialistët 
kanë raportuar se ky kuadër nuk po zbatohet.

2. Rezultatet dhe analiza

162 163

Analiza e Situatës së Fëmijëve me Aftësi ntë Kufizuara në Shqipëri



Strategjia Kombëtare 
për Shëndetin 2016-
2022

Nuk përmenden qartësisht shërbimet e rehabilitimit mjekësor për 
fëmijët me aftësi të kufizuara. OObjektivi 1.2 i Strategjisë Kombëtare 
të Shëndetësisë Shqiptare (2016-2020) i referohet në mënyrë të 
veçantë, ‘Programeve të identifikimittë hershëm… ekzaminimit 
neonatal, të foshnjave dhe fëmijëve për dëmtimet zhvillimore, në 
dëgjim dhe shikim, ekzaminim për diagnostikimin e hershëm të 
çrregullimeve të spektrit të autizmit’, megjithëse nuk jepen veprimtari 
apo tregues që kanë lidhje me ta. Objektivi 1.3 i strategjisë, për të ‘Ulur 
shkallën e vdekshmërisë foshnjore dhe amtare dhe për të siguruar 
një fillim të shëndetshëm në jetë’, ndërkohë që shpreh si veprim 
‘Sigurimin e cilësisë dhe kujdesit shëndetësor gjithëpërfshirës 
për të gjithë fëmijët, duke u përqendruar veçanërisht te grupet e 
cenueshme, përfshirë fëmijët me aftësi të kufizuara’, gjithashtu 
ka vetëm referenca të kufizuara të aktiviteteve ose treguesve, 
kryesisht për ekzaminim ose identifikim të hershëm, pa ndonjë 
veprim konkret për në vazhdimësi. 

Strategjia për Arsimin 
Parauniversitar 2014-
2020:

Parashikon një strategji dhe plan veprimi për përmbushjen e arsimit 
gjithëpërfshirës, duke përfshirë atë për fëmijët me aftësi të kufizuara. 
Masat për ngritjen e shërbimeve rehabilituese dhe krijimin e kushteve 
të duhura për fëmijët me aftësi të kufizuara, përfshijnë:

• MASR në bashkëpunim me institucione të tjera do të krijojnë 
kushtet për të ndihmuar veçanërisht fëmijët me aftësi të 
kufizuara gjatë gjithë cikleve arsimore.

• Kualifikimi dhe rikualifikimi i mësuesve për arsimin 
gjithëpërfshirës.

• Institucione të posaçme do të transformohen në qendra 
burimore për të mundësuar procesin e gjithëpërfshirjes në 
shkollat e zakonshme.

• Këshillim psikopedagogjik do të ofrohet në shkolla për të 
mundësuar përfshirjen.

• Mësues ndihmës do të rekrutohen për arsimin e veçantë të 
PAK-ve.

• Grupe shumëdisiplinore do të përcaktohen për të vlerësuar dhe 
monitoruar fëmijët me aftësi të kufizuara në nivel të Drejtorive 
Arsimore Rajonale, për të përcaktuar gjendjen dhe për të 
monitoruar në mënyrë sistematike arsimin.

Kjo Strategji pëmban synime joambicioze për regjistrimin 
e fëmijëve në arsim: Strategjia synon që deri në vitin 2020 të 
regjistrohen 4,900 fëmijë (kur agjencitë e shërbimit social shtetëror 
raportojnë se në vitin 2017, 5,893 fëmijë përfitues të pagesës për aftësi 
të kufizuara ishin të regjistruar në klasat 1-12.).

Strategjia Kombëtare 
për Mbrojtjen Sociale 
2015

Nuk e përkufizon qartësisht aftësinë e kufizuar, por parashtron ngritjen 
e një sistemi përfitimi mbështetur në vlerësimin e kategorizuar si të 
nivelit të ’sëmundjes’ ashtu edhe të ‘rrethanave sociale’ dhe trajton 
‘strukturat sociale të përfshira në krijimin e përjashtimit’. Duke iu 
referuar veçanërisht aftësisë së kufizuar, kjo strategji synon rishikimin 
e “sistemit të vlerësimit të aftësisë së kufizuar”. (po këtu, faqja 7). Ajo 
pajtohet me qasjen gjatë gjithë jetës, duke pranuar faktin se nevojat 
e fëmijëve ndryshojnë së bashku me moshën e tyre. Gjithashtu, kjo 
strategji përmend prezantimin e standardeve të kujdesit social 
për fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara, duke sugjeruar 
që këto kanë kontribuar në ofrimin e përmirësuar të shërbimeve, 
mirëpo është e paqartë se mbi ç’bazë mund të faktohet kjo. (po 
këtu, faqja 19).

Monitorimi i zbatimit të politikave dhe i legjislacionit është më së shumti 
përgjegjësi e qeverisë, që kryhet përmes ministrive të saj dhe Këshillit 
Kombëtar për Aftësinë e Kufizuar. Gjithashtu, Shqipëria ka ngritur dy 
organe të pavarura për monitorimin, specifikisht Avokatin e Popullit 
dhe Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Kuvendi i merr 
vendimet duke u mbështetur në raportin vjetor të Avokatit të Popullit 
dhe të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Në maj të vitit 2018 
Komisioneri për Fëmijët u caktua pranë zyrës së Avokatit të Popullit, 
duke i ngarkuar përgjegjësinë për të punuar në mënyrë aktive për 
fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre93. Zyra e Komisionerit 
për Mbrojtjen nga Diskriminimi shqyrton rastet e diskriminimit, si në 
sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Komisioneri ka mandatin për 
të marrë vendime dhe për të vendosur sanksione (gjoba). Apeluesi 
ka të drejtë të bëjë kërkesë për apel në gjykatë pasi është lëshuar 
vendimi. Shumica e rasteve të paraqitura pranë Komisionerit nga 
fëmijët me aftësi të kufizuara lidhen me mbështetjen e kufizuar në 
arsimin gjithëpërfshirës. Kjo ka lidhje pjesërisht me zbatimin e dobët 
të ligjit, për shkak të burimeve të kufizuara94. Zgjidhja e propozuar nga 
Komisionieri është përmirësimi i planifikimit proaktiv vendor dhe alokimi 
i duhur i burimeve, duke siguruar kështu që fëmijët të përfitojnë nga ato 
shërbime cilësore, të cilat iu takojnë me ligj.

2. Rezultatet dhe analiza
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Vështirësitë e hasura në zbatimin dhe monitorimin e 
politikave dhe legjislacionit në nivel vendor

Përfaqësuesit e autoriteteve të qarqeve dhe të bashkive, që morën pjesë në 
IPK dhe DFGu shprehën vazhdimisht se i njohin dhe i kuptojnë politikat dhe 
legjislacionin shtetërorlidhur me fëmijët me aftësi të kufizuara. Ata i referohen 
veçanërisht Ligjeve për “Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë”, “ Për Shërbimet 
Shoqërore”, “Për Arsimin Parauniversitar” , “Për planifikimin urban” dhe 
legjislacionit “Për ndihmën ekonomike”.

Përfaqësuesit e qarqeve në fushat e shëndetësisë, arsimit, strehimit, politikave 
sociale, mbrojtjes së fëmijëve dhe punësimit konfirmojnë se kuadri legjislativ për 
njerëzit me aftësi të kufizuara është i bashkërenduar ngushtësisht me KDPAK-në 
dhe me praktikën më të mirë ndërkombëtare, por nuk zbatohet mirë. Më poshtë 
renditen disa nga arsyet e përmendura gjatë DFG-ve me autoritetet e qarqeve:

	• mungesa apo pamjaftueshmëria e burimeve financiare për zbatimin e 
detyrimeve dhe përgjegjësive institucionale;

	• mungesa apo niveli i ulët i informacionit dhe familjarizimi me kuadrin ligjor 
dhe detyrimet përkatëse apo të përbashkëta për strukturat zbatuese;

	• niveli i ulët profesional i stafit për trajtimin dhe zbatimin me kompetencë dhe 
cilësi të politikave për personat me aftësi të kufizuara;

	• mungesa ose niveli i ulët i bashkëpunimit dhe i bashkërendimit ndërsektorial;

	• mospërfshirja e personave me aftësi të kufizuara në diskutime/dëgjesa 
publike apo tryeza të rrumbullakëta teknike, në nivel hartimi dhe zbatimi 
politikash; dhe

	• shkëmbimi i pakët i ekspertizës ndërmjet strukturave të shoqërisë civile dhe 
autoriteteve përkatëse, që ofrojnë shërbime publike.

Pothuajse të gjitha autoritet e konsultuara nga një sërë sektorësh të qarqeve 
dhe bashkive, përfshirë mbrojtjen e fëmijëve, arsimin, formimin profesional, 
shërbimet sociale, punësimin, strehimin dhe transportin, pohojnë se nevojitet 
një udhëzim më i hollësishëm për të mbështetur zbatimin e legjislacionit: 

Përmbledhtazi, kjo tregon që 

bashkërendimi dhe bashkëpunimi ndërsektorial për krijimin e një sistemi 
koherent për ofrimin e mbështetjes dhe mbrojtjes së fëmijëve, kryesisht 
fëmijëve me aftësi të kufizuara, është konstatuar si i vështirë95. Në nivel 
strukturor, kjo‘qasje e izoluar’ e pengon ecurinë e zbatimit të politikave, dhe 
siç paraqitet më poshtë, kalon tek ofrimi i shërbimeve në nivel institucional 
dhe komuniteti, duke kontribuar së fundi në përjashtimin e vazhdueshëm 
të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Një institucion që ndjek këtë qasje, 
qëndron i vetëm në ofrimin e një detyre të caktuar, por fëmijët me aftësi të 
kufizuara kanë një pafundësi nevojash që ndryshojnë me kalimin e kohës 
dhe në mënyrë që të plotësohen këto nevoja, nevojitet një qasje koherente 
dhe shumësektoriale, që mund ta ofrojë mbështetjen në një mënyrë të 
integruar96. 

Kjo është pranuar edhe nga Qeveria Shqiptare në raportin e saj të fundit për 
Komitetin e OKB-së për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, ku 
u shpreh se ‘të gjithë punonjësite ministrive dhe qeverisjes vendore kanë 
një punonjës përgjegjës për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara.. 
[por që] kjo dispozitë nuk është zbatuar ende’97. Emërimi i një punonjësi 
në çdo ministri dhe njësi të qeverisë vendore, përgjegjës për të drejtat e 
personave me aftësi të kufizuara si edhe vendosja tek to e përgjegjësive 
për të koordinuar ngushtësisht me ekipet e mbrojtjes së fëmijëve, do 
të ndihmonte një zbatim më të mirë dhe do të siguronte një monitorim 
sistematik.

Ndjekja e një qasjeje bashkëpunuese është e ndërlikuar. Në Shqipëri 
nuk ekziston plotësisht koncepti që sektorët e ndërlidhur mund të 
bashkëpunojnë për të plotësuar më mirë nevojat e fëmijëve me aftësi 
të kufizuara dhe për të përmirësuar cilësinë dhe efikasitetin e ofrimit 
të shërbimeve. Shkrirja e Ministrisë së Shëndetësisë me Ministrinë 
e Mirëqenies Sociale, Rinisë dhe Sportit për të formuar Ministrinë e 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ofron një mundësi që Shteti të sqarojë 
atributet vendimtare që i japin formë ofrimit të shërbimeve në mënyrë 
ndërsektoriale.
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Specialistët theksojnë se mungesa e marrëveshjes në nivel qarku dhe atë bashkiak 
për alokimin e burimeve nënkupton se dispozitat e ligjit nuk mund të zbatohen. Kjo 
është e vërtetë kryesisht për përpjekjet për krijimin e arsimit gjithëpërfshirës për 
fëmijët me aftësi të kufizuara, që nuk mund të funksionojnë pa burime shtesë të 
konsiderueshme për përshtatjen e arsyeshme në klasë: 

Dispozitat normative janë të qarta për numrin e mësuesve 

ndihmës nëraport me numrin përkatës të fëmijëve, por ne nuk 

i zbatojmë ato .. Nuk i zbatojmë për shkak se Ministria nuk ka 

miratuar kuotat shtesë të paraqitura nga Drejtoria Arsimore 

Rajonale për këta mësues.  

(DFG, Specialistët)

Specialistë dhe drejtuestë shumtë në qarqe dhe bashki theksuan nevojën për të dhëna 
dhe statistika të besueshme, në mënyrë që të numërohen saktësisht fëmijët me aftësi 
të kufizuara, duke mundësuar kështu planifikimin e shërbimeve dhe programeve dhe 
monitorimin e zbatimit:

Statistikat bashkiake vazhdojnë të mblidhen sipas formateve të 

vjetra, pavarësisht kërkesave të reja për mbledhjen e të dhënave, 

që burojnë nga ligji për përfshirjen dhe aksesueshmërinë.Për 

rrjedhojë, mungojnë të dhënat që paraqesin funksionimin dhe 

nevojat e personave me aftësi të kufizuara për shërbimet e 

specializuara..  
(DFG, autoritetet bashkiake)

Mungesa e konsistencës, në integrimin e të drejtave dhe nevojave të fëmijëve me 
aftësi të kufizuara, në të gjitha drejtimet e legjislacionit dhe politikave të cituara më 
lart, pasqyrohet në mungesën e bashkërendimit ndërmjet organeve zbatuese në 
nivel bashkiak dhe qarku. Shembujt e cituar përfshijnë nevojat e fëmijëve me aftësi 
të kufizuara, lidhur me çështjet e mbrojtjes së fëmijëve apo me çështjet e dhunës 
me bazë gjinore, që mund të anashkalohen, apo faktin se formimi profesional i 
lidhur me mundësitë e punësimit mund të përjashtojë fëmijët dhe të rinjtë me aftësi 
të kufizuara.

Njësitë e mbrojtjes së fëmijëve dhe seksionet për barazinë gjinore dhe 

dhunën në familje, në bashki, nuk përfshihen në punën e përditshme 

Ligji për arsimin parauniversitar duhet të plotësohet nga akte 

nënligjore, si për shembull: nuk jepen specifikime për mësuesit 

ndihmës në arsimin parashkollor (kopsht). Akti ligjor në fuqi 

përcakton vetëm rolin e mësuesve ndihmës në shkollat e 

zakonshme dhe jo në kopshte.  

(DFG, autoritetet bashkiake)

Mungesa e akteve nënligjore në ligjin për transportin sjell probleme 

për sa i përket rimbursimit për transportin publik, pasi bashkia 

nuk zotëron kompetencat dhe burimet financiare për këtë dhe nuk 

mund të ndikojë në vendosjen e kushteve për operatorët që ofrojnë 

shërbimet e transportit publik në qytet.  

(DFG, autoritetet bashkiake)

Legjislacioni ka nevojë të përmirësohet dhe nuk është i kuptueshëm 

nga të gjithë. Lë vend për interpretime të ndryshme, dhe kjo e bën 

të vështirë zbatimin e tij. Mungojnë informacione për ndryshimet 

e fundit ligjore, si për shembull për ligjin për përfshirjen dhe 

aksesueshmërinë dhe për VKM-të në zbatim të tij. Ne nuk na 

dërgohet fletorja zyrtare. Kemi nevojë për manualë dhe udhëzues 

që të na ndihmojnë në zbatimin e ligjeve. 

.(DFG, autoritetet rajonale)

Përveç udhëzimeve dhe akteve nënligjore, nevojiten alokime të qarta të fondeve për 
mbështetjen e zbatimit të dispozitave ligjore, që lidhen me personat me aftësi të kufizuara, 
përfshirë fëmijët:

Çdo vendim duhet të shoqërohet nga financimi. Çdo akt ligjor duhet 

të pajiset me një udhëzues shpjegues, që tregon si duhet të zbatohet.  

(FGD, autoritetet rajonale)

Ligjet dhe aktet nënligjore nuk plotësohen nga analizat financiare, 

ndaj për rrjedhojë nuk ofrohen buxhete të përshtatshme për 

zbatimin e tyre. 

(DFG, autoritetet rajonale)
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Të gjitha autoritetet rajonale dhe ato bashkiake theksojnë nevojën për më shumë 
informacione dhe trajnime rreth aftësisë së kufizuar për specialistët vendorë, si një 
kërkesë e rëndësishme në mbështetje të zbatimit:

Stafi vendor informohet me vonesë ose nuk merr asnjë informacion rreth 

kuadrit ligjor dhe politikave, në fushën e aftësisë së kufizuar.. Qasja e re 

dhe konceptet e KDPAK-së mbeten shpesh të panjohura në disa sektorë 

qendrorë, dhe akoma më shumë të panjohura në nivelin vendor. 
(DFG, autoritetet rajonale)

Nuk ka asnjë informacion rreth Ligjit për Përfshirjen dhe 

Aksesueshmërinë, si dhe për aktet nënligjore që e vënë atë në zbatim. 

Nuk njihet Plani Kombëtar i Veprimit për Personat me Aftësi të 

Kufizuara 2016-2020.”  
(DFG, autoritetet rajonale)

Megjithatë, një autoritet rajonal thekson se bën përjashtim legjislacioni dhe rregulloret 
lidhur me përfitimet monetare, për të cilat informacionet jepen në çastin e marrjes së 
vendimit: 

Përjashtimi është kuadri ligjor që lidhet me përfitimet monetare për të 

cilat informacioni jepet në kohë dhe i saktë. 
(DFG, autoritetet rajonale)

Sipas specialistëve, mësuesit, punonjësit socialë dhe ata të shëndetësisë mund të 
kenë njohuri të mira rreth legjislacionit në sektorët e tyre përkatës, por pak njohuri 
rreth politikave dhe legjislacionit, që mbulon fëmijët me aftësi të kufizuara, për të gjithë 
sektorët. Për shembull, specialistët e arsimit (mësuesit, drejtorët, psikologët dhe stafi 
i shkollave) pohojnë të jenë tërësisht të informuar rreth dispozitave lidhur me arsimin 
gjithëpërfshirës në ligjin “Për arsimin parauniversitar”, por kanë pak ose aspak njohuri rreth 
ligjeve të tjera që lidhen me fëmijët me aftësi të kufizuara: 

…Ligji për Arsimin Parauniversitar njihet mjaft mirë, ashtu si dhe aktet 

nënligjore që lidhen me të, por ekziston mungesa e njohjes së akteve 

specifike ligjore dhe politike, në fushën e aftësisë së kufizuar, e cila lidhet 

drejtpërdrejt ose jo me arsimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara.  
(DFG, Specialistët)

për trajtimin dhe udhëzimin e problemeve të fëmijëve dhe grave me 

aftësi të kufizuara.  
(DFG, autoritetet bashkiake)

Nevojitet një akt ligjor për rregullimin e pjesëmarrjes së fëmijëve 

pa arsim të mesëm në kurset e formimit profesional. Ligji aktual 

përmban një kriter që shprehet se personat me aftësi të kufizuara 

duhet të kenë përfunduar arsimin e mesëm në mënyrë që të ndjekin 

këto kurse. Duhet bërë një përjashtim për grupet e margjinalizuara, 

përfshirë fëmijët me aftësi të kufizuara.(  
(DFG, autoritetet bashkiake)

Është cituar se edhe çështjet e bashkërendimit të autoriteteve në nivel qendror dhe 
vendor e shtojnë edhe më shumë zbatimin jofunksional në nivel vendor:

Në bashki nuk ka një person kontakti që të bashkërendojë 

marrëdhëniet ndërinstitucionale për çështjet që lidhen me aftësitë 

e kufizuara. Madje as edhe në institucionet e tjera në nivel vendor 

nuk ka një person kontakti që të merrte pjesë vazhdimisht në 

mbledhjet e përbashkëta. Specialistë të shumtë marrin pjesë në 

takime të ndryshme, ndaj çështjet e diskutuara nuk ndiqen. Nuk ka 

bashkëpunim ndërinstitucional...ata raportojnë vetëm vertikalisht 

te institucionet në nivel qendror nga të cilat varen...nuk ekzistojnë 

udhëzime dhe rregullore që të tregojnë se si duhet zbatuar kuadri 

ligjor në këtë aspekt.  
(DFG, autoritetet bashkiake)

Një bashki raporton se disa fusha të zbatimit të politikave prioritizohen përmbi 
çështjen e përfshirjes sëpersonave me aftësi të kufizuara, duke pasqyruar kështu 
edhe njëherë disa prej boshllëqeve dhe mospërputhjeve me politikat kombëtare të 
shënuara edhe më sipër: 

Në bashki kemi një plan social për përfshirjen e komuniteteve rome 

dhe egjiptiane. Ne nuk kemi një plan për përfshirjen e personave 

me aftësi të kufizuara. Ai duhet hartuar.  

(DFG, autoritetet bashkiake)
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Shpeshherë, gjatë hartimit të ligjeve palët vendore të interesit nuk 

konsultohen dhe kjo bën që përshtatja sipas kontekstit e ligjeve në nivel 

vendor dhe nivel qarku të jetë e vështirë. Nuk kemi bibliotekë ligjore.  
(DFG, autoritetet rajonale)

“(Ka) Mungesë koordinimi ndërmjet institucioneve qendrore dhe 

vendore në delegimin e detyrave në nivel vendor dhe marrjen e masave 

për të garantuar përmbushjen e kuadrit ligjor.  
(DFG, autoritetet bashkiake)

Specialistët e shërbimeve sociale (specialistët e kujdesit ditor dhe rezidencial, 
kujdestarët, terapistët, psikologët, punonjësit socialë) raportojnë se e njohin 
ligjin Për ndihmën ekonomike dhe shërbimet shoqërore dhe rregulloret rreth 
standardeve për ofrimin e shërbimeve ditore dhe rezidenciale, por kanë njohuri 
sipërfaqësore rreth ligjeve dhe politikave të tjera lidhur me fëmijët me aftësi të 
kufizuara. Ata konfirmuan nevojën për trajnim dhe udhëzime të detajuara: 

Legjislacioni në fushën e aftësisë së kufizuar njihet në mënyrë 

sipërfaqësore. Standardet e shërbimeve sociale njihen mjaft mirë. 

(DFG, Specialistët)

Ligji që njohim dhe mbi të cilin bazojmë punën tonë është ligji Për 

ndihmën ekonomike dhe shërbimet shoqërore dhe Standardet 

e Shërbimeve Shoqërore, si dhe standardet e shërbimeve për 

personat me aftësi të kufizuara në qendrat rezidenciale. Ne i 

njohim mjaft mirë këto standarde dhe i zbatojmë ato në punën 

tonë. 
(DFG, Specialistët)

Ne kemi pak njohuri rreth kuadrit ligjor në fushën e aftësisë 

së kufizuar. Kjo ndodh për arsye se institucionet qeveritare 

në nivel qendror dhe vendor nuk na përcjellin informacione 

zyrtare rreth ndryshimeve ligjore që ndodhin dhe nuk na 

dërgojnë ligjet, vendimet dhe materiale të tjera informuese... 

Nga ana tjetër, edhe kur jemi të familjarizuar me kuadrin ligjor, 

ne kemi nevojë për ndihmë, udhëzime për të interpretuar, 

kuptuar, konsultuar rreth mënyrës se si duhet ta zbatojmë dhe 

se si të referohemi në punën tonë. Prandaj, na nevojitet trajnim 

ose seanca informuese. 
(DFG, Specialistët)

Një çështje thelbësore përfundimtare e ngritur nga autoritetet vendore 
dhe rajonale, si një pengesë në zbatimin e legjislacionit, është mungesa 
e konsultimeve me palët vendore të interesit në çastin e hartimit të 
legjislacionit dhe vendimeve, dhe rrjedhimisht kemi një shkëputje të 
konsiderueshme dhe problematike midis legjislacionit dhe realitetit në 

terren ku duhet të zbatohen ligjet.

Përmbledhtazi, kjo tregon që 

politikat dhe legjislacioni nuk po zbatohen siç duhet dhe në mënyrë 
konsitente, duhen marrë masa praktike për të ndihmuar që ato të bëhen 
realitet, përfshirë aktet nënligjore, alokimin e fondeve, trajnimin dhe 
udhëzimin e detajuar për autoritetet vendore përgjegjëse dhe për personat 
zbatues në terren, koordinimin ndërsektorial, personelin e dedikuar, si p.sh.: 
punonjësit për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe konsultimet 
me autoritetet vendore zbatuese mbi legjislacionin e ri, politikat dhe 
sistemet e monitorimit. 

Megjithatë, këto çështje janë të ngjashme me çështjet e tjera të qeverisjes, 
si politikat për përfshirjen e pakicave, mbrojtjen e fëmijëve ose ndihmën 
ekonomike. Mungesa e njëtrajtshmërisë në përfshirjen shprehimisht 
të fëmijëve me aftësi të kufizuara në të gjithë legjislacionin dhe në 
politikat,nënkupton që ata humbasin nëpër boshllëqe dhe nuk ka plan 
zbatimi, siç ka në rastin e pakicave, ose nuk ka punonjës për të drejtat e 
personave me aftësi të kufizuara, të caktuar për monitorimin e zbatimit, siç 
ka në rastin e mbrojtjes së fëmijëve, ose nuk ka standarde për zbatimin 
e legjislacionit për teknologjinë ndihmëse, siç ka në rastin e shërbimeve 
sociale dhe ndihmës ekonomike. 

Për sa i takon zbatimit, ka dallime edhe ndërmjet rajoneve, por duhen 
shqyrtime të mëtejshme pasi të dhënat ekzistuese të monitorimit nuk 
ofrojnë informacion të besueshëm, siç u përmend dhe më sipër në raport.

2. Rezultatet dhe analiza
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3. Sugjerime për 
politikat dhe 
praktikën 
Qëllimi i Analizës së Situatës së Fëmijëve me 
Aftësi të Kufizuara në Shqipëri sikurse përmendet 
në Termat e Referencës, ishte të sillte njohuri 
gjithëpërfshirëse për fëmijët me aftësi të kufizuara, 
për të ndërmarrë veprime konkrete nga qeveria 
dhe UNICEF Shqipëri, për të trajtuar shkeljet më 
të mëdha të të drejtave të fëmijëve me aftësi të 
kufizuara. Masat specifike prioritare, që dalin nga 
gjetjet e këtij studimi, përfshijnë si më poshtë:

1. Përforcimi i politikave ku ndërthuren të drejtat 
e fëmijëve dhe të drejtat e personave me aftësi të 
kufizuara 

Fëmijët me aftësi të kufizuara nuk përmenden shprehimisht në 
politikat dhe legjislacionin për personat me aftësi të kufizuara, dhe 
herë pas here përmenden në politikat që mbështetin legjislacionin 
për mbrojtjen e fëmijëve dhe shërbimet sociale. Rishikimi i 
politikave dhe, sipas nevojave, legjislacionit për t’i bërë fëmijë 
me aftësi të kufizuara më të dukshëm, mund të ndihmojë në 
komunikimin më të qartë të qëllimeve të Qeverisë së Shqipërisë 
në realizimin e të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuara sipas 
zotimeve të KDPAK-së dhe KDF-së.

Bashkërendimi i politikave dhe i legjislacionit me Komentin e 
Përgjithshëm të KDPAK-së nr.4 mbi arsimin përfshirës (KDPAK 
Neni 24) dhe Komentin e Përgjithshëm nr.5 mbi jetesën e pavarur 
(KDPAK Neni 19), veçanërisht seksioni 89 mbi arsimin përfshirës, 
si përgatitje për jetesën e pavarur, do të shërbente si një bazë 
e shëndoshë për të ecur përpara me programin e përfshirjes 
në Shqipëri dhe realizimin e të drejtave të fëmijëve me aftësi 
të kufizuara. Këto komente të përgjithshme duhen marrë në 
konsideratë, veçanërisht kur ndërthuren me nenet 2, 3, 9, 12, 
18, 23, 28 dhe 29 të KDF-së mbi mosdiskriminimin, interesin 
më të lartë të fëmijës, mosndarjen nga prindërit, respektimin e 
mendimeve të fëmijës, përgjegjësitë prindërore dhe ndihmën 
shtetërore, fëmijët me aftësi të kufizuara, të drejtat dhe qëllimet e 
arsimimit.

Rishikimi i kuadrit të politikave duhet të përfshijë indikatorë dhe 
tregues dhe një sistem të qartë monitorimi që do të mbështesë 
detyrimet për raportim periodik të Shqipërisë mbi zbatimin e KDF 
dhe KDPAK.
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4. Akses i përballueshëm në gjuhën e shenjave, gjuhën 
Braille, mjete dhe teknologji ndihmëse për fëmijët me 
aftësi të kufizuara.

Prioritizimi i zbatimit të Nenit 9 të ligjit të vitit 2014 për përfshirjen 
dhe aksesueshmërinë (i cili parashikon se duhen ofruar mjete 
ndihmëse) do të vërtetojë menjëherë dhe përfundimisht 
mbështetjen e fortë të qeverisë ndaj të drejtës së fëmijëve 
për përfshirje. Lista e Produkteve Ndihmëse Prioritare e e 
Organizatës Botërore të Shëndetësisë99 mund të shërbejë 
si bazë për identifikimin e një liste prioritare të produkteve 
asistuese për Shqipërinë, që mund të përcaktojë një nivel minimal 
disponueshmërie dhe mund të zgjerohet gradualisht me vënien 
në dispozicion të burimeve. 

5. Të fokusuarit në de-institucionalizimin e fëmijëve me 
aftësi të kufizuara. 

Ekziston mundësia e një qasjeje të shpejtëqë jep rezultat, 
përmes aplikimit të Udhëzuesve të UN për Kujdesin Alternativ 
për Fëmijët, duke pasur parasysh numrin e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara, të vendosur në kujdes rezidencial. Përpjekjet duhet të 
synojnë në zvogëlimin e mbi-përfaqësimit të fëmijëve me aftësi 
të kufizuara në institucionet publike rezidenciale, duke vijuar më 
tej me deinstitucionalizimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në 
Shqipëri. 

6. Sistemet e bashkërenduara të menaxhimit të 
informacionit që lidhen me shëndetin, arsimin dhe 
mbrojtjen sociale (kujdesi social dhe mbështetja, si dhe 
pagesat)

Garantimi i të dhënave të ndërlidhura, të sakta dhe të 
kategorizuara sipas grupmoshës, seksit dhe përkufizimeve të 
gjithëpranuara të ‘fëmijës me aftësi të kufizuara’. Fillimisht, 

2. Adresim i mangësive buxhetore me qëllim që në 
mënyrë efiktive të mbulohen të gjitha nevojat e 
fëmijëve me aftësi të kufizuara

Mekanizmat aktualë buxhetorë dhe shpërndarja e fondeve 
duhet të jenë në mbështetje të përgjegjësive dhe detyrimeve 
institucionale për fëmijët/personat me aftësi të kufizuara dhe 
duhet të adresojnë apo të zëvendësojnë zvogëlimin e fondeve të 
donatorëve për OJFtë që ofrojnë shërbime. Investimi kërkohet 
që të mbulojëhumbjet në pesë vitet e fundit me qëllim që të 
sigurohet vazhdimësia në ofrimin e shërbimeve për fëmijët me 
aftësi të kufizuara në nivelet aktuale si një minimum, si edhe të 
sigurojë që angazhimet politike për shërbime përfshirëse do të 
përmbushen.

3. Adoptimi i një qasjeje shumëdimensionale ndaj 
vlerësimit të aftësisë së kufizuar

Modifikimet e menjëhershme të modeleve aktuale të vlerësimit të 
aftësisë së kufizuar, të kryera nga KMCAP-ja dhe KSHV-ja, bashkë 
me zbatimin e mësimeve të nxjerra nga pilotimi i vlerësimit 
me bazë KNF98, mund të mbështesin kalimin efikas nga modeli 
mjekësor në modelin social, siç parashikohet në legjislacion. Këtu, 
mund të përfshihet vlerësimi social dhe i familjes, identifikimi i 
hershëm i instrumenteve të ekzaminimit zhvillimor, dhe vlerësimi 
arsimor për fëmijët në moshë më të madhe. Komisioni i bashkuar 
shumëdisiplinor mund të autorizojë paketën shumëdimensionale 
të mbështetjes, që mund të rivlerësohet çdo vit me ndryshimin e 
nevojave të fëmijëve. 

Qasja mund të shtrihet më tutje për të përfshirë sistemet 
shumësektoriale për identifikimin e hershëm të vonesave në 
zhvillim, si dhe prezantimin e mjeteve të standardizuara për 
matjen e zhvillimit të fëmijërisë.
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emërimit të Punonjësve për të Drejtat e Personave me Aftësi 
të Kufizuara pranë autoriteteve vendore dhe rajonalesi masë 
në afat të shkurtër, dhe zhvillimit të shërbimeve sociale me 
punonjës socialë profesionistësi masë afatgjatë. Punonjësit për 
të drejtat e personave me aftësi të kufizuara duhet t’i shtohen/
të plotësojnë stafin aktual dhe duhet të trajnohen dhe pajisen 
me protokolle dhe udhëzime për të punuar aty ku kryqëzohen 
aftësia e kufizuar dhe të drejtat e fëmijëve. 

8. Adoptimi i qasjes së menaxhimit të rastit për fëmijët me 
aftësi të kufizuara për të siguruar akses sistematik dhe 
mbështetje shumëdimensionale.

Menaxhimi i rastit në punën sociale do të mundësonte një metodë, 
sipas të cilës punonjësit socialë profesionistë të punojnë bashkërisht 
me të tjerë për të vlerësuar nevojat e fëmijës me aftësi të kufizuara 
dhe familjes së fëmijës, dhe për të planifikuar, bashkërenduar, 
monitoruar, vlerësuar dhe advokuar për një paketë me disa 
shërbime, me qëllim përmbushjen e nevojave komplekse të fëmijës.

Kapacitetet e profesionistëve duhet të fuqizohen në lidhje me 
punënëëme familjet, si të mbështesin prindërit e fëmijëve, 
dhe të përfshijnë sa më shumë të jetë e mundur prindërit dhe 
fëmijët me aftësi të kufizuara në diskutimet mbi kujdesin dhe 
mbështetjen për të cilën ata kanë nevojë.

9. Kërkimet e ardhshme për fëmijët në Shqipëri, përfshirë 
kërkimet për dhunën, duhet në mënyrë të posaçm etë 
përfshijnë edhe fëmijët me aftësi të kufizuara.

Teksa të dhënat botërore tregojnë se fëmijët me aftësi të 
kufizuara kanë gjasa të ndikohen në mënyrë disproporcionale nga 
ekspozimi ndaj dhunës, abuzimit, shfrytëzimit dhe neglizhimit100, 
për arsye etike në këtë studim nuk përfshihen pyetjet për dhunën 
e përjetuar. Kjo për shkak se studimi për dhunën ndaj fëmijëve 

përshtatje të vogla në mekanizmat e mbledhjes së të dhënave 
të përdorur nga Shërbimi Social Shtetëror dhe nga Ministria 
e Arsimit, Sportit dhe Rinisë mund të sjellin efikasitet në 
planifikimin dhe ofrimin e shërbimeve. Në një periudhë afatgjatë, 
sistemi i integruar i menaxhimit të të dhënave mund të ndihmojë 
në garantimin e monitorimit sistematik të situatës së fëmijëve me 
aftësi të kufizuara, dhe përshtatjen e politikave dhe shërbimeve 
sipas nevojës.

Sistemet e ndërlidhura të menaxhimit të informacionit mund të 
ofrojnë tregues për të dhënat në mbështetje të përmirësimit të 
efikasitetit në planifikimin e shërbimit dhe politikave, përfshirë 
alokimet e buxhetit, dhe mund të mbështesin planifikimin e stafit 
për të bërë të mundur që të ketë mjaftueshëm njerëz me aftësitë 
e duhura që garantojnë akses dhe përfshirje më të drejtë. Nga 
ana tjetër kjo do t’i ndihmojë qeverinë në menaxhimin e rrezikut 
aktual që shoqëron tkurrjen e financimeve të sektorit të shoqërisë 
civile dhe efektit të mundshëm në ofrimin e shërbimeve sociale. 

Po ashtu, të dhënat e sakta mund të ndihmojnë në rifokusimin te 
të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara për të aksesuar arsim 
cilësor në mënyrë të barabartë me të gjithë fëmijët. 

7. Informacion bashkëkohor dhe i përditësuar mbi të 
drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe politikat në 
mbështetje të këtyre të drejtave tek ofruesit e shërbimeve 
në nivel lokal, prindërit dhe komuniteti i gjerë.

Aksesi në informacione të sakta dhe të përditësuara lidhur me 
reformat e qeverisë, dhe disponueshmërinë e shërbimeve dhe 
mbështetjes do të kontribuojë në rritjen e besimit të prindërve, 
aksesin e orientuar drejt kërkesave dhe, rrjedhimisht, në 
shtimin e mundësive për fëmijët me aftësi të kufizuara. 
Njëkohësisht, kjo gjë mund të përmirësojë kapacitetin e 
punonjësve të sektorit publik në përmbushjen e përgjegjësive 
të tyre. Një fushatë informuese mund të mbështetet përmes 

3. Sugjerime për politikat dhe praktikën
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Hyrje

Ky studim përshtati një qasje të metodave të përziera kërkimore - 
mbledhje, analizim dhe integrim i të dhënave cilësore përmes DFK 
dhe IPK me të dhëna cilësore dytësore administrative dhe nga aketimi. 
Shqyrtimi i dokumentacionit, i ndërmarrë gjatë fazës së parë të analizës 
së situatës, evidentoi se zëri i fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe 
prindërve të tyre, mungonte në kërkimet e shumta të kryera në Shqipëri. 
Prandaj mbledhja e të dhënave parësore u fokusua në grumbullimin e 
prespektivës dhe eksperiencave të fëmijëve dhe prindërve, si edhe të 
specilistëve që punojnë ngushtë me ta dhe autoritetet lokale përgjegjëse 
për zbatimin e politikave dhe legjislacionit që ndikon në mënyrë të 
drejpërdrejtë tëk ata. IPK u organizuan me 79 fëmijë me aftësi të kufizuara 
nga mosha 10 në 17 vjeç dhe më prindër e kujdestarë të tyre në 4 
qarqe të Shqipërisë. DFG u realizuan me prindër të fëmijëve pa aftësi të 
kufizuara dhe me përfaqësues të autoriteteve vendore. Në studim morën 
pjesë 300 individë.

Ekipi i Kërkimit

Ky studim u ndërmor nga një Ekip Kërkimor i përbërë nga 2 konsulentë 
ndërkombëtarë me përvojë të gjërë në punë kërkimore dhe në fushën 
e aftësisë së kufizuar, të cilët punuan me Fondacionin Shqiptar për të 
Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara.

Në partneritet me UNICEF, Ekipi kërkimor përzgjodhi dhe monitoroi ekipin 
që mblodhi të dhënat: 1 koordinator kombëtar i kërkimit dhe 3 konsulentë 
kombëtarë të kërkimit; 9 mbledhës të të dhënave. Dy anëtarë të ekipit ishin 
përkthyes të gjuhës së shënjave dhe të gjithë kishin eksperiencë në punën 

është fushë e veçantë dhe kërkon protokolle të rrepta për të 
garantuar se fëmijët nuk do të ekspozohen ndaj një traume apo 
rrezikut shtesë101. 

Hulumtime të posaçme duhen për:

i. përvojën e jetës së fëmijëve me vështirësi të rënda në 
komunikim;

ii.numrin e fëmijëve që kanë një vlerësim nga KMCAP dhe nuk 
përfitojnë pagesat, si dhe arsyet e mosmarrjes së pagesës, si 
edhe identifikimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara aktualisht 
të paidentifikuar dhe familjeve të tyre që nuk marrin pagesë apo 
shërbime për aftësinë e kufizuar;

iii.identifikimin e nivelit të saktë të mungesave nëshërbimet e 
parandalimit, identifikimit dhe ndërhyrjes së hershme si dhe 
shërbimeve parashkollore; 

iv.të kuptuar një herë e mirë nëse fëmijët me aftësi të kufizuara 
në zonat rurale përjashtohen në mënyrë joproporcionale nga 
aksesi i shërbimeve, krahasuar me fëmijët e zonave urbane, 
dhe për të kuptuar shkaqet më kryesore të përjashtimit dhe 
përfshirjes;

v.të kuptuar përvojat dhe kërkesat e fëmijëve me aftësi 
të kufizuara dhe prindërve të tyre, lidhur me shëndetin 
mendor dhe shërbimet shëndetësore bazë, përfshirë edhe 
shërbimet dentare dhe për të marrë në konsideratë përfshirjen 
e adoleshentëve në shërbimet e shëndetit seksual dhe 
riprodhues, për të dokumentuar më në detaje shpenzimet 
shëndetësore të familjeve me fëmijë me aftësi të kufizuara, në 
krahasim me shpenzimet për fëmijët pa afësi të kufizuara.
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me fëmijët me aftësi të kufizuara, familjet dhe kujdestarët e tyre. 

FShDPAK identifikoi gjithashtu edhe koordinatorë vendorë në çdo 
zonë, të cilët njihnin zonën dhe ndihmuan për të gjetur vendndodhjen 
e familjes dhe për të bërë prezantimet paraprake. 

Fazat e Studimit

UNICEF në partneritet me MSHMS dhe MASR ofruan udhëzime dhe 
mbikqyrje.

Studimi u realizua në tre faza: 

•	Faza e parë – shqyrtimi i hollësishëm i të dhënave dytësore, 
për të kuptuar situatën aktuale të fëmijëve me aftësi të 
kufizuara në Shqipëri, në bazë të literaturës së disponueshme 
kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe të dhënave administrative 
kombëtare;

•	Faza e dytë – zhvillimi me pjesëmarrje i udhëzuesit kërkimor 
për mbledhjen e të dhënave parësore, duke përfshirë IPK, me 
palët e interesit, qeveritarë dhe joqeveritarë, fëmijët me aftësi 
të kufizuara, si dhe familjarët dhe kujdestarët e tyre. Kjo u 
pasua me një takim validimi me gjithë grupet e interesit për të 
konfirmuar metodologjinë dhe kornizën e studimit; 

•	Faza e tretë – mbledhja dhe analizimi i të dhënave parësore, 
raportimi përfundimtar dhe një seminar për validimin e gjetjeve 
me gjithë grupet e interesit;

Konsultimet Paraprake 

Në Dhjetor 2017, u realizuan konsultime paraprake me 39 persona 
kyç, përfaqësues të grupeve të interesit (tabela 7). Këto konsultime 
paraprake udhëhoqën hartimin e studimit.

 Tabela 7.  

Konsultimet paraprake Faza e Dyte

Pjesmarrësit 

Femra Meshkuj

DFK Prindër të fëmijëve me aftësi të kufizuara 10 2

Organizata të personave me aftësi të 
kufizuara

8 3

IPK UNICEF 5 1

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale

3 0

Ministra e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 1 1

Organizata të personave me aftësi të 
kufizuara

1 0

Organizata jo-qeveritare 3 1

Total 31 8

Grupet e interesit, përfshirë përfaqësues të UNICEF, MShMS 
dhe MASR dhe përfaqësues nga OJF rishhikuan gjetjet fillestare, 
miratuan kornizën e studimit në Dhjetor 2017, dhe rishikuan gjetjet 
dhe konkluzionet në maj 2018, para se të finalizohej raporti i 
studimit.

Korniza Konceptuale e Kërkimoit

Të dy proceset, rishikimi i të dhënave dytësore sëbashku me 
konsultimet paraprake, kontribuan në hartimin e konceptit 
të studimit kërkimor, pyetjeve të studimit dhe metodave për 
mbledhjen e të dhënave. 
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2. Identifikim i hershëm – monitorimi sistematik i fëmijëve në 
rritjen dhe zhvillimin e hershëm për të identifikuar çdo vonesë 
që nuk është në përputhje me momentet zhvillimore dhe për 
t’u siguruar që aty ku identifikohet një vonesë, fëmijët marrin 
ndihmën që u nevojitet sa më shpejt që të jetë e mundur.

3. Ndërhyrja në fëmijërinë e hershme – ka të bëjë me shërbimet 
dhembështetjen për të siguruar dhe rritur zhvillimin personal të 
fëmijëve dhe riaftësimin e tyre. 

4. Arsim parashkollor – përgatitja e fëmijëve që të hyjnë në 
sistemin arsimor, “gatishmëria për shkollë”. 

5. Arsim bazë – të gjithë fëmijët, përfshirë fëmijët me aftësi të 
kufizuara kanë të drejtën e arsimit bazë (fillor dhe i mesëm i ulët) 
dhe arsimi gjithëpërfshirës ka qenë një parim themelor i qasjes 
tek të drejtat, që nga krijimi i këtij koncepti në vitet 1990. 

6. Kujdes shoqëror / shërbimet e mbështetjes shoqërore – 
mbështetje dhe ndihmë e hartuar në mënyrë individuale, duke 
përdorur një qasje sistematike për ofrimin e një gamë të gjerë 
shërbimesh sociale.

7. Aftësim dhe riaftësim – shërbime të specializuara për të mbajtur 
ose për të përmirësuar aftësitë për funksionimin e përditshëm 
dhe për të rifituar shprehitë dhe aftësitë që mund të ketë humbur. 
Këto mund të përfshijnë terapi për të folurën dhe gjuhën, terapi 
për aktivitete të jetës së përditshme e për punëdhe fizioterapi e 
pajisje/mjete e teknologji ndihmëse.

8. Qasje/akses në informacion – që u mundësojnë fëmijëve 
dhe familjeve të kërkojnëtë drejtat e tyre dhe tëkontribuojnë në 
ndryshimin e normave shoqërore.

9. Të tjera që kanë pikëprerje– që ndërlidhen me shumë sektorë 
- ekspozimi ndaj dhunës, abuzimit, shfrytëzimit dhe neglizhimi; 
trajtimi nësistemete e kujdesit rezidencial; diskriminimi me bazë 
gjinore.

Kjo analizë situate merr në konsideratë situatat që kanë përjetuar 
fëmijët me aftësi të kufizuara gjatë jetës në kontekstin 
socio-ekologjik të zhvillimit njerëzor. Kjo gjë mundëson 
disponueshmërinë e ndërhyrjeve dhe mbështetjes në fazat kyçe, të cilat 
vlerësohen kundrejt angazhimeve të qeverisë dhe përvojave në jetën 
reale.

Të pesë nivelet e kornizës/kuadritsocio-ekologjik, mund të 
përshkruhentëlidhura me:

1. Nivelin strukturor – kuadri ligjor dhe politikat;

2. Nivelin institucional – organizatat dhe shërbimet;

3. Nivelin Komunitar – ffaktorë të tillë si kapitali social dhe rrjetet të 
influencuara nga besimi dhe normat shoqërore; 

4. Nivelin ndërpersonal – ffaktorë të tillë si konteksti pranë familjes, 
shtëpisë dhe të njohurve të afërt;

5. Nivelin individual – faktorë të tillë si historiku personal dhe faktorët 
zhvillimorë;

Studimi pasqyron ndërveprimin mes këtyre elementëve të sistemit të 
mbrojtjes së fëmijës si edhe mënyrën se si ato ndikohen nga ambjenti 
shoqëror, kulturor e politik ndërsa vendosen përkrah me ndërhyrjet e 
rëndësishme dhe mbështetjen përgjatë gjithë ciklit të jetës.

Ndërhyrjet kryesore gjatë jetës dhe mbështetja për fëmijët me aftësi të 
kufizuara përfshijnë: 

1. Kujdes të përshtatshëm që para konceptimit/zënies së fëmijës, 
gjatë shtatzënisë dhe në lindje – për shembull, fushatat e shëndetit 
publik për ndryshimin e normave shoqërore që lidhen me përdorimin 
e alkoolit dhe duhanit; parandalimi i anemisënë vajzat adoleshente, 
përdorimi i plotësuesve më bazëacidin folik para shtatzënisë, kujdes 
shëndetësor adekuat para lindjes, lindje në spital(ose mjek i kualifikuar 
i lindjes), këshillim i menjëhershëm pas lindjes nëse kërkohet; etj.
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tyre, kujdestarët dhe ata që punojnë më afër me ta.

Nëntë intervista/pyetsorë gjysëm të strukturuar u hartuan për të 
siguruar që kontekstet përkatëse të dilnin përmes dialogut. IPK 
dhe DFG u hartuan në formën e shkëmbimeve ndërvepruese të 
një dialogu ballë për ballë ndërmjet pjesëmarrësve, duke përdorur 
një qasje tematike-narrative, por me një strukturë fleksibël:

1. IPK-të me prindin, ose dikë tjetër qëështë kujdestar i një 
fëmije me aftësi të kufizuara, në familje

2. IPK-të me kujdestarin e një fëmijë me aftësi të kufizuara në 
kujdes rezidencial

3. DFG-të me prindër të fëmijëve pa aftësi të kufizuara

4. IPK-të me fëmijë të grupmoshës 7-9 vjeç

5. IPK-të me fëmijë dhe adoleshentë të grupmoshës 10-14 
vjeç

6. IPK-të me fëmijë dhe adoleshentët më të rritur të 
grupmoshës 15-17 vjeç

7. IPK-të dhe DFG-të me përfaqësues të qeverisë në nivel 
kombëtar, rajonal dhe bashkiak

8. DFG-të me specialistët dhe ofruesit e shërbimeve

9. DFG-të me anëtarët e komisionit mjekësor (për vlerësimin e 
aftësisë së kufizuar)

Instrumentat u para-testuan në Tiranë, gjatë trainimit të ekipit 
të mbledhjes së të dhënave, duke u bërë edhe përshtatjet e 
nevojshme. 

Pyetjet Kyçe të Kërkimit

Gjetjet nga shqyrtimi i të dhënave dytësore dhe konsultimet 
paraprake, të shqyrtuara përkundrejt strukturës së konceptuar të 
kërkimit/studimit, kontribuoi në zhvillimin e pyetjeve kryesore të 
këtij studim.

Si i mbështesin politikat dhe dispozitat ligjore të drejtat e fëmijëve 
me aftësi të kufizuara? 

Cilat janë shërbimet dhe mbështetja që iu ofrohen fëmijëve me 
aftësi të kufizuara dhe familjeve të tyre?

Në çfarë mënyre marrin pjesë fëmijët me aftësi të kufizuara dhe 
familjet e tyre në jetën në komunitet? (Apo si është pjesmarrja 
e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe familjeve të tyre në 
komunitet?)

Çfarë ndihme apo mbështetje marrin fëmijët me aftësi të kufizuara 
dhe familjet e tyre nga familjarët/të afërmit, miqtë dhe fqinjët?

Si është të jesh ky që je?

Mbledhja e të Dhënave

Duke marrë parasysh:

•	 sasinë e konsiderueshme të studimeve të fundit mbi fëmijët 
me aftësi të kufizuara në Shqipëri (që nga viti 2015), përfshirë 
sondazhin sasior të vitit 2018, bazuar në Modulin me pyetje mbi 
Nivelin Funksional të Fëmijëve të UNICEF / Washington Group 
(të dhënat e grumbulluara në vitin 2016-2017);

•	 mungesën e theksuar të zërave të fëmijëve me aftësi të kufizuara 
dhe familjeve të tyre, mbledhja e të dhënave primare për këtë 
studim nxori si prioritet një qasje cilësore për të mbledhur 
informacion nga vetë fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e 
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Tabela 8. 

Karakteristikat e fëmijëve dhe prindërve 
të intervistuar në shkurt 2018

Intervistat me familjet për fëmijët e tyre 
me aftësi të kufizuara

Intervistat e 
fëmijëve Prej të cilave:

Intervistat e 
kujdestarëve

Numri total i 
prindërve të 
intervistuar 
(58 çifte 
prindër/
fëmijë) R

re
th

 d
je

m
ve

R
re

th
 v

aj
za

ve Mosha e 
fëmijëve të 
intervistuar 
ose objekt 
interviste D

je
m

V
aj

za

To
ta

l n
o

.

Numri 
total i 
vajzave dhe 
djemve të 
intervistuar 

Fëmijët 
që dhanë 
përgjigje 
të 
pjesshme 
ose nuk 
dhanë 
përgjigje *

Total no. 
of carers 
interviewed 
(about 
children in 
residential 
facilities)

2 - 2 1 - - - - - -

2 1 1 2 - - - - - -

5 3 2 3 - - - - - -

4 4 4 - - - - - -

5 4 1 5 - - - - - -

9 7 2 6 1 1 2 - - 1

5 2 3 7 3 4 7 2 - -

7 4 3 8 4 2 6 3 - -

7 5 2 9 4 2 6 - 1 1

13 8 5 10 6 8 14 3 2 2

1 - 1 11 1 1 2 1 1 1

1 - 1 12 - 1 1 1 - -

6 3 3 13 4 3 7 2 1 1

5 3 2 14 6 6 12 4 5 4

11 7 4 15 7 4 11 1 2 2

3 1 2 16 3 3 6 1 3 -

2 1 1 17 3 2 5 3 3 4

1 - 1 18 1 1 - - 2

89 53 36 Total 42 38 80 22 18 19

*Prej të cilëve 3 ishin fëmijë në kujdes rezidencial dhe 12 vajza; të gjithë të regjistruar me çrregullim të spektrit të 

autizmit, epilepsi, aftësi të kufizuara intelektuale ose paralizë cerebrale dhe/ose me disa vështirësi të moderuara ose 

të rënda në të folur, komunikim dhe të kuptuar.

Koordinatorë vendorë u angazhuan në çdo vendndodhje duke 
përfshirënjë drejtues të komunitetit rom, në mënyrë që të lehtësohej 
identifikimi i familjeve të përzgjedhura për intervistë dhe për të 
mbështetur logjistikën e për të administruar organizimin DFG . 

Pjesmarrësit në Studim

Mbledhja e të dhënave primare u organizua gjatë periudhës së 12 
Shkurt - 9 Mars 2018. Gjithsej ishin 300 të rritur dhe fëmijë që u 
intervistuaan apo që morën pjesë pjesë në diskutimet në fokus 
grupe.

•	 15 DFG me 26 përfaqësues të autoriteteve shtetërore në nivel 
rajonal dhe bashkiak 64 specialistëve të shëndetësisë, arsimit 
dhe kujdesit shoqëror, si edhe punonjës të qëndrave të kujdesit 
rezidencial;

•	 4 DFG me 22 prindër të fëmijëve pa aftësi të kufizuara;

•	 80 IPK me 38 vajza dhe 42 djem me aftësi të kfizuar të 
grupmoshës 7-17 vjeç (një djalë i ri i cili kishte mbushur 18 vjec, 
një muaj para intervistës);

•	 88 IPK me familjarë të fëmijëve me aftësi të kufizuara të 
moshës 2-17 vjeç (dhe një që kishte mbushur moshën 18 vjeç);

•	 19 IPK me kujdestarë në qëndrat e kujdesit rezidencial të 
intervistuar për fëmijët nën kujdesin e tyre të grupmoshës 0-17 
vjeç (dhe 2 të rinj që sëfundmi kishin mbushur moshën 18 vjeç.

Pjesëmarrësit u përzgjodhën në mënyrë të qëllimshme bazuar në 
aftësinë e kufizuar, marrëdhënien e tyre me një fëmijë me aftësi 
të kufizuara ose me përfshirjen në planifikimin e politikave sociale 
dhe në ofrimin e shërbimeve.Studimi kishte si qëllim të përfshinte, 
sa më shumë që të ishte e mundur një numër të barabartë të 
vajzave dhe djemve. Përveç kësaj, katër DFG me prindërit e 
fëmijëve pa aftësi të kufizuara u përfshinë për të marrë pikëpamjet 
e komunitetit në çdo vendndodhje ku u mblodhën të dhënat 
primare. 
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Figura 5. 

Harta e Shqipërisë me 
vendet ku u mblodhën të 
dhënat primare

Konsiderata të Etikës 

Ky studim është hartuar bazuar në:

•	 Regulation of the Government of Albania 
on “Ethics of The Research and Publishing 
Activity”, and specifically article 1.1.4 which 
requires that institutions, “Maintain a 
climate of cooperation that promotes 
responsibility and ethics during research”. 
The Guide has been issued by the 
Government of Albania to orient on ethical 
related issues companies/institutions/
consultants undertaking research;

•	 Rregulloren “Për Etikën në Veprimtarinë 
Kërkimore dhe Botuese”, dhe në veçanti 
në nenin 1.1.4 që kërkon nga institucionet, 
“të ruajnë një klimë bashkëpunimi që nxit 
përgjegjshmërinë dhe etikën në kërkim”. 
Ky udhëzues është lëshuar nga Qeveria 
e Shqipërisë për të orientuar kompanitë/
institucionet/konsulentët që kryejnë 
kërkime për çështjet lidhur me etikën.

•	 Procedurën e UNICEF-it për Standardet e 
Etikës në Kërkim, Vlerësim, Mbledhje dhe 
Analizë të të Dhënave (2015)

Kampionimi ortek u përdor me pjesëmarrësit e identifikuar: kështu 
gjatë intervistave apo konsultimeve në grup të anketuarit u pyetën 
në mënyrë që të ofronin informacion për familjet me fëmijë me 
aftësi të kufizuara.

Shtrirja e Mbledhjes së të Dhënave

Për mbledhjen e të dhënave parësore u përzgjodhën katër 
vendndodhje (Figura 5), Tiranë, Kukës, Gramsh dhe Berat: 

•	në konsultim dhe me këshillim nga Ministria e Shëndetësisë 
dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Arsimit, dhe UNICEF, dhe 
organizatat lokale të shoqërisë civile/OPAK;

•	duke marrë parasysh të dhënat mbizotëruese në zhvillim e 
sipër për prevalencën; dhe

•	si rezultat i shqyrtimeve të parametrave logjistike për akses 
gjatë dimrit. 

Studimi në Tiranë dhe Kukës synoi popullsinë urbane, ndërsa në 
Gramsh (Elbasan) dhe Berat iu drejtua familjeve me karakteristika 
më rurale, p.sh. familjet duhet të banonin 3 km larg nga 
karburantet ose supermarketet. 
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•	 Dokument Udhëzues i UNICEF-it për Mbrojtjen e Sigurisë së 
Qenieve Njerëzore

•	 Dokument Udhëzues i UNICEF-it për Mbrojtjen e të Dhënave 
të Studimit

Udhëzuesi i Kërkimit mbështet dhe angazhohet që të aplikojë në 
praktikë standardet themelore:

•	 që subjektet nuk janë vendosur në rrezik të panevojshëm;

•	 se pjesëmarrja është vullnetare dhe subjektet bien dakort dhe japin 

pëlqimin e informuar  para pjesëmarrjes së tyre; dhe

•	 që ka protokolle të shkruara për të garantuar konfidencialitetin apo 

anonimitetin

Pas marrjes së miratimit etik, ekipi i mbledhjes së të dhënave, 
u përfshi në një program trajnimi 5-ditor pas përfundimit të të 
cilit, ata nënshkruan një angazhim me shkrim që binin dakort 
me udhëzimet etike. Ky përfshinte udhëzuesin për të mbrojtur 
pjesëmarrësit në kërkim/studim dhe një protokoll për raportimin 
nëse një fëmijë apo adoleshent do të ndante me ta se ata ose 
të tjerë rrezikojnë dëmtim, ose nëse mbledhësi i të dhënave 
bëhet dëshmitar apo dëgjon dëshmi të incidenteve që mund të 
shkaktojnë dëm, në përputhje me Ligjin Shqiptar për të Drejtat 
dhe Mbrojtjen e Fëmijëve Neni 67. Udhëzuesi i Kërkimit gjithashtu 
përfshiu gjithashtu udhëzime të detajuara mbi menaxhimin dhe 
ruajtjen e të dhënave. 
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