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WHO IS MEDPAK ? 
MEDPAK started its activity since March 1993 in Librazhd as small parents’ association 
of children with disabilities. Later in 6th of March 2006 with the decision No.1620 of 
Tirana First Instance Court, it turned from a local association into a national level one 
extending its operations all over Albania through branches and small projects.  
 
OUR MISSION: 
MEDPAK Organization, is a nonprofit (NPO) humanitarian organization on voluntary 
basis, which work is focused in defending the rights of people with disabilities through: 
Acknowledgment and enforcement of legal and sublegal acts, training and capacity 
building of its members and others, awareness of the community on people with 
disabilities rights, lobbying for the law approval and  enforcement, equal access to 
services, with the ultimate purpose of improving the life’s standards of people with 
Disabilities and their families.  
 
 
OUR VISION: 
Different in needs, equal in rights.  
 
MEDPAK operates through implementing programs supported mainly by foreign and 
domestic donors, as well as through partnerships relations established with local and 
central government institutions.  
 
MEDPAK is actively contributing through its membership in the National Agency for 
Defending the Rights of Children, in the Advocacy Group initiated by the ADRF 
(Albanian Rights Foundation), and the Disability and Development Coalition, member of 
Education Coalition.  
 
MEDPAK is well known and actively engaged in the social- economical changes of the 
legislation, having its voice in defense of the rights of people with disabilities. Some of 
these changes to mention are : a)the approved National Strategy of People with 
Disabilities, The New Social Services Strategy; b)the approved Social Services Standards; 
c)Pre-University Educational Law, etc.  
 
We are certified by IZHA ( Education Development Institute) to provide trainings with 
credits for specialists regarding topics about work with the children with disabilities or 
learning difficulties. 
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KUSH ËSHTË MEDPAK? 
MEDPAK ka filluar veprimtarinë e saj që nga marsi i vitit 1993 në Librazhd, si shoqatë e 
prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Më 6 mars 2006, me vendimin nr.1620 të 
Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, u kthye nga një shoqatë lokale në një me nivel 
kombëtar, i cila zgjeroi veprimtarinë e saj në të gjithë Shqipërinë përmes degëve dhe 
projekteve të vogla. 
 
MISIONI YNE: 
Organizata MEDPAK, është një organizatë humanitare jofitimprurëse (OJF) në baza 
vullnetare, e cila është e fokusuar në mbrojtjen e të drejtave të personave me aftësi të 
kufizuara përmes: Njohjes dhe zbatimit të akteve ligjore dhe nënligjore, trajnimi dhe 
ngritja e kapaciteteve të anëtarëve të tij dhe të tjerëve, rritja e ndërgjegjes së komunitetit 
për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, lobim për aprovimin dhe zbatimin e 
ligjit, qasje të barabartë në shërbime, me qëllimin përfundimtar, përmirësimi i 
standardeve të jetës së personave me aftësi të kufizuara dhe familjeve të tyre. 
 
VIZIONI YNE: 
Të ndryshme nga nevojat, të barabarta në të drejta. 
 
MEDPAK vepron përmes programeve të zbatimit të mbështetura kryesisht nga donatorë 
të huaj dhe vendas, si dhe nëpërmjet marrëdhënieve të partneritetit të krijuar me 
institucionet e qeverisjes vendore dhe qendrore. 
 
MEDPAK po kontribuon në mënyrë aktive me Grupin e Avokimit të iniciuar nga 
FSHDPAK (Fondacioni Shqiptar i Personave me Aftësi të Kufizuara), dhe Koalicioni për 
Aftësinë e Kufizuar dhe Zhvillimin dhe është anëtare e Koalicionit për Arsim. 
 
 
MEDPAK është e njohur dhe aktivisht e angazhuar në ndryshimet socio-ekonomike të 
legjislacionit, duke pasur zërin e saj në mbrojtje të të drejtave të personave me aftësi të 
kufizuara. Disa nga këto ndryshime janë: a) Strategjia Kombëtare e Personave me Aftësi 
të Kufizuara e miratuar, Strategjia e Shërbimeve të Reja Sociale; b) standardet e 
miratuara të shërbimeve sociale; c) Ligji arsimor parauniversitar, etj. 
 
Jemi certifikuar nga IZHA (Instituti i Zhvillimit të Arsimit) për të ofruar trajnime me 
kredi për specialistët lidhur me temat për punën me fëmijët me aftësi të kufizuara ose 
vështirësitë në të mësuar. 
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