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Ky udhëzues është hartuar nga FShDPAK në kuadrin e projektit “ Shërbime të informimit dhe 

ndihmë ligjore parësore për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre në Shqipëri “ që po 

zbatohet si pjesë e programit “Përgjigje gjithëpërfshirëse ndaj #COVID19 për fëmijët me aftësi 

të kufizuara dhe familjet e tyre" të zbatuar nga World Vision, me mbështetjen e Bashkimi 

Evropian në Shqipëri, në bashkëpunim me 6 organizata që punojnë në fushën e aftësisë së 

kufizuar, ADRF, MEDPAK, DSA, ANAD, Help the Life dhe Together for Life  
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Udhëzuesi për realizimin e aksesueshmërisë nga institucionet publike dhe private, i shërben 

kryesisht institucioneve për realizimin e detyrave dhe përgjegjësive që ata kanë për të garantuar 

aksesueshmërinë sipas legjislacionit vendas, dhe konkretisht Vendimit të Këshillit të Ministrave 

Nr. 1074, datë 23.12.2015 “Për përcaktimin e masave për mënjanimin e pengesave në 

komunikim dhe infrastrukturë në ofrimin e shërbimeve publike për personat me aftësi të 

kufizuara” (Vendimi Nr. 1074).1 Ky vendim është miratuar në Dhjetor të vitit 2015 në zbatim të 

Ligjit për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë dhe përbën një nga dokumentet ligjore më të detajuar 

për realizimin e aksesueshmërisë nga institucionet dhe kompanitë private.  

Udhëzuesi gjithashtu i shërben komunitetit të personave me aftësi të kufizuara dhe organizatave 

jofitimprurëse, apo çdo grupimi të interesuar për të monitoruar zbatimin e këtij vendimi nga ana e 

enteve përgjegjëse.  

 

  

                                                
 



 3 

HYRJE 

Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (KDPAK) njeh rëndësinë themelore 

që ka koncepti i aksesueshmërisë që në preambulën e konventës duke theksuar: "duke njohur 

rëndësinë që ka aksesueshmëria në mjedisin fizik, social, ekonomik dhe kulturor, për shëndetin 

dhe arsimin, informacionin dhe komunikimin, në dhënien e mundësive për personat me aftësi të 

kufizuara që ata të gëzojnë të gjitha të drejtat dhe liritë themelore të njeriut"2 Aksesueshmëria është 

sqaruar në një mënyrë të detajuar në nenin 9, "Aksesueshmëria" të KDPAK. 

Aksesueshmëria përfshin të gjitha fushat e zbatimit të KDPAK: Mjedisi fizik, transporti, 

informacioni, objektet publike dhe shërbimet.3 Prandaj, është një koncept që kërkon përfshirjen e 

profesionistëve nga disa fusha që duhet të punojnë së bashku për të adresuar të gjithë elementët që 

përcaktojnë akse, duke u kthyer kështu në një detyrë komplekse dhe sfiduese për institucionet. 

KDPAK përmes nenit 9, "Aksesueshmëria" u imponon Shteteve Palë (Shqipërisë) "detyrimin për 

të eleminuar pengesat fizike, të transportit, informacionit dhe komunikimit, përfshirë teknologjitë 

dhe sistemet e informacionit dhe komunikimit, si dhe shërbime të tjera publike, në urbane dhe 

zonat rurale.  

Një shpjegim më i thjeshtë për aksesueshmërinë është që ajo duhet kuptuar në katër aspekte: (1) 

mbështetja për kapërcimin e barrierave sociale si stereotipet dhe paragjykimet, të cilat përjashtojnë 

personat me aftësi të kufizuara; (2) komunikimit i aksesueshëm, i cili mbulon çështje të tilla si 

formate të arritshme për personat me aftësi të kufizuara në shikim, mundësia e aksesit për personat 

me aftësi të kufizuara në dëgjim dhe të folur përmes gjuhëve të shenjave dhe të tjera mënyrave; 

(3) dimensioni intelektual i aksesueshmërisë: për të siguruar që dokumentet dhe informacioni në 

përgjithësi ofrohen në formate të lehta për t’u lexuar dhe të kuptueshme. (4) dimensioni fizik i 

aksesit, si për shembull sinjalistika, gjerësia e dyerve dhe sigurimi i rampave dhe përshtatjet 

përkatëse në mjedisin fizik, si dhe aksesi në mallra dhe shërbime. Aksesueshmëria kërkon që 

politikat, legjislacioni dhe praktikat që ndiqen të mos përjashtojnë personat me aftësi të kufizuara. 

Aksesueshmëria sipas legjislacionit shqiptar dhe konkretisht Ligjit për Përfshirjen dhe 

Aksesueshmërinë do të thotë heqje e pengesave4 e të gjitha llojeve. Kjo do të thotë që në mënyrë 

që personat me aftësi të kufizuara të përfshihen në të gjitha sferat e jetës, duhet të hiqen pengesat 

të cilat ndalojnë përfshirjen e tyre dhe gëzimin e të drejtave si të gjithë të tjerët. 

Në zbatim të Ligjit për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë u miratua Vendimi i Këshillit të 

Ministrave Nr. 1074, datë 23.12.2015 “Për përcaktimin e masave për mënjanimin e pengesave në 

                                                
2 https://treaties.un.org/Pages/VieëDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

15&chapter=4&lang=_en&clang=_en 
3 Explanatory information on article 9 Accessibility, accessed on 22 February 2018, 

http://ëëë.un.org/esa/socdev/enable/disacc.htm 

4 Pengesat janë të llojeve të ndryshme. Ato ndahen në: 

Pengesat sociale, si për shembull qëndrimet, mentaliteti, paragjykimet, stereotipet e sjelljet tutelore;  

Pengesat mjedisore, si për shembull, vështirësitë në komunikim që kanë personat me dëmtime ndijore, veçanërisht ata me dëmtime në shikim dhe 

dëgjim, ata për të cilët komunikimi verbal është i kufizuar ose i pamundur e personat që kërkojnë formate të thjeshta për t’u  lexuar dhe për t’u 

kuptuar;  

Pengesat infrastrukturore, si për shembull në banesa, hapësira dhe shërbime publike;  

Pengesat institucionale, si për shembull ato në legjislacion dhe politika. 

 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=_en&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=_en&clang=_en
http://www.un.org/esa/socdev/enable/disacc.htm
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komunikim dhe infrastrukturë në ofrimin e shërbimeve publike për personat me aftësi të 

kufizuara”, i cili përbën dokumentin më të detajuar në lidhje me përgjegjësisë dhe veprimet që 

duhet të ndërmerren nga institucionet për zbatimin e aksesueshmërisë. Ky vendim vjen në 

përputhje me KDPAK dhe me rekomandimet e Komitetit për të Drejtat e Personave me Aftësi të 

Kufizuara 

ÇFARË RREGULLON KY VENDIM DHE CILI ËSHTË QËLLIMI I TIJ? 

Vendimi përcakton në mënyrë konkrete hapat dhe masat që duhet të ndërmerren nga institucionet 

për heqjen e pengesave në fushat kryesore:  

Strehim; 

Transport; 

Shëndetësi;  

Kujdes social; 

Arsimim; 

Punësim; 

Shërbime për personat me aftësi të kufizuara. 

Vendimi gjithashtu shërben edhe për unifikimin e rregullave ekzistuese me rregullat e reja. Këtu i 

referohet në mënyrë të veçantë Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.1503, datë 19.11.2008 

rregulloren “Për shfrytëzimin e hapësirave nga ana e personave me aftësi të kufizuar” 

Kujtojmë që ky vendim trajton në mënyrë të detajuar rregullat teknike realizimin e 

aksesueshmërisë infrastrukturore, fizike apo arkitektonike. Vendimi Nr. 1047 dhe Vendimi Nr. 

1503 sëbashku plotësojnë njëri tjetrin dhe krijojnë një kuadër të plotë sipas të cilit rregullohet 

aksesueshmëria.  

 

CILAT JANË OBJEKTET TË CILAT ZBATOJNË RREGULLAT E KËTIJ VENDIMI? 

Të gjitha ndërtimet dhe strukturat ndërtimore, si të të reja ashtu edhe ato dhe ekzistuese, në veçanti: 

objektet e shëndetit publik, banesat dhe objektet rezidenciale, shkollat dhe institucionet shkencore, 

objektet kulturore, objektet e kultit, qendrat tregtare, institucionet administrative të shërbimit 

publik, ndërmarrjet e qendrat e punës, në mjediset e të cilave ofrohen shërbime publike, parqet, 

sheshet e rrugët. 

 

A KA VETËM NDËRTESA TË PARASHIKUARA NË VENDIM?  

Jo. Vendimi vendos para detyrimit të realizimit të akseuseshmërisë në mënyrë të veçantë edhe 

transportin publik (të gjitha mjetet e transportit publik) dhe të gjitha mediat dhe tërësinë e mjeteve 

publike apo private të informimit publik. 
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CILAT JANË HAPAT QË DUHET TË NDJEKIN INSTITUCIONET PËR ZBATIMIN 
VENDIMIT NR. 1074 DHE REALIZIMIN E AKSESUESHMËRISË?  

 

 Vlerësimi i gjendjes së institucionit ose kompanisë (të gjitha institucionet e 

sipërpërmendura)nga pikëpamja e nivelit të aksesueshmërisë; 

 Evidentimi i ndërhyrjeve në objekte dhe shërbime për realizimin e aksesueshmërisë aty ku 

ajo mungon sipas vlerësimit; 

 Planifikimi financiar dhe caktimi i fondeve për ndërhyrjet e nevojshme 

 Përcaktimi i një afati kohor për realizimin e aksesueshmërisë. 

Në lidhje me hapin e fundit, duhet të mbajmë në vëmendje që realizimi i ndërhyrjeve është gradual, 

sipas mundësive financiare të institucionit, që përkon me realizimin progresiv.  

Të gjithë këto hapa duhet të përfshihen në një plan, të cilin institucioni e miraton 6 muaj pas hyrjes 

në fuqi të Vendimit Nr. 1074 zyrtare të institucionit. Ky plan duhet të publikohet në faqen zyrtare 

të institucionit. Një kopje e tij plani duhet t'i dërgohet Këshillit Kombëtar të Aftësisë së Kufizuar 

dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Institucionet gjithashtu kanë detyrimin për 

të hartuar një raport vjetor në lidhje me zbatimin e tij.  

CILAT JANË PENGESAT E DETAJUARA SIPAS VENDIMIT? 

Pengesa në komunikim janë: a) vështirësitë në komunikim që kanë personat me dëmtime ndijore, 

veçanërisht ata me dëmtime në shikim e dëgjim; b) vështirësitë në komunikim që kanë personat 

që kërkojnë formate të thjeshta për t’u lexuar dhe për t’u kuptuar.  

Pengesa infrastrukturore janë: a) pengesat fizike si burim vështirësish për lëvizjen e kujtdo dhe 

në mënyrë të veçantë të atyre që, për çfarëdolloj arsyeje, kanë një aftësi lëvizëse të kufizuar, të 

përhershme ose të përkohshme;  b) pengesat që kufizojnë ose pengojnë këdo në përdorimin komod 

dhe të sigurt të hapësirave, pajisjeve e të pjesëve përbërëse;  c) mungesa e mjeteve dhe e 

sinjalizimeve që lejojnë orientimin dhe njohjen e vendeve e të burimeve të rrezikut për këdo dhe, 

në veçanti, për personat me shikim apo dëgjim të kufizuar. 

CILAT JANË MËNYRAT KRYESORE TË REALIZIMIT TË AKSESUESHMËRISË 
OSE HEQJES SË PENGESAVE?5 

Për heqjen e pengesave infrastrukturore, fizike apo arkitektonike rregullat teknike që duhet të 

zbatohen janë në Vendimin Nr.1503, datë 19.11.2008 rregulloren “Për shfrytëzimin e hapësirave 

nga ana e personave me aftësi të kufizuar”, i përmendur më lart. 

                                                
5 Pengesa në komunikim janë: a) vështirësitë në komunikim që kanë personat me dëmtime ndijore, veçanërisht ata me dëmtime në shikim e dëgjim; 

b) vështirësitë në komunikim që kanë personat që kërkojnë formate të thjeshta për t’u lexuar dhe për t’u kuptuar.  

Pengesa infrastrukturore janë: a) pengesat fizike si burim vështirësish për lëvizjen e kujtdo dhe në mënyrë të veçantë të atyre që, për çfarëdolloj 

arsyeje, kanë një aftësi lëvizëse të kufizuar, të përhershme ose të përkohshme;  b) pengesat që kufizojnë ose pengojnë këdo në përdorimin komod 

dhe të sigurt të hapësirave, pajisjeve e të pjesëve përbërëse;  c) mungesa e mjeteve dhe e sinjalizimeve që lejojnë orientimin dhe njohjen e vendeve 

e të burimeve të rrezikut për këdo dhe, në veçanti, për personat me shikim apo dëgjim të kufizuar.  
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Ndërsa për komunikimin dhe informimin (për subjektet që ofrojnë shërbime publike) mënyrat e 

heqjes së pengesave janë:  

(i)proces komunikimi dhe informimi për individët me vështirësi shikimi ose plotësisht të verbër, 

(ii)duke botuar në gjuhën braille dhe/ose me shkrim të zmadhuar dhe/ose në formatin audio 

materiale të lidhura drejtpërdrejtë me interesat parësorë të këtij grupi njerëzish. 

Për personat me aftësi të intelektit këto mënyra janë:  

i) dhënia e kohës së nevojshme për të procesuar, kuptuar dhe reaguar;   

ii) rimarrja dhe përsëritja e informacionit, shpjegimi i informacionit në gjuhë të thjeshtë, copëzimi 

iii) informacionit në koncepte më të thjeshtuara, pa e tepruar, dhënia e besimit dhe e sigurisë gjatë 

komunikimit;  

iv) të dëgjuarit e vëmendshëm, mosndërprerja e panevojshme e ligjëratës, përdorimi i fjalive e i 

fjalëve të thjeshta në të shkruar;   

v) përkthim në gjuhën shqipe të shenjave gjatë ofrimit të shërbimit publik pët këtë komunitet; 

vi) përdorimi i figurave, fotove, ngjyrave në materiale të shtypura. 

Institucionet e shërbimit të transportit publik dhe privat detyrimin për të garantuar sistem transporti 

për individët e verbër ose me dëmtim të shikimit, duke përfshirë sistem të shpjegimit me audio për 

orientim në linjat e transportit.  

Për transportin publik ofrojnë transport qytetas me mjete tërësisht të përshtatura minimumi çdo 1 

(një) orë në çdo vendqëndrim dhe shërbim transporti ndërqytetas me mjete të përshtatura për 

personat me vështirësi në lëvizje, minimumi një herë në ditë. 

CILAT INSTITUCIONE JANË PËRGJEGJËSE PËR OFRIMIN E KËTYRE 
SHËRBIMEVE? 

Të gjitha institucionet publike dhe jopublike por vendimi përcakton institucionet e ligjit dhe tatim-

taksave, institucionet e arsimimit dhe botimit, të shëndetësisë, të punësimit e të transportit si të një 

rëndësie të veçantë.  

CILI ËSHTË INSTITUCIONI PËRGJEGJËS PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË 
KËTIJ VENDIMIT? 

Institucion përgjegjës për monitorimin për zbatimin e këtij vendimi është Inspektorati Shtetëror i 

Punës dhe Shërbimeve Shoqërore.  

KU MUND TË ANKOHENI PËR SHKELJEN E TË DREJTËS PËR 
AKSESUESHMËRI SIPAS KËTIJ VENDIMI? 

Ankesat për shkeljen e së drejtës për aksesueshmëri në shërbime publike mund të paraqiten nga 

çdokush apo çdo subjekt para ministrit të MMSR.  

Duhet të mbahet në vëmendje, që mosrealizimi i aksesueshmërisë mund të përbëjë diskriminimin, 

dhe në këtë kontekst ankesa mund të dërgohet edhe tek Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi ose edhe te Avokati i Pupullit, nëse bhet fjale pë rinstitucione publike.  
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CILA ËSHTË PROCEDURA QË NDJEK MINISTRI NË RASTET E ANKIMIMIT? 

Ministri përgjegjës për çështjet e aftësisë së kufizuar, nëpërmjet sekretariatit teknik të Këshillit 

Kombëtar për Aftësinë e Kufizuar, merr në shqyrtim ankesën dhe u kërkon organeve kompetente 

referuese marrjen e masave administrative, si dhe përgatitjen e një informacioni për Këshillin 

Kombëtar për Aftësinë e Kufizuar. 

PARASHIKIME SPECIFIKE PËR INSTITUCIONET NË NIVEL QENDROR 

Ndër institucionet në nivel qendror, vendimi ka vendosur detyrime specifike për dy ministri 

kryesore: MAS dhe MMSR. Konkretisht për MAS vendimi parashikon këto detyrime:  

MAS bën të detyrueshëm (pjesë të kurrikulës arsimore) mësimin e gjuhës Braille, krahas mësimit 

të gjuhës së shkruar dhe/ose të folur shqipe në shkollën speciale për personat që nuk shikojnë, e 

cila është pjesë e sistemit të arsimit të detyrueshëm.  

 MAS siguron që 60% e stafit pedagogjik, përfshi organet drejtuese, të shkollës speciale për 

personat që nuk shikojnë janë persona që nuk shikojnë dhe që zotërojnë gjuhën braille.  

 MAS përfshin në kurrikulat e arsimit të detyrueshëm për shkollën speciale për personat që 

nuk dëgjojnë mësimin e gjuhës së shenjave shqipe, krahas mësimit të gjuhës shqipe, të 

shkruar dhe/ose të folur.   

 MAS merr masa që të paktën 10% e personelit pedagogjik të shkollës speciale për personat 

që nuk dëgjojnë janë persona që nuk dëgjojnë dhe nuk flasin dhe që zotërojnë gjuhën e 

shkruar dhe gjuhën e shenjave shqipe.  

 MAS ndërmerr politika për hapjen e një programi shkollimi në shkollë të lartë 

(bachelor/master) për përgatitjen e interpretëve/përkthyesve të gjuhës së shenjave shqipe, 

si dhe të personelit shkencor në këtë fushë. 

Ndërsa për MMSR detyrimet kanë të bëjnë me:  

 MMSR zyrtarizon dhe publikon, brenda 1 viti nga data e hyrjes në fuqi e këtij vendimi, 

kodin e gjuhës braille. 

 MMSR në bashkëpunim me organizatat e personave dhe për personat që kanë aftësi të 

kufizuara të dëgjimit, identifikojnë çdo dy vjet nevojat për interpretë/përkthyes dhe 

instruktorë të mësimit të gjuhës së shenjave shqipe 

 MMSR zyrtarizon dhe publikon, brenda 12 muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij 

vendimi, Fjalorin e Gjuhës së Shenjave Shqipe. 

 MMSR në bashkëpunim me akademikë dhe ekspertizën e OJF-ve, përgatit, boton dhe 

shpërndan një udhëzues/manual për punonjësit e institucioneve të shërbimeve publike për 

mënyrat e komunikimit e të informimit të personave me aftësi të kufizuara mendore, si dhe 

për mënyrën e përpilimit të materialeve të shkruara për këta persona. 
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 Ndërkohë, detyrime të veçanta ka edhe për disa institucione të tjera qendrore ose të 

pavarura siç janë: KQZ, Ministria e Punëve të Brendshme, Media.  

 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve: 

 Në bashkëpunim me bashkitë, realizojnë në raste të caktuara, sidomos gjatë periudhave 

zgjedhore, procese komunikimi konsultimi dhe këshillimi në distancë, me ndihmën e 

teknologjisë (telefon /televizion/internet) si dhe nëpërmjet videokonferencave. 

Ministria e Brendshme: 

 Pajis forcat e rendit me njohuri bazë për sinjalistikën me audio dhe forma të tjera të 

përshtatura për lëvizshmërinë e pavarur të njerëzve të verbër, njohjen e shkopit të bardhë, 

gjuhës braille dhe shenjave të tjera dalluese, si mjete identifikuese të individëve të verbër. 

 

Televizionet kombëtare dhe Media-t në përgjithësi: 

 Televizionet kombëtare transmetojnë rregullisht emisionin kryesor të lajmeve në opsionin 

e transmetimit të shoqëruar me titra dhe me gjuhën e shenjave. 

 Aplikojnë rregullat për aksesueshmëri nëpërmjet teknologjive të posaçme dhe ofrojnë për 

personat e verbër shpjegim në format audio të materialeve të transmetuara kryesisht me 

natyrë informuese, duke parashikuar në mënyrë progresive buxhetin përkatës për aplikim 

të përshtatshmërisë. 
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