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Kjo Guidë 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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ÇFARĒ ĒSHTĒ PLANI KOMBĒTAR I VEPRIMIT PĒR PERSONAT ME AFTĒSI TĒ KUFIZUARA? 

 

Plani Kombëtar i Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuar 2021-2025 është një dokument ndërsektorial 

i qeverisë shqiptare që përfshin politika të dedikuara për personat me aftësi të kufizuara e që do të hidhen 

për zbatim nga viti 2021 deri në 2025.  

 

CILI ESHTĒ QĒLLIMI I  PLANIT? 

 

Qëllimi i tij është të vazhdojë promovimin dhe mbështetjen e integrimit të personave me aftësi të kufizuara 

në jetën social-ekonomike të vendit duke patur në vëmendje të vazhdueshme përmbushjen e detyrimeve 

të KDPAK përmes masave specifike. Ky plan, vjen si një dokument vijues i PKVPAK 2016-2020.  

 

CILI ĒSHTĒ VIZIONI?  

 

“Përparimi i të drejtave dhe statusit të personave me aftësi të kufizuara duke mundësuar përfshirjen dhe 

pjesëmarrjen e tyre në të gjithë sferat e jetës në një bazë të barabartë me të tjerët, dhe duke siguruar që 

personat me aftësi të kufizuara të gëzojnë nivelin e mundshëm të  pavarësisë dhe lirisë së zgjedhjes, në 

përputhje me standardet ndërkombëtare. " 

 

STRUKTURA E PLANIT 

 

Plani është organizuar në katër pjesë kryesore: 

Në pjesën e parë të titulluar 'Konteksti strategjik', ku përfshihet qëllimi, vizioni dhe misioni, kuadri ligjor 

dhe institucional, dhe pjesa kryesore, në të cilën është pasqyruar analiza e arritjeve dhe sfidave të 

derimëtanishme, bazuar në planin e veprimit paraprirës dhe zhvillimet në vitet e fundit. Fushat e trajtuara 

në këtë pjesë janë: Aksesueshmëria, barazia, punësimi dhe arsimi e formimi professional, arsimi, kujdesi 

social e shëndëtësor, pjesëmarrja në jëtë politike dhe publike dhe bashkëpunimi, koordinimi dhe 

monitorimi i vlerësimit.   

Pjesa e dytë përmban qëllimet e planit dhe objektivat specifikë, që përbëjnë pjesën më të rëndësishme 

të planit kombëtar.  



Në pjesën e tretë të tij, plani parashikon institucionet përgjegjëse për zbatimin e planit, raportimin dhe 

monitorimin e tij.  

Në pjesën e katërt gjendet analiza buxhetore për zbatimin e planit, sipas së cilës për çdo masë të 

parashikuar në plan, ka një buxhet të parashikuar.  

 

CILAT JANĒ QĒLLIMET KRYESORE TĒ PLANIT?  

Qëllimet strategjike të Planit të Veprimit janë: 

 

 Realizimi i aksesueshmërisë në mjedise, shërbime, transport dhe informacion për personat me 

aftësi të kufizuara. 

 Garantimi i realizimit të të drejtave të njeriut në sistemin e drejtësisë për të gjithë personat me 

aftësi të kufizuara. 

 Rritja e pjesëmarrjes në tregun e punës dhe nxitja e mundësive të barabarta për punë të denjë 

për personat me aftësi të kufizuar.  

 Sigurimi dhe ofrimi i arsimit gjithëpërfshirës dhe cilësor për të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara  

 Përmirësimi i cilësisë së jetës së personave me aftësi të kufizuar nëpërmjet shërbimeve/përfitimeve 

të aksesueshme, të përballueshme financiarisht dhe që kanë në qendër klientin  

 Ofrimi i një kujdesi shëndetësor të aksesueshëm e të përballueshëm për të gjitha kategoritë e 

personave me aftësi të kufizuara  

 Garantimi i përfshirjes së plotë të personave me aftësi të kufizuara në jetën publike dhe politike në 

Shqipëri dhe mundësimi i mbrojtjes së interesave të tyre.  

 Krijimi i sinergjive ndërmjet institucioneve dhe sektorëve të ndryshëm për nxitjen dhe monitorimin 

e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara në mënyrë të plotë, të vazhdueshme dhe të 

qëndrueshme 

 

CILAT JANĒ OBJEKTIVAT SPECIFIKË?  

 

Objektivat për realizimin e aksesueshmërisë në mjedise, shërbime, transport dhe informacion 

për personat me aftësi të kufizuara janë: 

Realizimi i aksesueshmërisë në mjedise për personat me aftësi të kufizuara; 

Realizimi i aksesueshmërisë në transport për personat me aftësi të kufizuara 

Realizimi i aksesueshmërisë në informacion dhe në komunikim për personat me aftësi të kufizuara 

 

Objektivat për garantimin i realizimit të të drejtave të njeriut në sistemin e drejtësisë për të 

gjithë personat me aftësi të kufizuara janë:  



Rritja e numrit të individëve me aftësi të kufizuara që përdorin shërbimet e ndihmës juridike falas; 

Njohja e barabartë para ligjit i personave me aftësi të kufizuara, veçanërisht i personave me aftësi të 

kufizuara mendore; 

Respektimi i të drejtave të personave me aftësi të kufizuara në institucionet e dënimit, në përputhje me 

standardet ndërkombëtare. 

 

Objektivat për rritjen e pjesëmarrjes në tregun e punës dhe nxitja e mundësive të barabarta 

për punë të denjë për personat me aftësi të kufizuar janë:  

Rritja e cilësisë në shërbimet e aftësimit për të nxitur përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar në 

tregun e punës; 

Rritja e mundësive për punësim dhe vetpunësim për personat me aftësi të kufizuara; 

Përmirësimi i cilësisë dhe efikasitetit të shërbimeve që synojnë nxitjen e integrimit të personave me aftësi 

të kufizuar në tregun e punës . 

 

Objektivat për sigurimin dhe ofrimin e arsimit gjithëpërfshirës dhe cilësor për të gjithë fëmijët me 

aftësi të kufizuara janë: 

Rritja e mundësive për pjesëmarrje në arsimin gjithëpërfshirës për fëmijët me lloje të ndryshme të aftësi 

të kufizuara; 

 

Shndërrimi i shkollave të specializuara në qendra burimore, duke përfshirë dhe mbeshtetur të mësuarit 

gjatë gjithë jetës 

 

Objektivat për përmirësimin e cilësisë së jetës së personave me aftësi të kufizuar nëpërmjet 

shërbimeve/përfitimeve të aksesueshme, të përballueshme financiarisht dhe që kanë në qendër 

klientin janë: 

Monitorimi i efekteve të vlerësimit të aftësisë së kufizuar nga komisionet e reja, sipas modelit të të 

drejtave të njeriut që përcakton KDPAK; 

Ofrimi i shërbimeve të integruara sociale me anë të kombinimit të pagesave me para në dorë (cash) me 

kujdesin social cilësor; 

Promovimi dhe nxitja e jetesës së pavarur nëpërmjet ofrimit të llojeve të reja të shërbimeve sociale 

komunitare. 

 



Objektivat për ofrimin e një kujdesi shëndetësor të aksesueshëm e të përballueshëm për të 

gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara  

Lehtësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore për personat me aftësi të kufizuara; 

 

Zhvillimi i shërbimeve të parandalimit, ndërhyrjes së hershme dhe rehabilitimit për fëmijët dhe të rriturit 

me aftësi të kufizuara. 

 

Objektivat për garantimin e përfshirjes së plotë të personave me aftësi të kufizuara në jetën 

publike dhe politike në Shqipëri dhe mundësimi i mbrojtjes së interesave të tyre janë: 

Rritja e numrit të personave me aftësi të kufizuara në procesin e votimit, dhënia e mundësisë për të 

mbrojtur interesat e tyre dhe për të marrë pjesë në vendimmarrje; 

Rritja e përfshirjes së personave me aftësi të kufizuara në jetën artistike dhe promovimi i punës së 

artistëve me aftësi të kufizuara; 

Rritja e mundësive për personat me aftësi të kufizuara për të marrë pjesë në aktivitete dhe evenimente 

sportive kombëtare dhe ndërkombëtare 

 

Objektivat për krijimin e sinergjive ndërmjet institucioneve dhe sektorëve të ndryshëm për 

nxitjen dhe monitorimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara në mënyrë të plotë, të 

vazhdueshme dhe të qëndrueshme janë: 

 

Forcimi i bashkëpunimit institucional ndërmjet strukturave qendrore dhe pushtetit vendor dhe 

ndërveprimi me OPAK në të gjitha nivelet; 

 

Përmirësimi i funksionimit të KKAK lidhur me koordinimin e politikave publike në nivel horizontal dhe 

vertikal, të dedikuara për Personat me Aftësi të Kufizuara; 

 

Ngritja e një sistemi statistikor të qendrueshëm, për matjen e indikatorëve të  monitorimit, në reference 

dhe përputhje me treguesit e SDG për aftësinë e Kufuor; 

 

Nxitja e bashkëpunimit rajonal për zbatimin e KDPAK. 

 



CILI ËSHTË INSTITUCIONI KRYESOR PËRGJEGJËS PËR ZBATIMIN E PLANIT? 

 

Plani i Veprimit përcakton Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si  institucionin  përgjegjës 

kryesor të raportimit për progresin e këtij Plani 

 

CILAT JANË INSTITUCIONET E TJERA PËRGJEGJËSE? 

 

Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

Ministria e Drejtësisë 

Ministria e Brendshme 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 

Ministria e Kulturës 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 

Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara  

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit  

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare  

Autoriteti i Mediave Audiovizive  

Inspektorati Shtetëror i Punës e Shërbimeve Shoqërore 

Instituti i Statistikave 

 

BUXHETI I PLANIT 

 

Efektet financiare janë përllogaritur për çdo masë bazuar në aktivitetet që janë të parashikuara në Planin 

e Veprimit. Efektet financiare përballohen nga buxhetet respektive vjetore të institucioneve të ngarkuara 

me zbatimin e masave, si dhe nga buxheti i donatorëve dhe institucioneve të tjera për një pjesë të masave. 



 

MONITORIMI I PLANIT 

 

PLANI DO TË MONITOROHET NGA KËSHILLI KOMBËTAR PËR AFTËSINË E KUFIZUAR (KKAK), 

NËPËRMJET SEKRETARIATIT TEKNIK DHE ME PËRFSHIRJEN DIREKTE TË PIKAVE FOKALE NË 

MINISTRITË E LINJËS. 
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