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4 Raport i monitorimit të Planit Kombëtar të Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara (2016-2020)

Ky botim është prodhuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian në kuadrin e 
projektit “Forcimi i kapaciteteve të shoqërisë civile për zbatimin e të drejtave të personave 
me aftësi të kufizuara në Shqipëri”, i cili zbatohet nga “World Vision Albania”, “Fondacioni 
Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara” (FShDPAK), dhe “Shoqata për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Personave me Aftësitë Kufizuar” (MEDPAK).

Përmbajtja e tij është përgjegjësia e vetme e ADRF dhe WVA dhe nuk pasqyron 
domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian.
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Parathënie

Plani Kombëtar për Personat me Aftësi të Kufizuara (PKVPAK) është dokumenti 
strategjik i Qeverisë shqiptare për përfshirjen dhe integrimin në shoqëri të personave 
me aftësi të kufizuara, i miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr.483, 
datë 29.06.2016. Plani përmban aktivitete për periudhën 2016-2020 dhe përcakton 
institucionet përgjegjëse për zbatimin e aktiviteteve duke vendosur një theks të 
veçantë mbi bashkëpunimin mes institucioneve në nivel qendror dhe vendor, 
shoqërisë civile dhe partnerëve ndërkombëtarë. 

Plani Kombëtar i Veprimit parashikon monitorimin e përvitshëm të PKVPAK në nivel 
vendor dhe mbështetje për Organizatat e Shoqërisë Civile për të realizuar një raport 
progresi të pavarur. Ky është raporti i parë, i cili vlerëson ndikimin që ka tek personat 
me aftësi të kufizuara zbatimi i PKVPAK, përmes vlerësimit të bërë nga vetë personat 
me aftësi të kufizuara, familjarët e tyre dhe organizatat që punojnë në fushën e 
aftësisë së kufizuar në Berat, Dibër, Korçë dhe Lezhë. 

Falënderojmë personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre, organizatat e 
shoqërisë civile që punojnë në fushën e aftësisë së kufizuar si dhe organizatat e 
shoqërisë civile, në bashkitë Berat, Dibër, Korçë dhe Lezhë që u përfshinë dhe u bënë 
pjesë e procesit. Falënderojmë institucionet shtetërore në nivel rajonal e vendor, 
qendrat që ofrojnë shërbime dhe administratorët socialë pranë bashkive dhe 
njësive administrative, si dhe përfaqësues të organizatave të aftësisë së kufizuar, për 
ndihmën e ofruar për identifikimin e personave me aftësi të kufizuara sipas tabelës 
së kampionimit të këtij raporti të monitorimit të PKVPAK.

Falenderim për ekipin e organizatave partnere në zbatimin e projektit “Forcimi i 
kapaciteteve të shoqërisë civile për zbatimin e të drejtave të personave me aftësi të 
kufizuara në Shqipëri”, që zbatohet nga “World Vision Albania”, “Fondacioni Shqiptar 
për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara” (FShDPAK), dhe “Shoqata për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara” (MEDPAK), për ndihmën 
e ofruar në realizimin e këtij raporti, si edhe për eksperten kryesore që udhëhoqi dhe 
realizoi procesin, Prof. As. Dr. Rudina Rama.

Shprehim mirënjohje dhe falënderim për Bashkimin Evropian, për mbështetjen 
financiare për hartimin e raportit të monitorimit të PKVPAK.
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Lista e tabelave

Tabela 1: Kampioni sipas subjekteve nga organizatat dhe personat me aftësi të kufizuara e familjarët e tyre

Tabela 2: Kampioni sipas bashkive dhe vendbanimit për personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët

Tabela 3: Kampioni sipas vendbanimit qytet, persona me aftësi të kufizuara, llojit të aftësisë së kufizuar dhe gjinisë

Tabela 4: Kampioni sipas vendbanimit fshat, persona me aftësi të kufizuara, llojit të aftësisë së kufizuar dhe gjinisë 

Tabela 5: Kampioni sipas vendbanimit qytet, familjarë, llojit të aftësisë së kufizuar dhe gjinisë 

Tabela 6: Kampioni sipas vendbanimit fshat, familjarë, llojit të aftësisë së kufizuar dhe gjinisë 

Tabela 7: Aksesueshmëria nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe organizatave të shoqërisë civile 

Tabela 8: Aksesueshmëria fizike vlerësuar nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre 

Tabela 9: Aksesueshmëria fizike vlerësuar nga perspektiva e përfaqësuesve të organizatave 

Tabela 10: Aksesi në informacion vlerësuar nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët  e tyre. 

Tabela 11: Aksesi në informacion vlerësuar nga perspektiva e përfaqësuesve të organizatave 

Tabela 12: Aksesueshmëria në transport publik vlerësuar nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e 
tyre 

Tabela 13: Aksesi në transportin publik vlerësuar nga perspektiva e përfaqësuesve të organizatave 

Tabela 14: Barazia para ligjit nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe organizatave 

Tabela 15: Ndihma juridike falas vlerësuar nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre. 

Tabela 16: Ndihma juridike falas vlerësuar nga perspektiva e përfaqësuesve të organizatave 

Tabela 17: Sigurimi i barazisë para ligjit nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre 

Tabela 18: Sigurimi i barazisë para ligjit nga perspektiva e përfaqësuesve të organizatave 

Tabela 19: Pjesëmarrja në tregun e punës dhe promovimi i mundësive të barabarta 

Tabela 20: Përmirësimi i cilësisë së AFP-së vlerësuar nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre 

Tabela 21: Përmirësimi i cilësisë së AFP-së vlerësuar nga perspektiva e përfaqësuesve të organizatave 

Tabela 22: Integrimi në tregun e punës vlerësuar nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre 

Tabela 23: Integrimi në tregun e punës vlerësuar nga perspektiva e përfaqësuesve të organizatave 

Tabela 24: Përmirësimi i shërbimeve të punësimit vlerësuar nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët 
e tyre 

Tabela 25: Përmirësimi i shërbimeve të punësimit vlerësuar nga perspektiva e përfaqësuesve të organizatave 

Tabela 26: Arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës 

Tabela 27: Arsimi gjithëpërfshirës vlerësuar nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre 

Tabela 28: Arsimi gjithëpërfshirës vlerësuar nga perspektiva e përfaqësuesve të organizatave të shoqërisë civile 

Tabela 29: Përmirësimi i cilësisë së jetës nëpërmjet shërbimeve shoqërore 

Tabela 30: Vlerësimi nga modeli mjekësor në modelin bio-psiko-social vlerësuar nga perspektiva e personave me aftësi të 
kufizuara dhe familjarëve të tyre 

Tabela 31: Vlerësimi nga modeli mjekësor drejt atij bio-psiko-social vlerësuar nga perspektiva e organizatave 

Tabela 32: Shërbimet sociale të integruara nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre. 
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Shkurtime

AFP  Arsimi Formimi Profesional
DAR  Drejtoria Arsimore Rajonale
FSHDPAK Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara
GIZ  Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)/ Agjencia Gjermane  
  e Bashkëpunimit Ndërkombëtar për Zhvillim
ICD-10  Klasifikimi Ndërkombëtar i Sëmundjeve
ICF/KNF Klasifikimi Ndërkombëtar i Funksionimit, Aftësisë së Kufizuar
KDPAK  Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara
KEMP  Komisioni Mjekësor i Vlerësimit të Aftësisë për Punë
KMCAP   Komisioni Mjekësor i Vlerësimit të Aftësisë për Punë 
KNJ   Komisioni për Ndihmë Juridike 
KQZ  Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
MASR  Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
MEDPAK Shoqata për Mbrojtjen e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara 
MFE  Ministria e Financave dhe Ekonomisë
MSHMS  Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
NJQV  Njësitë e Qeverisjes Vendore
OBSH  Organizata Botërore e Shëndetësisë
OKB  Organizata e Kombeve të Bashkuara
OSHC  Organizata të Shoqërisë Civile
PEI  Plan Edukativ Individual
PNP  Programet e Nxitjes së Punësimit
PKVPAK  Plani Kombëtar i Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara
QAFP  Qendër Arsimi e Formimi Profesional
QFP  Qendër Formimi Profesional 
QS  Qëllimi strategjik
SHSSH  Shërbimi Social Shtetëror
USAID  Agjencia për Zhvillim Ndërkombëtar e SHBA
VKM  Vendim i Këshillit të Ministrave
ZA  Zyra Arsimore

Sipas statistikave të fundit zyrtare, numri i personave që janë njohur zyrtarisht të kenë një 
aftësi të kufizuar në Shqipëri është 144,135, nga të cilët 74,392 janë përfitues në sistemin e 
sigurimeve shoqërore dhe 69,743 persona në sistemin e ndihmës sociale1. Prej tyre, 19,288 
persona me aftësi të kufizuara përfitojnë edhe pagesë kujdestarie. 

Qeveria Shqiptare, me miratimin e Planit kombëtar të veprimit për personat me aftësi të 
kufizuara 2016–20202, ka ndërmarrë angazhimin për përmbushjen në afate dhe me buxhete 
konkrete të 179 aktiviteteve të fokusuara në tetë fushat prioritare, zbatimi i të cilave do të 
mundësonte përmirësimin e cilësisë së jetës dhe pjesëmarrjen e personave me aftësi të 
kufizuara. 

Në kuadër të projektit financuar nga Bashkimi Evropian “Forcimi i kapaciteteve të shoqërisë 
civile për zbatimin e të drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuar në Shqipëri”,  FShDPAK 
në partneritet me World Vision Albania dhe MEDPAK, ndërmorën nismën për monitorimin e 
përmbushjes së aktiviteteve të Planit Kombëtar të Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara 
(PKVPAK) 2016–2020, duke sjellë përmes këtij studimi perceptimin e vetë personave me aftësi 
të kufizuara, familjarëve të tyre, si dhe organizatave të shoqërisë civile, të përqendruar në 
katër bashki me një shtrirje dhe pozitë gjeografike me rëndësi përfaqësuese: Dibër, Lezhë, 
Korçë dhe Berat.

PKVPAK parashikon monitorimin e përvitshëm të tij në nivel vendor dhe mbështet organizatat 
e shoqërisë civile për të realizuar një raport progresi të pavarur. Kanë kaluar më shumë se 
dy vite nga aprovimi i PKVPAK dhe ende nuk ka një raport monitorimi nga shoqëria civile. 
Ky është raporti i parë, i cili vlerëson ndikimin që ka tek personat me aftësi të kufizuara 
zbatimi i PKVPAK. Raporti synon që përmes  gjetjeve  thelbësore në nivel vendor, të krijojë 
një proces lobimi dhe advokimi të bazuar në evidencë, për të nxitur zbatimin e detyrimeve të 
përcaktuara në PKVPAK nga të gjitha institucionet përgjegjëse. 

Ky raport përbën risi pasi: 

Së pari, në fokus janë njerëzit dhe jo institucionet dhe rezultatet maten përmes ndikimit të 
drejtpërdrejtë që aktivitetet e parashikuara në PKVPAK kanë në jetën dhe përfshirjen reale të 

1.  Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Shërbimi Social Shtetëror, Dhjetor 2018

2.  VKM nr. 483, datë 29.6.2016

Përmbledhje 
Ekzekutive
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personave me aftësi të kufizuara, në përputhje edhe me qëllimin strategjik të këtij dokumenti, 
i cili mbështetet fort në Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me 
Aftësi të Kufizuara dhe Strategjinë e Bashkimit Evropian për Personat me Aftësi të Kufizuara; 

Së dyti, realizohet në nivel vendor, në 4 bashki përfaqësuese të territorit të Shqipërisë në veri, 
jug, lindje dhe Shqipërinë e mesme, me synim që të matet impakti real i zbatimit të politikave 
dhe kuadrit ligjor përmes shërbimeve të aksesueshme, të përballueshme dhe cilësore sa më 
pranë komuniteteve, ku jetojnë personat me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre. 

Për përmbushjen e qëllimit dhe objektivave të studimit është përdorur metoda sasiore e 
mbledhjes së të dhënave e kombinuar me atë cilësore. Në studim morën pjesë 62 përfaqësues 
të organizatave të shoqërisë civile, që punojnë në fushën e aftësisë së kufizuar, si edhe 530 
persona me aftësi të kufizuara dhe familjarë të tyre. 

Rezultatet e studimit tregojnë se ende në vitin 2019, personat me aftësi të kufizuara dhe 
familjarët e tyre vazhdojnë të ndihen të përjashtuar për shkak të një shoqërie që duhet të 
ofrojë më shumë për të zvogëluar barrierat në mjedis, informacion e komunikim, transport, 
ato shoqërore dhe institucionale, për të garantuar mosdiskriminim, akses në shërbime dhe 
përfshirjen e tyre në shoqërinë shqiptare.

Gjetjet kryesore

Aksesueshmëria

Monitorimi i PKVPAK, tregoi se personat me aftësi të kufizuara vazhdojnë të përballen me 
mjedis, informacion, komunikim dhe transport të papërshtatur, e për rrjedhojë të mos kenë 
akses të plotë e pa barriera në shërbime, në jetën sociale, ekonomike, kulturore e sportive në 
komunitetet ku ata banojnë.

Më shumë se një e treta e personave me aftësi të kufizuara raportojnë se nuk janë të kënaqur 
me aksesueshmërinë fizike në institucionet e shërbimeve shoqërore (47.9%), zyrat e punësimit 
(43.9%) dhe qendrat e votimit (44.9%) dhe aksesueshmërinë në zyrat e Bashkive apo njësive 
administrative (32.2% e pjesëmarrësve). Po ashtu, 52.4% e pjesëmarrësve ishin të pakënaqur 
nga aksesueshmëria në institucione kulturore e sportive. 

Mungon komunikimi i përshtatur përmes gjuhës së shenjave, formateve audio, shkrimit 
Braille, apo formateve të thjeshtuara në të gjitha institucionet, ku personat me aftësi të 
kufizuara duhet të marrin shërbime. Rreth 68% e personave me aftësi të kufizuara raportojnë 
se në bashki, KMCAP, qendra ditore dhe ato shëndetësore nuk ka aspak mundësi komunikimi 
të përshtatur për nevojat e tyre.  

Mungon transporti i aksesueshëm dhe i përballueshëm financiarisht, lëvizja e lirë dhe pa pengesa 
për personat me aftësi të kufizuara (mesatare: 1.57 personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët; 
mesatare: 1.68 organizatat). Të dhënat tregojnë se 44.1% e personave me aftësi të kufizuara nuk janë 
aspak të kënaqur me përshtatshmërinë për personat me aftësi të kufizuara në rrugët e qytetit. 
60.5% nuk janë të kënaqur me garantimin e transportit urban falas apo atë interurban me 50% të 
kostos, ndërkohë që 66% nuk janë të kënaqur me rimbursimin e karburantit.  

Barazia

Garantimi i aksesit në sistemin e drejtësisë raportohet në “nivel të pakënaqshëm”, nga 
personat me aftësi të kufizuara, vlerësuar me mesatare 1.35 dhe “nivel pak të kënaqshëm” 
nga përfaqësuesit e organizatave, vlerësuar me mesatare 2.07. 

Aksesi në ndihmën juridike shtetërore nuk është i garantuar. 86% e personave me aftësi 
të kufizuara raportojnë se nuk kanë marrë asnjëherë trajnim për ndihmën juridike falas 
dhe kriteret e përfitimit të këtij shërbimi. Ndërkohë, vlen të theksohet se edhe 47.6% e 
përfaqësuesve të organizatave raportojnë se nuk kanë marrë asnjëherë trajnim për shërbimet 
e ndihmës juridike dhe kriteret e përfitimit të këtij shërbimi. 

U evidentua mungesë e theksuar informacioni dhe vështirësi me konceptet e reja, të sjella nga 
Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, si “vendimmarrja e mbështetur”, 
“kapaciteti ligjor” i personave me aftësi të kufizuara intelektuale dhe psikosociale. 75% e 
personave me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre nuk kanë dëgjuar për vendimarrjen 
e mbështetur, përkundrejt  52%  të përfaqësuesve të organizatave të cilët gjithashtu nuk kanë  
dëgjuar asnjëherë për vendimarrjen e mbështetur. Institucionet nuk kanë marrë masa për të 
trajtuar këto çështje e për pasojë nuk janë ndërmarrë veprime të cilat mund të kishin rritur 
njohuritë e komunitetit. 

Ndërkohë “zotësia juridike për të vepruar” vazhdon të hiqet apo të kufizohet dhe kujdestarët 
ligjorë të caktohen me vendim gjykate.  

76.6% e organizatave raportojnë se nuk kanë mbështetur persona me aftësi të kufizuara 
në gjykatë, përkundrejt rreth 12.8% që raportojnë se kanë mbështetur nga “ndonjëherë” në 
“gjithmonë”.  Në rastet që kanë mbështetur: rreth 45% nuk raportojnë informacion në lidhje 
me cilësinë e procedurave, shpenzimeve, kohëzgjatjes, aksesin dhe komunikimin; rreth 50% 
raportojnë “se janë të pakënaqur” nga cilësia e shërbimeve dhe rreth 17.6% kanë mbetur 
“të kënaqur”. Ndërsa 78% pohojnë mungesën e procedurave të përshtatura në një proces 
gjyqësor, përfshirë mungesën e interpretit të gjuhës së shënjave, informacion në format 
braille apo në gjuhë të  thjeshtësuar.

Në sistemin e drejtësisë, ende nuk garantohet respektimi i të drejtave të personave me 
aftësi të kufizuara në përputhje me standardet ndërkombëtare, për sa i përket procedurave, 
shpenzimeve, kohëzgjatjes, aksesit dhe komunikimit në gjykatë.

Arsimi dhe Formimi Profesional dhe Punësimi 

Arsimi dhe Formimi Profesional dhe Punësimi  i personave me aftësi të kufizuara, ndonëse një 
prioritet në kuadrin e reformave, vazhdon të mbetet sfidë për të gjitha kategoritë e personave 
me aftësi të kufizuara. Afërsisht 42% e personave me aftësi të kufizuara raportojnë nivele të 
ulta kënaqësie për informimin në lidhje me kurset e formimit profesional dhe vetëm  30% e 
tyre shprehen të kënaqur në lidhje me tipologjinë e kurseve. 51% e tyre shprehen të kënaqur 
në lidhje me cilësinë e mësimdhënies, ndërkohë që 69% shprehen “të pakënaqur” në lidhje 
me kurrikulat dhe përshtatshmërinë e tyre. Vetëm 8.8% janë të kënaqur me mbështetjen me 
mjete e pajisje për vetëpunësim. 
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personave me aftësi të kufizuara, në përputhje edhe me qëllimin strategjik të këtij dokumenti, 
i cili mbështetet fort në Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me 
Aftësi të Kufizuara dhe Strategjinë e Bashkimit Evropian për Personat me Aftësi të Kufizuara; 

Së dyti, realizohet në nivel vendor, në 4 bashki përfaqësuese të territorit të Shqipërisë në veri, 
jug, lindje dhe Shqipërinë e mesme, me synim që të matet impakti real i zbatimit të politikave 
dhe kuadrit ligjor përmes shërbimeve të aksesueshme, të përballueshme dhe cilësore sa më 
pranë komuniteteve, ku jetojnë personat me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre. 

Për përmbushjen e qëllimit dhe objektivave të studimit është përdorur metoda sasiore e 
mbledhjes së të dhënave e kombinuar me atë cilësore. Në studim morën pjesë 62 përfaqësues 
të organizatave të shoqërisë civile, që punojnë në fushën e aftësisë së kufizuar, si edhe 530 
persona me aftësi të kufizuara dhe familjarë të tyre. 

Rezultatet e studimit tregojnë se ende në vitin 2019, personat me aftësi të kufizuara dhe 
familjarët e tyre vazhdojnë të ndihen të përjashtuar për shkak të një shoqërie që duhet të 
ofrojë më shumë për të zvogëluar barrierat në mjedis, informacion e komunikim, transport, 
ato shoqërore dhe institucionale, për të garantuar mosdiskriminim, akses në shërbime dhe 
përfshirjen e tyre në shoqërinë shqiptare.

Gjetjet kryesore

Aksesueshmëria

Monitorimi i PKVPAK, tregoi se personat me aftësi të kufizuara vazhdojnë të përballen me 
mjedis, informacion, komunikim dhe transport të papërshtatur, e për rrjedhojë të mos kenë 
akses të plotë e pa barriera në shërbime, në jetën sociale, ekonomike, kulturore e sportive në 
komunitetet ku ata banojnë.

Më shumë se një e treta e personave me aftësi të kufizuara raportojnë se nuk janë të kënaqur 
me aksesueshmërinë fizike në institucionet e shërbimeve shoqërore (47.9%), zyrat e punësimit 
(43.9%) dhe qendrat e votimit (44.9%) dhe aksesueshmërinë në zyrat e Bashkive apo njësive 
administrative (32.2% e pjesëmarrësve). Po ashtu, 52.4% e pjesëmarrësve ishin të pakënaqur 
nga aksesueshmëria në institucione kulturore e sportive. 

Mungon komunikimi i përshtatur përmes gjuhës së shenjave, formateve audio, shkrimit 
Braille, apo formateve të thjeshtuara në të gjitha institucionet, ku personat me aftësi të 
kufizuara duhet të marrin shërbime. Rreth 68% e personave me aftësi të kufizuara raportojnë 
se në bashki, KMCAP, qendra ditore dhe ato shëndetësore nuk ka aspak mundësi komunikimi 
të përshtatur për nevojat e tyre.  

Mungon transporti i aksesueshëm dhe i përballueshëm financiarisht, lëvizja e lirë dhe pa pengesa 
për personat me aftësi të kufizuara (mesatare: 1.57 personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët; 
mesatare: 1.68 organizatat). Të dhënat tregojnë se 44.1% e personave me aftësi të kufizuara nuk janë 
aspak të kënaqur me përshtatshmërinë për personat me aftësi të kufizuara në rrugët e qytetit. 
60.5% nuk janë të kënaqur me garantimin e transportit urban falas apo atë interurban me 50% të 
kostos, ndërkohë që 66% nuk janë të kënaqur me rimbursimin e karburantit.  

Barazia

Garantimi i aksesit në sistemin e drejtësisë raportohet në “nivel të pakënaqshëm”, nga 
personat me aftësi të kufizuara, vlerësuar me mesatare 1.35 dhe “nivel pak të kënaqshëm” 
nga përfaqësuesit e organizatave, vlerësuar me mesatare 2.07. 

Aksesi në ndihmën juridike shtetërore nuk është i garantuar. 86% e personave me aftësi 
të kufizuara raportojnë se nuk kanë marrë asnjëherë trajnim për ndihmën juridike falas 
dhe kriteret e përfitimit të këtij shërbimi. Ndërkohë, vlen të theksohet se edhe 47.6% e 
përfaqësuesve të organizatave raportojnë se nuk kanë marrë asnjëherë trajnim për shërbimet 
e ndihmës juridike dhe kriteret e përfitimit të këtij shërbimi. 

U evidentua mungesë e theksuar informacioni dhe vështirësi me konceptet e reja, të sjella nga 
Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, si “vendimmarrja e mbështetur”, 
“kapaciteti ligjor” i personave me aftësi të kufizuara intelektuale dhe psikosociale. 75% e 
personave me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre nuk kanë dëgjuar për vendimarrjen 
e mbështetur, përkundrejt  52%  të përfaqësuesve të organizatave të cilët gjithashtu nuk kanë  
dëgjuar asnjëherë për vendimarrjen e mbështetur. Institucionet nuk kanë marrë masa për të 
trajtuar këto çështje e për pasojë nuk janë ndërmarrë veprime të cilat mund të kishin rritur 
njohuritë e komunitetit. 

Ndërkohë “zotësia juridike për të vepruar” vazhdon të hiqet apo të kufizohet dhe kujdestarët 
ligjorë të caktohen me vendim gjykate.  

76.6% e organizatave raportojnë se nuk kanë mbështetur persona me aftësi të kufizuara 
në gjykatë, përkundrejt rreth 12.8% që raportojnë se kanë mbështetur nga “ndonjëherë” në 
“gjithmonë”.  Në rastet që kanë mbështetur: rreth 45% nuk raportojnë informacion në lidhje 
me cilësinë e procedurave, shpenzimeve, kohëzgjatjes, aksesin dhe komunikimin; rreth 50% 
raportojnë “se janë të pakënaqur” nga cilësia e shërbimeve dhe rreth 17.6% kanë mbetur 
“të kënaqur”. Ndërsa 78% pohojnë mungesën e procedurave të përshtatura në një proces 
gjyqësor, përfshirë mungesën e interpretit të gjuhës së shënjave, informacion në format 
braille apo në gjuhë të  thjeshtësuar.

Në sistemin e drejtësisë, ende nuk garantohet respektimi i të drejtave të personave me 
aftësi të kufizuara në përputhje me standardet ndërkombëtare, për sa i përket procedurave, 
shpenzimeve, kohëzgjatjes, aksesit dhe komunikimit në gjykatë.

Arsimi dhe Formimi Profesional dhe Punësimi 

Arsimi dhe Formimi Profesional dhe Punësimi  i personave me aftësi të kufizuara, ndonëse një 
prioritet në kuadrin e reformave, vazhdon të mbetet sfidë për të gjitha kategoritë e personave 
me aftësi të kufizuara. Afërsisht 42% e personave me aftësi të kufizuara raportojnë nivele të 
ulta kënaqësie për informimin në lidhje me kurset e formimit profesional dhe vetëm  30% e 
tyre shprehen të kënaqur në lidhje me tipologjinë e kurseve. 51% e tyre shprehen të kënaqur 
në lidhje me cilësinë e mësimdhënies, ndërkohë që 69% shprehen “të pakënaqur” në lidhje 
me kurrikulat dhe përshtatshmërinë e tyre. Vetëm 8.8% janë të kënaqur me mbështetjen me 
mjete e pajisje për vetëpunësim. 
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Rezultatet tregojnë se rreth 50% e personave me aftësi të kufizuara “nuk kanë informacion” 
për programet e nxitjes së punësimit, mundësitë për të kryer praktika profesionale në 
institucione dhe biznese dhe mbështetjen për ndërmarrjet sociale që punësojnë persona me 
aftësi të kufizuara. Ndërkohë, nga ata që e kanë këtë informacion, rreth 8%, raportojnë nivele 
“të kënaqshme”. 69% e tyre raportojnë se janë “të pakënaqur” me mundësitë që iu ofrohen 
personave me aftësi të kufizuara për t’u punësuar në përputhje me aftësitë e tyre.

Ndryshe nga personat me aftësi të kufizuara, përfaqësuesit e organizatave janë të informuar 
për aktivitetet e këtij objektivi. Gati gjysma e tyre, 57.4% raportojnë se janë “të pakënaqur” 
me mundësitë që iu ofrohen personave me aftësi të kufizuara për të punuar në përputhje 
më aftësitë e tyre. Në lidhje me programet qe ofrohen nga zyra e punës, 58.8% pohojnë se 
nuk janë aspak të kënaqur dhe 31% shprehen se janë “pak” të kënaqur, ndërkohë që 68.8% 
pohojnë se janë të pakënaqur me mundësitë që iu ofrohen personave me aftësi të kufizuara 
për të kryer praktika profesionale në institucione apo biznese.

Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe Zyrat e Punësimit ende nuk 
ofrojnë shërbime punësimi cilësore dhe efikase për të nxitur punësimin e personave me aftësi 
të kufizuara në tregun e punës. Rezultatet tregojnë se 63% e personave më aftësi të kufizuara 
“nuk kanë informacion” në lidhje me vlerësimin e detajuar mbi aftësitë dhe nevojat e veçanta 
për një person me aftësi të kufizuara, nga punonjësit e zyrës së punësimit. Ndërkohë, për 37% 
të personave që kanë informacion, vetëm 8.2% e tyre janë të kënaqur me vlerësimet e kryera. 

Niveli i punësimit të personave me aftësi të kufizuara është i ulët, duke theksuar një 
pakënaqësi për pjesën më të madhe të pjesëmarrësve në këtë studim (89.6% të shprehur  “të 
pakënaqur” dhe “pak të kënaqur”). 

Arsimi

Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre, si edhe përfaqësuesit e organizatave, 
evidentuan përmirësime në drejtim të realizimit të arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me 
aftësi të kufizuara.

Rreth 63% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë të jenë “disi” 
(50%) dhe “shumë” (12.4%) të kënaqur në lidhje me shkollimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, 
60.4% shprehen se janë të kënaqur me praninë e mësuesit ndihmës (42% “disi” dhe 18.4% 
“shumë” të kënaqur) dhe 62.5% janë të kënaqur me mundësinë që iu jep shkolla fëmijëve 
me aftësi të kufizuara për t’u përfshirë në aktivitete të ndryshme. Rezultatet tregojnë se 
përfaqësuesit e organizatave shprehen më skeptikë në lidhje me plotësimin e objektivave nën 
këtë qëllim. Ata raportojnë nivele të ulëta kënaqësie (29.2% e tyre) për sa i përket shkollimit 
të fëmijëve me aftësi të kufizuara. 40.8% e tyre shprehen se janë të kënaqur me praninë e 
mësuesit ndihmës dhe 38.9% janë të kënaqur me mundësinë që iu jep shkolla fëmijëve me 
aftësi të kufizuara për t’u përfshirë. 

Ndryshe nga treguesit e tjerë nën këtë objektiv, 83.9% e personave me aftësi të kufizuara 
dhe familjarët e tyre shprehen të pakënaqur me ofrimin e transportit falas për të shkuar në 
shkollë. Gjithashtu, edhe përfaqësuesit e organizatave raportojnë nivele të larta pakënaqësie 
për këtë tregues (76.7% janë të pakënaqur).

Shërbimet Shoqërore 

Qasja e re e vlerësimit të aftësisë së kufizuar nga KMCAP, sipas modelit bio-psiko-social 
vlerësohet si pozitive nga personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre3. Rreth 47.2% e 
tyre raportojnë se janë të kënaqur në lidhje me ndryshimet e fundit në procesin e vlerësimit 
të aftësisë së kufizuar nga KMCAP.

Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre si edhe organizatat vlerësojnë se 
shërbimet e mbrojtjes shoqërore në komunitetet e tyre janë të munguara (Peshkopi) apo të 
pamjaftueshme në kapacitete dhe tipologji për të përballuar nevojat (Berat, Korçë dhe Lezhë). 
Rezultatet tregojnë se vetëm 28.3% janë të kënaqur me shërbimet sociale për personat me 
aftësi të kufizuara që janë ngritur në zonën e tyre. 

Masa e pagesës së aftësisë së kufizuar konsiderohet e pamjaftueshme për të mbuluar kostot 
shtesë që sjell aftësia e kufizuar. Vetëm 7.5% pohojnë se janë të kënaqur me masën e pagesës 
së aftësisë së kufizuar, gjë që tregon se nevojat e një individi me aftësi të kufizuara nuk 
mbulohen.

Ofrimi i shërbimeve që mundësojnë realizimin e deinstitucionalizimit për personat e rritur 
me aftësi të kufizuara intelektuale, duket se është i munguar në komunitetet ku u realizua 
monitorimi. Rreth 22% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre shprehen se 
nuk kanë informacion mbi shërbimet që mbështesin jetesën e pavarur. Ndërkohë, pjesa tjetër 
pohon se janë “aspak” dhe “pak” të kënaqur(93.5%) me shërbimet që mbështesin jetesën e 
pavarur.

Shërbimet Shëndetësore

Rezultat e monitorimit treguan se shërbimet shëndetësore janë të paarritshme, evidentuar 
kjo përmes vlerësimit. Konkretisht, 73% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e 
tyre raportojnë se janë të pakënaqur për shërbimet e ofruara në institucionet shëndetësore 
(15.8% “aspak të kënaqur” dhe 57.6% “pak të kënaqur”. Pothuajse të njëjtin nivel pakënaqësie 
(66.7%) shprehin edhe përfaqësuesit e organizatave. 

93% e personave me aftësi të kufizuara edhe familjarët e tyre pohojnë se janë të pakënaqur 
me shërbimin dentar falas në komunitet (76.8% “ aspak të kënaqur” dhe 16.2% “pak të 
kënaqur”, ndërkohë që edhe shërbimi dentar shkollor për fëmijët me aftësi të kufizuara 
rezulton po ashtu në nivele të larta pakënaqësie (95.8%). Edhe përfaqësuesit e organizatave 
(95.7%) pohojnë se janë të pakënaqur me shërbimin dentar falas në komunitet, si edhe me 
shërbimin dentar shkollor falas për fëmijët me aftësi të kufizuara.  

Rreth 31% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre pohojnë se nuk kanë 
informacion mbi trajtimin e specializuar që iu ofrohet personave me aftësi të kufizuara. 
Përsa i përket pjesës tjetër, 83.1% e tyre raportojnë se janë të pakënaqur me trajtimet e 
specializuara. E njëjta situatë raportohet edhe në lidhje me shërbimet riaftësuese (fizioterapi, 
logoterapi, terapi e të folurit, etj.), ku 35.8% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët 
e tyre raportojnë se nuk kanë informacion lidhur me to. Pjesa që ka informacion (64.2%) 

3.  Vlerësimi pozitiv për këtë objektiv lidhet me lehtësimin e procedurave në vlerësimin e aftësisë së kufizuar 
në Janar të vitit 2018 (Urdhër nr. 47/1, datë 11.1.2018) dhe jo me vlerësimin e ri bio-psiko social. Kjo u konfirmua 
gjatë procesit të validimit të gjetjeve. Për një informacion më të saktë në lidhje me këtë pyetje, nevojiten studime/ 
monitorime të mëtejshme. 
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Rezultatet tregojnë se rreth 50% e personave me aftësi të kufizuara “nuk kanë informacion” 
për programet e nxitjes së punësimit, mundësitë për të kryer praktika profesionale në 
institucione dhe biznese dhe mbështetjen për ndërmarrjet sociale që punësojnë persona me 
aftësi të kufizuara. Ndërkohë, nga ata që e kanë këtë informacion, rreth 8%, raportojnë nivele 
“të kënaqshme”. 69% e tyre raportojnë se janë “të pakënaqur” me mundësitë që iu ofrohen 
personave me aftësi të kufizuara për t’u punësuar në përputhje me aftësitë e tyre.

Ndryshe nga personat me aftësi të kufizuara, përfaqësuesit e organizatave janë të informuar 
për aktivitetet e këtij objektivi. Gati gjysma e tyre, 57.4% raportojnë se janë “të pakënaqur” 
me mundësitë që iu ofrohen personave me aftësi të kufizuara për të punuar në përputhje 
më aftësitë e tyre. Në lidhje me programet qe ofrohen nga zyra e punës, 58.8% pohojnë se 
nuk janë aspak të kënaqur dhe 31% shprehen se janë “pak” të kënaqur, ndërkohë që 68.8% 
pohojnë se janë të pakënaqur me mundësitë që iu ofrohen personave me aftësi të kufizuara 
për të kryer praktika profesionale në institucione apo biznese.

Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe Zyrat e Punësimit ende nuk 
ofrojnë shërbime punësimi cilësore dhe efikase për të nxitur punësimin e personave me aftësi 
të kufizuara në tregun e punës. Rezultatet tregojnë se 63% e personave më aftësi të kufizuara 
“nuk kanë informacion” në lidhje me vlerësimin e detajuar mbi aftësitë dhe nevojat e veçanta 
për një person me aftësi të kufizuara, nga punonjësit e zyrës së punësimit. Ndërkohë, për 37% 
të personave që kanë informacion, vetëm 8.2% e tyre janë të kënaqur me vlerësimet e kryera. 

Niveli i punësimit të personave me aftësi të kufizuara është i ulët, duke theksuar një 
pakënaqësi për pjesën më të madhe të pjesëmarrësve në këtë studim (89.6% të shprehur  “të 
pakënaqur” dhe “pak të kënaqur”). 

Arsimi

Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre, si edhe përfaqësuesit e organizatave, 
evidentuan përmirësime në drejtim të realizimit të arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me 
aftësi të kufizuara.

Rreth 63% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë të jenë “disi” 
(50%) dhe “shumë” (12.4%) të kënaqur në lidhje me shkollimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, 
60.4% shprehen se janë të kënaqur me praninë e mësuesit ndihmës (42% “disi” dhe 18.4% 
“shumë” të kënaqur) dhe 62.5% janë të kënaqur me mundësinë që iu jep shkolla fëmijëve 
me aftësi të kufizuara për t’u përfshirë në aktivitete të ndryshme. Rezultatet tregojnë se 
përfaqësuesit e organizatave shprehen më skeptikë në lidhje me plotësimin e objektivave nën 
këtë qëllim. Ata raportojnë nivele të ulëta kënaqësie (29.2% e tyre) për sa i përket shkollimit 
të fëmijëve me aftësi të kufizuara. 40.8% e tyre shprehen se janë të kënaqur me praninë e 
mësuesit ndihmës dhe 38.9% janë të kënaqur me mundësinë që iu jep shkolla fëmijëve me 
aftësi të kufizuara për t’u përfshirë. 

Ndryshe nga treguesit e tjerë nën këtë objektiv, 83.9% e personave me aftësi të kufizuara 
dhe familjarët e tyre shprehen të pakënaqur me ofrimin e transportit falas për të shkuar në 
shkollë. Gjithashtu, edhe përfaqësuesit e organizatave raportojnë nivele të larta pakënaqësie 
për këtë tregues (76.7% janë të pakënaqur).

Shërbimet Shoqërore 

Qasja e re e vlerësimit të aftësisë së kufizuar nga KMCAP, sipas modelit bio-psiko-social 
vlerësohet si pozitive nga personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre3. Rreth 47.2% e 
tyre raportojnë se janë të kënaqur në lidhje me ndryshimet e fundit në procesin e vlerësimit 
të aftësisë së kufizuar nga KMCAP.

Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre si edhe organizatat vlerësojnë se 
shërbimet e mbrojtjes shoqërore në komunitetet e tyre janë të munguara (Peshkopi) apo të 
pamjaftueshme në kapacitete dhe tipologji për të përballuar nevojat (Berat, Korçë dhe Lezhë). 
Rezultatet tregojnë se vetëm 28.3% janë të kënaqur me shërbimet sociale për personat me 
aftësi të kufizuara që janë ngritur në zonën e tyre. 

Masa e pagesës së aftësisë së kufizuar konsiderohet e pamjaftueshme për të mbuluar kostot 
shtesë që sjell aftësia e kufizuar. Vetëm 7.5% pohojnë se janë të kënaqur me masën e pagesës 
së aftësisë së kufizuar, gjë që tregon se nevojat e një individi me aftësi të kufizuara nuk 
mbulohen.

Ofrimi i shërbimeve që mundësojnë realizimin e deinstitucionalizimit për personat e rritur 
me aftësi të kufizuara intelektuale, duket se është i munguar në komunitetet ku u realizua 
monitorimi. Rreth 22% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre shprehen se 
nuk kanë informacion mbi shërbimet që mbështesin jetesën e pavarur. Ndërkohë, pjesa tjetër 
pohon se janë “aspak” dhe “pak” të kënaqur(93.5%) me shërbimet që mbështesin jetesën e 
pavarur.

Shërbimet Shëndetësore

Rezultat e monitorimit treguan se shërbimet shëndetësore janë të paarritshme, evidentuar 
kjo përmes vlerësimit. Konkretisht, 73% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e 
tyre raportojnë se janë të pakënaqur për shërbimet e ofruara në institucionet shëndetësore 
(15.8% “aspak të kënaqur” dhe 57.6% “pak të kënaqur”. Pothuajse të njëjtin nivel pakënaqësie 
(66.7%) shprehin edhe përfaqësuesit e organizatave. 

93% e personave me aftësi të kufizuara edhe familjarët e tyre pohojnë se janë të pakënaqur 
me shërbimin dentar falas në komunitet (76.8% “ aspak të kënaqur” dhe 16.2% “pak të 
kënaqur”, ndërkohë që edhe shërbimi dentar shkollor për fëmijët me aftësi të kufizuara 
rezulton po ashtu në nivele të larta pakënaqësie (95.8%). Edhe përfaqësuesit e organizatave 
(95.7%) pohojnë se janë të pakënaqur me shërbimin dentar falas në komunitet, si edhe me 
shërbimin dentar shkollor falas për fëmijët me aftësi të kufizuara.  

Rreth 31% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre pohojnë se nuk kanë 
informacion mbi trajtimin e specializuar që iu ofrohet personave me aftësi të kufizuara. 
Përsa i përket pjesës tjetër, 83.1% e tyre raportojnë se janë të pakënaqur me trajtimet e 
specializuara. E njëjta situatë raportohet edhe në lidhje me shërbimet riaftësuese (fizioterapi, 
logoterapi, terapi e të folurit, etj.), ku 35.8% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët 
e tyre raportojnë se nuk kanë informacion lidhur me to. Pjesa që ka informacion (64.2%) 

3.  Vlerësimi pozitiv për këtë objektiv lidhet me lehtësimin e procedurave në vlerësimin e aftësisë së kufizuar 
në Janar të vitit 2018 (Urdhër nr. 47/1, datë 11.1.2018) dhe jo me vlerësimin e ri bio-psiko social. Kjo u konfirmua 
gjatë procesit të validimit të gjetjeve. Për një informacion më të saktë në lidhje me këtë pyetje, nevojiten studime/ 
monitorime të mëtejshme. 
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pohon se është e pakënaqur me këto shërbime (91.5% janë të pakënaqur). Për më tepër, 
rreth 40% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre nuk janë të informuar për 
parandalimin dhe identifikimin e hershëm të aftësisë së kufizuar. 

Rezultatet tregojnë se edhe përfaqësuesit e organizatave raportojnë nivele të larta pakënaqësie 
në lidhje me parandalimin e aftësisë së kufizuar (84.1%), trajtimin e specializuar (80%) dhe 
shërbimet riaftësuese (67.3%). Situata vlerësohet e kënaqshme për diagnostikimin e aftësisë 
së kufizuar nga 33.3% e përfaqësuesve të organizatave.

Pjesëmarrja në Politikë dhe në Jetën Publike

Vlerësimi mbi pjesëmarrjen në politikë dhe në jetën publike tregon përpjekje të pamjaftueshme 
për realizimin e aktiviteteve të parashikuara në planin e veprimit. Rreth 30% e personave me 
aftësi të kufizuara raportojnë se “nuk kanë informacion” në lidhje me formatet e përshtatura 
për pjesëmarrjen në zgjedhje, përfshirjen si vëzhgues në procese zgjedhore dhe përfshirjen e 
çështjeve të personave me aftësi të kufizuara në nivel qendror dhe vendor.

Krahas barrierave në infrastrukturë, kryesisht në ambiente, transport e komunikim, barrierat 
në qëndrime, vazhdojnë t’i mbajnë ende larg përfshirjes në jetën publike, përfshirë në 
aktivitete kulturore dhe sportive, personat me aftësi të kufizuara. 82.9% e personave me aftësi 
të kufizuara apo familjarët e tyre, tregojnë nivele të larta pakënaqësie për pjesëmarrjen në 
aktivitete kulturore.

Nxitja e bashkëpunimit, monitorimi dhe vlerësimi

Gjetjet e studimit tregojnë se nuk ka përpjekje konkrete për përfshirjen e personave me 
aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre si dhe organizatave në procese të monitorimit dhe 
vlerësimit siç është parashikuar në planin e PKVPAK. Rreth 30% e personave me aftësi të 
kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë se nuk kanë informacion mbi këtë qëllim. Për më 
tepër, ata shprehen të pakënaqur me progresin e deritanishëm për nivelin e pjesëmarrjes 
në proceset e monitorimit (90.3%), konferencat kombëtare (93.8%) dhe ato ndërkombëtare 
(95.5%). Gjithashtu, 86% e përfaqësuesve të organizatave pohojnë se nuk kanë qenë të 
përfshirë në procese të monitorimit të PKVPAK-së.
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shërbimet riaftësuese (67.3%). Situata vlerësohet e kënaqshme për diagnostikimin e aftësisë 
së kufizuar nga 33.3% e përfaqësuesve të organizatave.

Pjesëmarrja në Politikë dhe në Jetën Publike

Vlerësimi mbi pjesëmarrjen në politikë dhe në jetën publike tregon përpjekje të pamjaftueshme 
për realizimin e aktiviteteve të parashikuara në planin e veprimit. Rreth 30% e personave me 
aftësi të kufizuara raportojnë se “nuk kanë informacion” në lidhje me formatet e përshtatura 
për pjesëmarrjen në zgjedhje, përfshirjen si vëzhgues në procese zgjedhore dhe përfshirjen e 
çështjeve të personave me aftësi të kufizuara në nivel qendror dhe vendor.

Krahas barrierave në infrastrukturë, kryesisht në ambiente, transport e komunikim, barrierat 
në qëndrime, vazhdojnë t’i mbajnë ende larg përfshirjes në jetën publike, përfshirë në 
aktivitete kulturore dhe sportive, personat me aftësi të kufizuara. 82.9% e personave me aftësi 
të kufizuara apo familjarët e tyre, tregojnë nivele të larta pakënaqësie për pjesëmarrjen në 
aktivitete kulturore.

Nxitja e bashkëpunimit, monitorimi dhe vlerësimi

Gjetjet e studimit tregojnë se nuk ka përpjekje konkrete për përfshirjen e personave me 
aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre si dhe organizatave në procese të monitorimit dhe 
vlerësimit siç është parashikuar në planin e PKVPAK. Rreth 30% e personave me aftësi të 
kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë se nuk kanë informacion mbi këtë qëllim. Për më 
tepër, ata shprehen të pakënaqur me progresin e deritanishëm për nivelin e pjesëmarrjes 
në proceset e monitorimit (90.3%), konferencat kombëtare (93.8%) dhe ato ndërkombëtare 
(95.5%). Gjithashtu, 86% e përfaqësuesve të organizatave pohojnë se nuk kanë qenë të 
përfshirë në procese të monitorimit të PKVPAK-së.

Rekomandime

Hartimi dhe zbatimi i një plani komunikimi, në të cilin duhet të përfshihet përdorimi i 
mjeteve të ndryshme të komunikimit, përfshirë formatet alternative, gjuhën e shenjave, 
me titra, audio, printime në gjuhë të thjeshtë e me figura, për të bërë të njohur PKVPAK 
në 61 bashki dhe të gjitha njësitë e tyre administrative. Fushata e komunikimit në këtë 
kuadër duhet të jetë periodike, e bazuar në fushat e planit të veprimit dhe format se 
si mund të realizohet ai për të garantuar përfshirje, barazi dhe mosdiskriminim. Ky 
plan komunikimi do të ndikojë në rritjen e nivelit të njohjes të PKVPAK, sidomos të 
institucioneve që kanë përgjegjësinë për ta zbatuar atë, por edhe të grupeve të interesit 
për të qenë pjesëmarrës aktivë në procesin e zbatimit por edhe të monitorimit, si edhe 
te gjithë shoqërisë;

Zbërthimi i PKVPAK në plane lokale, të shoqëruara me afate kohore dhe kosto financiare. 
Për të qenë efikase, këto plane mund të jenë pjesë integrale e planeve të tjera lokale, 
si atyre për përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara ashtu dhe e planeve sociale, 
të cilat miratohen për zbatim në Këshillat Bashkiakë. Këto plane në zbatim të PKVPAK 
nevojitet të paraprihen nga analiza e situatës dhe me pjesëmarrjen e plotë të personave 
me aftësi të kufizuara, familjarëve dhe organizatave të fushës;

Informimi dhe ndërgjegjësimi i të gjitha kategorive të personave me aftësi të kufizuara, 
lidhur me shërbimet që ofrojnë Zyrat e Punësimit, Qendrat dhe Shkollat e  Arsimit dhe 
Formimit Profesional, me synim përfshirjen e tyre në tregun e hapur të punës dhe në 
aftësimin dhe  riaftësimin profesional;

Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të punësimit për punëkërkuesit e papunë me 
aftësi të kufizuara pranë Zyrave të punësimit dhe pranë qendrave të AFP, përmes  
përmirësimit të sistemit të vlerësimit dhe përgatitjes së instrumenteve dhe moduleve 
të standardizuara, të cilat do të ndihmojnë në të gjithë këtë proces;

Në fushën e cilësisë së arsimit gjithëpërfshirës nga MAS, DAR dhe ZA në bashkëpunim 
me pushtetin vendor pritet: a) Garantimi i qëndrueshmërisë dhe praktikave të mira, 
përmes investimit në përmirësimin e cilësisë së tyre dhe monitorimit të vazhdueshëm; 
(b) Garanci që çdo fëmijë në çdo bashki të ketë mësuesin mbështetës me aftësitë e 
duhura profesionale, PEI cilësore, të hartuara e të dakordësuara së bashku me prindin 
dhe vlerësimin nga komisione të ngritura për këtë qëllim pranë DAR dhe institucioneve 
arsimore;

Ndërhyrje nga MSHMS, SHSSH, por edhe nga bashkitë e njësitë administrative, përmes 
fushatave të informimit mbi qëllimin, procesin dhe përfitimet që modeli i ri bio-psiko-
social i vlerësimit të aftësisë së kufizuar sjell për ta e për familjet e tyre;

Krijimi i shërbimeve që nxisin jetesën e pavarur për personat me aftësi të kufizuara në 
moshë madhore, përfshirë rritjen e aksesit në skemat e bonuseve për strehim social, 
me qëllim zbatimin në praktikë të deinstitucionalizimit;

Krijimi i strukturave të monitorimit, para së gjithash duke emëruar/përcaktuar pikat 
e kontaktit në çdo institucion në nivel qendror e vendor, përgjegjës për të mbledhur të 
dhëna, për të informuar, koordinuar e monitoruar zbatimin e PKVPAK.
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Plani Kombëtar i Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara është program veprimi i 
qeverisë shqiptare që ka si qëllim kryesor nxitjen e përfshirjes së personave me aftësi 
të kufizuara në shoqërinë shqiptare, parandalimin e diskriminimit dhe eliminimin e 
pengesave në shërbimet publike dhe realizimin e të drejtave të tyre në përputhje me 
Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara dhe 
Strategjinë e Bashkimit Evropian për Personat me Aftësi të Kufizuara. 

PKVPAK është miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 483, datë 29 Qershor 2016 
dhe përcakton objektivat që duhet të arrihen në periudhën 2016-2020 dhe përgjegjësitë e 
institucioneve për të arritur këto objektiva.

Ky plan është përgatitur në bashkëpunim me organizatat e personave me aftësi të kufizuara, 
organizata të tjera të shoqërisë civile që promovojnë të drejtat e këtij grupi, me komunitetin 
ndërkombëtar dhe me njësi të qeverisjes vendore. 

Plani përmban tetë qëllimet strategjike për tetë fusha prioritare, si më poshtë:

1. Aksesueshmëria (përfshirë aksesueshmërinë fizike dhe atë në informacion) 
2. Barazia
3. Punësimi dhe Arsimi e Formimi Profesional (AFP)
4. Arsimimi
5. Kujdesi social
6. Kujdesi shëndetësor 
7. Pjesëmarrja në jetën politike dhe publike (përfshirë aktivitetet kulturore dhe sportive) 
8. Nxitja e bashkëpunimit, koordinimit dhe Monitorimit e Vlerësimit. 

Hyrje

Qëllimet strategjike të Planit të Veprimit janë:
	Të realizohet aksesueshmëria për shërbime dhe informacion për personat me aftësi të 

kufizuara. 

Synimi: Deri në vitin 2020 të gjitha godinat ku ofrohen shërbime publike të jenë të 
aksueshme

	Të garantohet akses në sistemin e drejtësisë për të gjithë personat me aftësi të kufizuara. 

Synimi: Deri në vitin 2020, institucionet e sistemit të drejtësisë duhet të sigurojnë akses 
të barabartë në përfitimin e ndihmës ligjore falas, në qasjen e proceseve gjyqësore duke 
përfshirë edhe ofrimin e interpretimit në gjuhën e shenjave.

	Të rritet pjesëmarrja në tregun e punës dhe të promovohen mundësi të barabarta për 
punë të denjë për personat me aftësi të kufizuara.

Synimi: Deri në vitin 2020, numri i PAK që punësohen nga zyrat e punësimit nëpërmjet 
programeve specifike të nxitjes së punësimit të rritet çdo vit me 50% si dhe të rritet numri 
i të rinjve me AK që punësohen në administratën shtetërore.

	Të sigurohet arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara. 

Synimi: Deri në vitin 2020, të ngrihen të gjitha Komisionet Multidisiplinare të Arsimit për 
vlerësimin e fëmijëve me Aftësi të Kufizuara dhe të rritet numri i mësuesve ndihmës të 
rekrutuar në përputhje me nevojat e fëmijëve me aftësi të kufizuara.

	Të përmirësohet cilësia e jetës së personave me aftësi të kufizuara nëpërmjet shërbimeve/
përfitimeve të aksesueshme, të përballueshme financiarisht, të fokusuara te klienti dhe 
sa më pranë tij në komunitet.

Synimi: Deri në vitin 2020, të ketë filluar aplikimi i vlerësimit të ri të PAK sipas modelit 
bio-psikosocial nga komisionet e reformuara dhe të rritet numri dhe llojet e shërbimeve 
shoqërore në komunitet duke përfshirë edhe ato të jetesës së pavarur.

	Të sigurohet kujdes shëndetësor i aksesueshëm, i përballueshëm dhe i barabartë për 
personat me aftësi të kufizuara. 

Synimi: Deri në vitin 2020, të rritet numri dhe lloji i mjeteve ndihmëse të rimbursuara 
nga shteti për PAK sipas nevojave dhe të realizohet sigurimi i funksionimit të një Qendre 
Kombëtare të Rehabilitimit.

	Të mundësohet për personat me aftësi të kufizuara që të përfaqësojnë interesat e tyre 
dhe të marrin pjesë në jetën publike dhe politike në Shqipëri. 

Synimi: Deri në vitin 2020, të rritet numri i PAK që marrin pjesë në procesin e votimit 
dhe që përfaqësohen në këshillat bashkiakë nëpërmjet një pjesëmarrjeje më të madhe 
në jetën politike.

	Të krijohen sinergji midis sektorëve të ndryshëm për nxitjen e integrimit të personave me 
aftësi të kufizuara në mënyrë gjithëpërfshirëse, të vazhdueshme dhe të qëndrueshme.
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Matrica e Planit Kombëtar të Veprimit, e cila përbën bazën e monitorimit të Planit të 
Veprimit, përmban 179 aktivitete, treguesit për realizimin e tyre, objektivat afatmesmë dhe 
përfundimtarë, afatet kohore përkatëse, institucionet zbatuese, monitorimin, raportimin dhe 
burimet e financimit. 

Buxheti i Planit të Veprimit identifikon burimet e nevojshme për realizimin e aktiviteteve për 
promovimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara, sipas fushave të ndërhyrjes. 
Buxheti parashikon burime financiare për zbatimin e masave të përfshira në Planin e 
Veprimit, të cilat mbulohen nga Buxheti i Shtetit. Plani i Veprimit jep gjithashtu sugjerime 
për plotësimin e hendekut të mundshëm financiar për plotësim nga kontributet e donatorëve. 

Qëllimi i studimit

Të monitorojë zbatimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara 
(2016–2020) nga perspektiva e organizatave të shoqërisë civile, personave me aftësi të 
kufizuara dhe familjarëve të tyre në Berat, Dibër, Korçë dhe Lezhë.

Objektivat e studimit:

♦♦ Të hartojë instrumentet e monitorimit të zbatimit të PKVPAK, bazuar në tetë fushat 
prioritare të tij. 

♦♦ Të mundësojë përdorimin e instrumentit nga organizatat e shoqërisë civile për qëllim 
monitorimi të zbatimit të të PKVPAK. 

♦♦ Të gjenerojë të dhëna për të mbështetur nisma avokatie në nivel lokal dhe kombëtar.

Ky është raporti i parë që vlerëson zbatimin e PKVPAK përmes monitorimit të bërë nga vetë 
personat me aftësi të kufizuara, familjarët e tyre dhe organizatat e shoqërisë civile në Berat, 
Dibër, Korçë dhe Lezhë. 
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Për përmbushjen e qëllimit të studimit është përdorur metoda sasiore e mbledhjes së 
të dhënave e kombinuar me atë cilësore. Kjo qasje mundëson një përshkrim numerik 
të të dhënave që ndihmon në gjetjen e asaj që është tipike, mesatare dhe që përfaqëson 
popullatën e përfshirë në vlerësim, si dhe mbështetet me të dhëna cilësore. 

2.1. Instrumenti
Për të mbledhur të dhënat në interes të objektivave të vlerësimit u hartuan dy instrumente, 
një për personat me aftësi të kufizuara e familjarët e tyre dhe një për organizatat e shoqërisë 
civile, me dallime shumë të vogla nga njëri tjetri. Secili nga instrumentet përbëhet nga dy 
pjesë:  pjesa e parë, e cila përmban të dhënat demografike dhe pjesa e dytë e organizuar në 
tetë dimensione. Çdo dimension përfaqëson një qëllim strategjik të planit të veprimit për 
personat me aftësi të kufizuara 2016-2020. Pyetësori për personat me aftësi të kufizuara në 
total përmban 89 pyetje, ndërsa pyetësori për organizatat përbehet nga 88 pyetje, të cilat janë 
mbështetur në objektivat dhe aktivitetet përkatëse të planit të veprimit.  

Në të dy instrumentet pyetjet janë të mbyllura dhe vlerësohen sipas shkallës Likert, nga 
1 - 4, ku (1) shpreh aspak të kënaqur, (2) pak të kënaqur, (3) disi të kënaqur dhe (4) shumë të 
kënaqur. Në fund të çdo dimensioni vlerësimi, për të dy instrumentet, ka dy pyetje të hapura; 
pyetja e parë synon të mbledhë informacion mbi përvojën jetësore të të intervistuarit/-ës në 
lidhje me vlerësimin për qëllimin strategjik dhe pyetja e dytë ka për qëllim të identifikojë nevojat 
prioritare për t’u trajtuar në lidhje me qëllimin strategjik. Gjetjet e studimit janë konsultuar 
dhe validuar në 4 tryeza diskutimi të mbajtura në çdo rajon. Gjatë takimeve të konsultimit 
morën pjesë në total 64 pjesëmarrës, ndër të cilët 28 janë PAK dhe familjarët e tyre dhe 36 
përfaqësues organizatash. Të dy instrumentet mund t’i gjeni në Shtojcën 4 të këtij raporti. 

Metodologjia

Vlefshmëria e instrumentit

Drafti i instrumenteve u testua me 25 pjesëmarrës në javën e dytë të muajit nëntor në 
Tiranë, përkatësisht me 5 përfaqësues organizatash, 10 persona me aftësi të kufizuara dhe 
10 familjarë të personave me aftësi të kufizuara. Qëllimi i testimit ishte kontrolli i qartësisë 
dhe përshtatshmërisë së pyetjeve, koha e nevojshme për plotësimin e tij, si dhe gjasat 
që nëpërmjet pyetësorit të vilet informacioni i synuar për vlerësimin e objektivave dhe 
qëllimeve strategjike të planit të veprimit. Pas testimit, lindi nevoja e formulimit dhe 
rishikimit të një sërë pyetjesh, deri në hartimin e formës finale dhe të përshtatshme të 
instrumenteve. 

Qëndrueshmëria e brendshme e instrumentit 

Për të vlerësuar shkallën me të cilën secila pyetje brenda një qëllimi strategjik dhe objektivave 
përkatëse përputhet me pyetjet e tjera të tij dhe për të vlerësuar se sa mirë këto pyetje 
kontribuojnë së bashku për të matur fenomenin që po studiohet, u llogaritën koeficientet e 
besueshmërisë, bazuar në të dhënat tona (n=530) për instrumentin për personat me aftësi të 
kufizuara dhe (n=62) për instrumentin për organizatat. Koeficienti i Cronbach’s alpha, i cili 
tregon qëndrueshmërinë e brendshme të pranueshme, rezulton të jetë më i lartë se 0.60, vlera 
minimale e pranueshme për studime në shkencat sociale. 

2.2. Kampionimi
Pjesëmarrësit në studim janë: organizatat e shoqërisë civile, para së gjithash organizatat që 
punojnë në fushën e aftësisë së kufizuar,  personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre 
në bashkitë e Beratit, Dibrës, Lezhës dhe Korçës. Në vlerësim morën pjesë 62 përfaqësues të 
organizatave dhe 530 persona me aftësi të kufizuara dhe familjarë të tyre. 

Kampioni dhe karakteristikat e tij

Numri i kampionit në total ishte i përcaktuar paraprakisht që në konceptimin dhe propozimin 
e nismës, gjithsej 600 persona me aftësi të kufizuara dhe përfaqësues të organizatave, të 
shpërndarë në mënyrë të barabartë në katër rajone, përkatësisht në Berat (150); Dibër (150); 
Lezhë (150) dhe Korçë (150). Më tej, u përcaktua numri i kampionit të synuar për organizatat 
dhe personat me aftësi të kufizuara, përkatësisht 70 përfaqësues organizatash dhe 530 
persona me aftësi të kufizuara dhe familjarë të tyre. Numri i kampionit të përfaqësuesve 
të organizatave u përcaktua duke marrë në konsideratë popullatën e vogël të organizatave, 
nivelin e ulët të angazhimit dhe përputhshmërisë së tyre me qëllimin e vlerësimit, si dhe 
veçorinë e qëllimit të vlerësimit. Përzgjedhja e karakteristikave të kampionit është mbështetur 
në përshtatshmërinë, bashkëpunimin dhe interesin e vlerësimit.  

Kriteret për përzgjedhjen e organizatave janë: 

♦♦ Të jetë e regjistruar në gjykatë (të paktën prej një viti nga momenti që paraqitet në 
vlerësim); 

♦♦ Në momentin e vlerësimit të ketë të paktën një person i/e cila është i/e angazhuar dhe 
përditësuar në lidhje me fushën ku është aktive organizata;

♦♦ Të ketë pasur të paktën një projekt aktiv, që nga viti 2016 (periudhë që përputhet me 
fillimin e planit të veprimit); 
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♦♦ Nëse nuk ka pasur projekte, të demonstrojë që ka kryer aktivitete vullnetare (që nga viti 
2016) që përputhen me misionin e organizatës; 

♦♦ Aktivitetet e organizatës të jenë kryer në qytetin/zonën në fokus të vlerësimit4;

♦♦ Subjekti mund të jetë degë e një organizate, e cila zyrën qendrore mund ta ketë në një 
qytet tjetër nga ai i vlerësimit.

Kriteret për personat me aftësi të kufizuara: 

♦♦ Të ketë mbushur moshën 18 vjeç; 

♦♦ Të kenë aftësi të kufizuara fizike, problem shqisor (dëmtim ose humbje të shikimit/nuk 
shikon apo me shikim të pjesshëm, dëmtim ose humbje të dëgjimit/ nuk dëgjon, nuk flet 
e nuk dëgjon), aftësi të kufizuara intelektuale, apo të shëndetit mendor.

Kriteret për familjarët e personave me aftësi të kufizuara: 

♦♦ Të ketë mbushur moshën 18 vjeç; 

♦♦ Të ketë statusin e kujdestarit dhe konsumojë kohë me personin me aftësi të kufizuara;

♦♦ Nëse nuk ka statusin e kujdestarit të jetë familjar i tij ose; 

♦♦ Të jetë person që të jetë kujdesur për personin me aftësi të kufizuara, të paktën 6 muajt 
e fundit; 

♦♦ Të jenë prindër/kujdestarë/familjarë të fëmijëve me aftësi të kufizuara nga 2-17 vjeç.

Numri dhe lloji i kampionit 

Për përzgjedhjen e organizatave u përdor kampioni i qëllimshëm5, duke u bazuar në të 
dhënat e studimit për hartëzimin e OSHC-ve6, në katër zonat në fokus të vlerësimit dhe në 
karakteristikat e përcaktuara më sipër. Nga secila organizatë u synua që të intervistohen dy 
anëtarë, drejtuesi i organizatës dhe një profesionist i përfshirë në shërbime të drejtpërdrejta 
apo të tërthorta me grupet në fokus të misionit të organizatës. Në rastet kur organizata nuk 
kishte dy punonjës, në vlerësim u përfshi një organizatë tjetër.  Nga 70 punonjës organizatash 
të synuar, në vlerësim u përfshinë 62 të tillë, të cilët plotësonin kriteret e parashikuara dhe që 
pranuan të jenë pjesëmarrës në studim. 

Kampioni për personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre

Kampioni për personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre u bazua në shpërndarjen  
proporcionale, me qëllim analizën e faktorëve demografikë për secilin nga kriteret e kampionit 
që janë:  gjinia, kategoria e aftësisë së kufizuar dhe vendbanimi. Në këtë përqasje, madhësia e 
kampionit për ndarjen qytet/fshat dhe llojeve të aftësisë së kufizuar është i barabartë për çdo nivel.  

4.  Ky kriter lidhet me faktin që gjatë fazës së hartëzimit kishte organizata (edhe pse të pakta në numër) që selinë 
e kishin në një zonë të caktuar dhe aktivitetet i kryenin në një zonë tjetër. 

5.  Kampioni i qëllimshëm përzgjidhet bazuar në karakteristikat e popullatës  dhe objektivit të studimit. Njihet 
ndryshe si kampionimi përzgjedhës dhe subjektiv dhe është  i dobishëm në situata kur duhet të arrijmë shpejt 
një kampion të synuar.

6.  Hartëzimi dhe vlerësimi i nevojave të  organizatave të shoqërisë civile dhe organizatave të personave me 
aftësi të kufizuara në rrethin e beratit, dibrës, lezhës dhe  korçës. qershor 2018.

Lloji i kampionit të përdorur është kampioni me kuotë7 dhe ai rastësor8. Hapi i parë ishte 
përcaktimi i kuotave për të dhënat demografike dhe hapi i dytë përzgjedhja në mënyrë 
rastësore nga listat e personave me aftësi të kufizuara në bashki, njësi administrative, qendrat 
komunitare të shëndetit mendor, qendra shëndetësore, organizatat qe ofrojnë shërbime, deri 
në përmbushjen e numrit të kampionit të synuar për çdo kategori. Tabelat në vijim paraqesin 
një pamje më të detajuar të kampionit të përfshirë në studim. 

Tabela 1: Kampioni sipas subjekteve nga organizatat dhe personat me aftësi të kufizuara 
e familjarët e tyre

Berat Dibër Korçë Lezhë Total

Nr. personave nga organizatat 18 18 20 6 62

Nr. i personave me aftësi të kufizuara 70 67 65 63 265

Nr. i familjarëve 70 67 65 63 265

158 152 150 132 592

Tabela 2: Kampioni sipas bashkive dhe vendbanimit për personat me aftësi të kufizuara 
dhe familjarë

Persona me aftësi të kufizuara dhe familjarë

Qytet Fshat Total

Tot. PAK Familjarë Tot PAK Familjarë Tot PAK Familjarë

Berat 70 35 35 70 35 35 140 70 70

Dibër 67 34 33 67 34 33 134 68 66

Korçë 65 33 32 65 33 32 130 66 64

Lezhë 63 32 31 63 32 31 126 64 62

Gjithsej 265 134 131 265 134 131 530 268 262

Tabela 3: Kampioni sipas vendbanimit qytet, persona me aftësi të kufizuara, llojit të aftësisë 
së kufizuar dhe gjinisë

Aftësi e kufizuar 
intelektuale

Aftësi e kufizuar 
fizike

Aftësi e kufizuar
shqisore

Probleme të 
shëndetit
mendor

Gjithsej

T M F T M F T M F T M F T M F

Berat 4 2 2 14 8 6 9 5 4 8 4 4 35 19 16

Dibër 4 2 2 14 8 6 8 4 4 8 4 4 34 18 16

Korçë 4 2 2 13 7 6 8 4 4 8 4 4 33 17 16

Lezhë 4 2 2 12 6 6 8 4 4 8 4 4 32 16 16

Gjithsej 16 8 8 53 29 24 33 17 16 32 16 16 134 70 64

7.  Kampionimi me kuotë është një metodë e kampionimit që i lejon kërkuesit që të grumbullojë  të dhëna nga 
nëngrupe të vecanta që janë në interes të studimit. 

8.  Kampioni i rastësishëm përdoret për popullata të mëdha ku secilit i jepet mundesia e barabartë për të marrë 
pjesë në studim.
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♦♦ Nëse nuk ka pasur projekte, të demonstrojë që ka kryer aktivitete vullnetare (që nga viti 
2016) që përputhen me misionin e organizatës; 

♦♦ Aktivitetet e organizatës të jenë kryer në qytetin/zonën në fokus të vlerësimit4;

♦♦ Subjekti mund të jetë degë e një organizate, e cila zyrën qendrore mund ta ketë në një 
qytet tjetër nga ai i vlerësimit.

Kriteret për personat me aftësi të kufizuara: 

♦♦ Të ketë mbushur moshën 18 vjeç; 

♦♦ Të kenë aftësi të kufizuara fizike, problem shqisor (dëmtim ose humbje të shikimit/nuk 
shikon apo me shikim të pjesshëm, dëmtim ose humbje të dëgjimit/ nuk dëgjon, nuk flet 
e nuk dëgjon), aftësi të kufizuara intelektuale, apo të shëndetit mendor.

Kriteret për familjarët e personave me aftësi të kufizuara: 

♦♦ Të ketë mbushur moshën 18 vjeç; 

♦♦ Të ketë statusin e kujdestarit dhe konsumojë kohë me personin me aftësi të kufizuara;

♦♦ Nëse nuk ka statusin e kujdestarit të jetë familjar i tij ose; 

♦♦ Të jetë person që të jetë kujdesur për personin me aftësi të kufizuara, të paktën 6 muajt 
e fundit; 

♦♦ Të jenë prindër/kujdestarë/familjarë të fëmijëve me aftësi të kufizuara nga 2-17 vjeç.

Numri dhe lloji i kampionit 

Për përzgjedhjen e organizatave u përdor kampioni i qëllimshëm5, duke u bazuar në të 
dhënat e studimit për hartëzimin e OSHC-ve6, në katër zonat në fokus të vlerësimit dhe në 
karakteristikat e përcaktuara më sipër. Nga secila organizatë u synua që të intervistohen dy 
anëtarë, drejtuesi i organizatës dhe një profesionist i përfshirë në shërbime të drejtpërdrejta 
apo të tërthorta me grupet në fokus të misionit të organizatës. Në rastet kur organizata nuk 
kishte dy punonjës, në vlerësim u përfshi një organizatë tjetër.  Nga 70 punonjës organizatash 
të synuar, në vlerësim u përfshinë 62 të tillë, të cilët plotësonin kriteret e parashikuara dhe që 
pranuan të jenë pjesëmarrës në studim. 

Kampioni për personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre

Kampioni për personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre u bazua në shpërndarjen  
proporcionale, me qëllim analizën e faktorëve demografikë për secilin nga kriteret e kampionit 
që janë:  gjinia, kategoria e aftësisë së kufizuar dhe vendbanimi. Në këtë përqasje, madhësia e 
kampionit për ndarjen qytet/fshat dhe llojeve të aftësisë së kufizuar është i barabartë për çdo nivel.  

4.  Ky kriter lidhet me faktin që gjatë fazës së hartëzimit kishte organizata (edhe pse të pakta në numër) që selinë 
e kishin në një zonë të caktuar dhe aktivitetet i kryenin në një zonë tjetër. 

5.  Kampioni i qëllimshëm përzgjidhet bazuar në karakteristikat e popullatës  dhe objektivit të studimit. Njihet 
ndryshe si kampionimi përzgjedhës dhe subjektiv dhe është  i dobishëm në situata kur duhet të arrijmë shpejt 
një kampion të synuar.

6.  Hartëzimi dhe vlerësimi i nevojave të  organizatave të shoqërisë civile dhe organizatave të personave me 
aftësi të kufizuara në rrethin e beratit, dibrës, lezhës dhe  korçës. qershor 2018.

Lloji i kampionit të përdorur është kampioni me kuotë7 dhe ai rastësor8. Hapi i parë ishte 
përcaktimi i kuotave për të dhënat demografike dhe hapi i dytë përzgjedhja në mënyrë 
rastësore nga listat e personave me aftësi të kufizuara në bashki, njësi administrative, qendrat 
komunitare të shëndetit mendor, qendra shëndetësore, organizatat qe ofrojnë shërbime, deri 
në përmbushjen e numrit të kampionit të synuar për çdo kategori. Tabelat në vijim paraqesin 
një pamje më të detajuar të kampionit të përfshirë në studim. 

Tabela 1: Kampioni sipas subjekteve nga organizatat dhe personat me aftësi të kufizuara 
e familjarët e tyre

Berat Dibër Korçë Lezhë Total

Nr. personave nga organizatat 18 18 20 6 62

Nr. i personave me aftësi të kufizuara 70 67 65 63 265

Nr. i familjarëve 70 67 65 63 265

158 152 150 132 592

Tabela 2: Kampioni sipas bashkive dhe vendbanimit për personat me aftësi të kufizuara 
dhe familjarë

Persona me aftësi të kufizuara dhe familjarë

Qytet Fshat Total

Tot. PAK Familjarë Tot PAK Familjarë Tot PAK Familjarë

Berat 70 35 35 70 35 35 140 70 70

Dibër 67 34 33 67 34 33 134 68 66

Korçë 65 33 32 65 33 32 130 66 64

Lezhë 63 32 31 63 32 31 126 64 62

Gjithsej 265 134 131 265 134 131 530 268 262

Tabela 3: Kampioni sipas vendbanimit qytet, persona me aftësi të kufizuara, llojit të aftësisë 
së kufizuar dhe gjinisë

Aftësi e kufizuar 
intelektuale

Aftësi e kufizuar 
fizike

Aftësi e kufizuar
shqisore

Probleme të 
shëndetit
mendor

Gjithsej

T M F T M F T M F T M F T M F

Berat 4 2 2 14 8 6 9 5 4 8 4 4 35 19 16

Dibër 4 2 2 14 8 6 8 4 4 8 4 4 34 18 16

Korçë 4 2 2 13 7 6 8 4 4 8 4 4 33 17 16

Lezhë 4 2 2 12 6 6 8 4 4 8 4 4 32 16 16

Gjithsej 16 8 8 53 29 24 33 17 16 32 16 16 134 70 64

7.  Kampionimi me kuotë është një metodë e kampionimit që i lejon kërkuesit që të grumbullojë  të dhëna nga 
nëngrupe të vecanta që janë në interes të studimit. 

8.  Kampioni i rastësishëm përdoret për popullata të mëdha ku secilit i jepet mundesia e barabartë për të marrë 
pjesë në studim.
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Tabela 4: Kampioni sipas vendbanimit fshat, persona me aftësi të kufizuara, llojit të aftësisë 
së kufizuar dhe gjinisë

Aftësi e kufizuar 
intelektuale

Aftësi e kufizuar 
fizike

Aftësi e kufizuar 
shqisore

Probleme të 
shëndetit mendor

Gjithsej

T M F T M F T M F T M F T M F

Berat 4 2 2 14 8 6 9 5 4 8 4 4 35 19 16

Dibër 4 2 2 14 8 6 8 4 4 8 4 4 34 18 16

Korçë 4 2 2 13 7 6 8 4 4 8 4 4 33 17 16

Lezhë 4 2 2 12 6 6 8 4 4 8 4 4 32 16 16

Gjithsej 16 8 8 53 29 24 33 17 16 32 16 16 134 70 64

Tabela 5: Kampioni sipas vendbanimit qytet, familjarë, llojit të aftësisë së kufizuar dhe 
gjinisë

Aftësi e kufizuar 
intelektuale

Aftësi e kufizuar 
fizike

Aftësi e kufizuar 
shqisore

Probleme të 
shëndetit mendor

Gjithsej

T M F T M F T M F T M F T M F

Berat 9 5 4 9 5 4 9 5 4 8 4 4 35 19 16

Dibër 9 5 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 33 17 16

Korçë 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 32 16 16

Lezhë 8 4 4 8 4 4 8 4 4 7 4 3 31 16 15

Gjithsej 34 18 16 33 17 16 33 17 16 31 16 15 131 68 63

Tabela 6: Kampioni sipas vendbanimit fshat, familjarë, llojit të aftësisë së kufizuar dhe 
gjinisë

Aftësi e kufizuar 
intelektuale

Aftësi e kufizuar 
fizike

Aftësi e kufizuar 
shqisore

Probleme të 
shëndetit mendor

Gjithsej

T M F T M F T M F T M F T M F

Berat 9 5 4 9 5 4 9 5 4 8 4 4 35 19 16

Dibër 9 5 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 33 17 16

Korçë 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 32 16 16

Lezhë 8 4 4 8 4 4 8 4 4 7 4 3 31 16 15

Gjithsej 34 18 16 33 17 16 33 17 16 31 16 15 131 68 63

2.3. Mbledhja e të dhënave
Për administrimin e pyetësorit u angazhuan 4 intervistues, një për secilën bashki, të cilët u 
trajnuan nga ekspertët në lidhje me qëllimin e vlerësimit, përmbajtjen e instrumentit dhe 
administrimin e tij, çështjet etike, rëndësinë e formës së pëlqimit, mënyrën e identifikimit 
dhe përzgjedhjes së kampionit për personat me aftësi të kufizuara dhe organizatat.

Mbledhja e të dhënave për organizatat u realizua nëpërmjet kampionimit me grup, gjatë 
muajit dhjetor 2018. Në secilin rajon të përfshirë në vlerësim u organizua një takim me 

pjesëmarrës nga anëtarë të organizatave parashikuar në karakteristikat e kampionit. Gjatë 
takimit fillimisht pjesëmarrësit plotësuan instrumentin dhe më pas u prezantua plani i 
veprimit dhe qëllimi i vlerësimit. Ekspertët dhe intervistuesi për bashkinë përkatëse lehtësuan 
procesin në rastet e nevojshme. Koha e plotësimit të instrumentit ka variuar 45-55 minuta, në 
varësi të  të kuptuarit dhe përqendrimit të të intervistuarit.

Mbledhja e të dhënave nga personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre u realizua 
në periudhën nëntor 2018–shkurt 2019. Instrumentet u administruan nga intervistuesit dhe 
kohëzgjatja e intervistës ka variuar 45–60 minuta. 

Intervistuesit morën të dhënat nga institucionet dhe organizatat dhe më tej kontaktuan 
subjektet, deri në plotësimin e plotë të specifikave të kampionit. 

Personi me aftësi të kufizuar ose familjari i tij apo fëmijës, paraprakisht është informuar për 
intervistën, qëllimin dhe kohëzgjatjen, duke siguruar ruajtjen e privatësisë dhe ndërprerjen e saj 
në rast kërkese. Miratimi me shkrim (shtojca 1) nga secili i intervistuar është siguruar para fillimit 
të intervistës. Intervistuesit gjatë gjithë procesit kanë raportuar periodikisht dhe janë mbikqyrur.   

2.4. Analiza e të dhënave
Hedhja e të dhënave u realizua paralelisht me procesin e mbledhjes së të dhënave.  Baza e 
të dhënave u hartua në Excel dhe më pas u importua në SPSS. Më tej u zhvillua pastrimi dhe 
përgatitja e bazës së të dhënave për përpunim të mëtejshëm. 

Analiza e të dhënave gjeneroi të dhëna përshkruese si mesatarja, devijimi standard, minimum 
dhe maksimum për çdo variabël, objektiv dhe qëllim strategjik.  Frekuenca u përdorën për 
tëanalizuar karateristikat e kampionit. 

Të dhënat cilësore të mbledhura gjatë 4 tryezave të diskutimit u zbardhën dhe u përputhën 
me fushat e PKVPAK-së. 

2.5. Kufizimet e studimit
Metodologjia e ndjekur në këtë monitorim paraqet kufizime që janë relativisht të njohura në 
këtë fushë. 

Një pjesë e konsiderueshme e intervistave janë zhvilluar me familjarë të personave me aftësi 
të kufizuara, duke u bazuar në perceptimin e këtyre të fundit mbi vështirësitë që ndeshin 
gjatë veprimtarive të përditshme. Në këto raste gjykohet se familjarët jo gjithmonë munden 
të diferencojnë vështirësitë e tyre nga ato të personave me aftësi të kufizuara dhe të jenë 
objektivë në vlerësim. 

Një kufizim tjetër i studimit është përfshirja vetëm e katër zonave (Lezhe, Dibër, Korçë, Berat) 
dhe pamundësia për të arritur në zona të thella rurale.  

Megjithëse u dhanë shpjegime në hyrje të çdo pyetësori dhe u orientua e u trajnua grupi që 
do kryente intervistat, pyetësori rezultoi të jetë i vështirë për t’u kuptuar në disa nga fushat 
për shkak të terminologjisë specifike. Kjo vihet re edhe në përqindjen e personave me aftësi 
të kufizuara dhe familjareve të tyre që janë përgjigjur ‘nuk kam informacion’ për treguesit e 
qëllimeve strategjike.
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Tabela 4: Kampioni sipas vendbanimit fshat, persona me aftësi të kufizuara, llojit të aftësisë 
së kufizuar dhe gjinisë

Aftësi e kufizuar 
intelektuale

Aftësi e kufizuar 
fizike

Aftësi e kufizuar 
shqisore

Probleme të 
shëndetit mendor

Gjithsej

T M F T M F T M F T M F T M F

Berat 4 2 2 14 8 6 9 5 4 8 4 4 35 19 16

Dibër 4 2 2 14 8 6 8 4 4 8 4 4 34 18 16

Korçë 4 2 2 13 7 6 8 4 4 8 4 4 33 17 16

Lezhë 4 2 2 12 6 6 8 4 4 8 4 4 32 16 16

Gjithsej 16 8 8 53 29 24 33 17 16 32 16 16 134 70 64

Tabela 5: Kampioni sipas vendbanimit qytet, familjarë, llojit të aftësisë së kufizuar dhe 
gjinisë

Aftësi e kufizuar 
intelektuale

Aftësi e kufizuar 
fizike

Aftësi e kufizuar 
shqisore

Probleme të 
shëndetit mendor

Gjithsej

T M F T M F T M F T M F T M F

Berat 9 5 4 9 5 4 9 5 4 8 4 4 35 19 16

Dibër 9 5 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 33 17 16

Korçë 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 32 16 16

Lezhë 8 4 4 8 4 4 8 4 4 7 4 3 31 16 15

Gjithsej 34 18 16 33 17 16 33 17 16 31 16 15 131 68 63

Tabela 6: Kampioni sipas vendbanimit fshat, familjarë, llojit të aftësisë së kufizuar dhe 
gjinisë

Aftësi e kufizuar 
intelektuale

Aftësi e kufizuar 
fizike

Aftësi e kufizuar 
shqisore

Probleme të 
shëndetit mendor

Gjithsej

T M F T M F T M F T M F T M F

Berat 9 5 4 9 5 4 9 5 4 8 4 4 35 19 16

Dibër 9 5 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 33 17 16

Korçë 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 32 16 16
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2.3. Mbledhja e të dhënave
Për administrimin e pyetësorit u angazhuan 4 intervistues, një për secilën bashki, të cilët u 
trajnuan nga ekspertët në lidhje me qëllimin e vlerësimit, përmbajtjen e instrumentit dhe 
administrimin e tij, çështjet etike, rëndësinë e formës së pëlqimit, mënyrën e identifikimit 
dhe përzgjedhjes së kampionit për personat me aftësi të kufizuara dhe organizatat.

Mbledhja e të dhënave për organizatat u realizua nëpërmjet kampionimit me grup, gjatë 
muajit dhjetor 2018. Në secilin rajon të përfshirë në vlerësim u organizua një takim me 

pjesëmarrës nga anëtarë të organizatave parashikuar në karakteristikat e kampionit. Gjatë 
takimit fillimisht pjesëmarrësit plotësuan instrumentin dhe më pas u prezantua plani i 
veprimit dhe qëllimi i vlerësimit. Ekspertët dhe intervistuesi për bashkinë përkatëse lehtësuan 
procesin në rastet e nevojshme. Koha e plotësimit të instrumentit ka variuar 45-55 minuta, në 
varësi të  të kuptuarit dhe përqendrimit të të intervistuarit.

Mbledhja e të dhënave nga personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre u realizua 
në periudhën nëntor 2018–shkurt 2019. Instrumentet u administruan nga intervistuesit dhe 
kohëzgjatja e intervistës ka variuar 45–60 minuta. 

Intervistuesit morën të dhënat nga institucionet dhe organizatat dhe më tej kontaktuan 
subjektet, deri në plotësimin e plotë të specifikave të kampionit. 

Personi me aftësi të kufizuar ose familjari i tij apo fëmijës, paraprakisht është informuar për 
intervistën, qëllimin dhe kohëzgjatjen, duke siguruar ruajtjen e privatësisë dhe ndërprerjen e saj 
në rast kërkese. Miratimi me shkrim (shtojca 1) nga secili i intervistuar është siguruar para fillimit 
të intervistës. Intervistuesit gjatë gjithë procesit kanë raportuar periodikisht dhe janë mbikqyrur.   

2.4. Analiza e të dhënave
Hedhja e të dhënave u realizua paralelisht me procesin e mbledhjes së të dhënave.  Baza e 
të dhënave u hartua në Excel dhe më pas u importua në SPSS. Më tej u zhvillua pastrimi dhe 
përgatitja e bazës së të dhënave për përpunim të mëtejshëm. 

Analiza e të dhënave gjeneroi të dhëna përshkruese si mesatarja, devijimi standard, minimum 
dhe maksimum për çdo variabël, objektiv dhe qëllim strategjik.  Frekuenca u përdorën për 
tëanalizuar karateristikat e kampionit. 

Të dhënat cilësore të mbledhura gjatë 4 tryezave të diskutimit u zbardhën dhe u përputhën 
me fushat e PKVPAK-së. 

2.5. Kufizimet e studimit
Metodologjia e ndjekur në këtë monitorim paraqet kufizime që janë relativisht të njohura në 
këtë fushë. 

Një pjesë e konsiderueshme e intervistave janë zhvilluar me familjarë të personave me aftësi 
të kufizuara, duke u bazuar në perceptimin e këtyre të fundit mbi vështirësitë që ndeshin 
gjatë veprimtarive të përditshme. Në këto raste gjykohet se familjarët jo gjithmonë munden 
të diferencojnë vështirësitë e tyre nga ato të personave me aftësi të kufizuara dhe të jenë 
objektivë në vlerësim. 

Një kufizim tjetër i studimit është përfshirja vetëm e katër zonave (Lezhe, Dibër, Korçë, Berat) 
dhe pamundësia për të arritur në zona të thella rurale.  

Megjithëse u dhanë shpjegime në hyrje të çdo pyetësori dhe u orientua e u trajnua grupi që 
do kryente intervistat, pyetësori rezultoi të jetë i vështirë për t’u kuptuar në disa nga fushat 
për shkak të terminologjisë specifike. Kjo vihet re edhe në përqindjen e personave me aftësi 
të kufizuara dhe familjareve të tyre që janë përgjigjur ‘nuk kam informacion’ për treguesit e 
qëllimeve strategjike.
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Ky seksion fokusohet në konstatimin e gjetjeve të përftuara nga analiza e të dhënave. Të 
dhënat sasiore janë të shprehura në mesatare në nivel qëllimi strategjik, objektivi dhe 
aktiviteti, si edhe në përqindje për çdo aktivitet nën objektivat respektivë.

Mesatarja vlerësohet me një shkallë nga 1 në 4, ku 1 shpreh ‘aspak i kënaqur’, 2 ‘pak i 
kënaqur’, 3 ‘disi i kënaqur’ dhe 4 ‘shumë i kënaqur’. 

Seksionet në vijim janë organizuar në tetë nënseksione që i korrespondojnë tetë qëllimeve 
strategjike të planit të veprimit. Çdo nënseksion vijon me vlerësimin e përgjithshëm të qëllimit 
strategjik dhe objektivave përkatëse, të shprehura në mesatare, dhe më pas me vlerësimin 
e aktiviteteve për çdo objektiv të shprehur sipas mesatares dhe përqindjes. Gjetjet janë të 
prezantuara për të katër bashkitë së bashku.

3.1. Aksesueshmëria
Aksesi i barabartë në shërbime dhe informacion përbën qëllimin e parë strategjik9 të PKVPAK, 
i cili përbëhet nga tre objektiva përkatësisht: aksesueshmëria fizike në institucionet publike10; 
aksesi në informacion11 dhe aksesi në transport publik12. Të tre objektivat përmbajnë 36 
aktivitete. 

Në lidhje me këtë qëllimin strategjik personat me aftësi të kufizuara dhe organizatat janë 
“pak të pakënaqur” dhe “disi të kënaqur”, raportuar me një mesatare 1.80 nga personat me 

9.  “Të ofrohet akses i barabartë në shërbime dhe informacion për personat me aftësi të kufizuara”

10.  Objektivi nr. 1 “ Përmirësimi i aksesueshmërisë fizike në shërbimet publike për personat me aftësi të kufizuara”

11.  Objektivi nr. 2 “Përmirësimi i aksesit në informacion për personat me aftësi të kufizuara”

12.  Objektivi nr.3 “Aksesueshmëria e transportit publik për të gjithë”

Gjetjet e studimit aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre dhe 2.17 nga përfaqësuesit e organizatave (Tabela 7). 
Vërehet se vlerësimi nga përfaqësuesit e organizatave është pak më i lartë krahasuar me atë 
të personave me aftësi të kufizuara. Ndërkohë që të dhënat e analizuara tregojnë se nuk ka 
ndryshime të rëndësishme statistikore mes katër rajoneve.

Tabela 7: Aksesueshmëria nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe 
organizatave të shoqërisë civile

Personat me aftësi të kufizuara dhe 
familjarët e tyre

Përfaqësuesit e organizatave

N Mesatare N Mesatare

    Aksesueshmëria 500 1.80 62 2.17

Aksesueshmëria fizike 498 1.95 62 2.17

Aksesi në informacion 471 1.65 61 1.83

Aksesueshmëria në transportin publik 463 1.57 62 1.68

Aksesueshmëria fizike në institucionet publike vlerësohet në nivelin “pak” në “disi të kënaqur” 
nga personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre, raportuar me një mesatare 1.95 dhe 
mesatare 2.17 nga përfaqësuesit e organizatave (Tabela 7).

Analiza e të dhënave tregon se nuk ka ndryshime të rëndësishme statistikore mes perceptimit 
të dhënë nga personat me aftësi të kufizuara dhe përfaqësuesve të organizatave. Por, në nivel 
bashkie, vërehet se personat me aftësi të kufizuara dhe organizatat që punojnë në bashkinë 
e Beratit janë më “të kënaqur” me aksesueshmërinë fizike në raport me personat me aftësi të 
kufizuara në bashkitë e tjera (Shtojca 2).

Personat me aftësi të kufizuara dhe përfaqësuesit e organizatave vlerësojnë se “asnjëherë” 
ose “ndonjëherë”mund të sigurojnë aksesin në informacion nga shërbimet publike, raportuar 
me një mesatare 1.65 nga personat me aftësi të kufizuara dhe 1.83 nga përfaqësuesit e 
organizatave (Tabela 7: “Aksesi në informacion”). Në raport krahasues midis bashkive, analiza 
e të dhënave tregon se personat me aftësi të kufizuara në bashkinë e Lezhës dhe të Korçës 
raportojnë mesatare në nivel më të ulët se ata në bashkinë e Beratit dhe Dibrës (Shtojca 2).

Aksesueshmëria në transportin publik vlerësohet në nivelin nga “aspak” në “pak” të kënaqur 
nga personat me aftësi të kufizuara dhe përfaqësuesit e organizatave, raportuar me një 
mesatare 1.57 nga personat me aftësi të kufizuara dhe mesatare 1.68 nga organizatat (Tabela 
7: “Aksesi në transport”). Në raport krahasues midis bashkive, analiza e të dhënave tregon se 
personat me aftësi të kufizuara në bashkinë e Dibrës raportojnë mesatare në nivel më të ulët 
në raport me bashkitë e tjera (Shtojca 2).
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3.1.1. Vlerësimi i aktiviteteve të aksesueshmërisë fizike në shërbimet 
publike, sipas perceptimit të personave me aftësi të kufizuara dhe 
përfaqësuesve të organizatave.

Aktivitetet e objektivit 1 “aksesueshmëria fizike” në institucionet publike vlerësohet në 
nivelin “aspak” në “disi” të kënaqur, me një mesatare që varion nga 1.66 – 2.17 (Tabela 8), 
nga personat me aftësi të kufizuara, ku mesatarja më e lartë paraqitet në bashki dhe zyrat e 
njësive administrative dhe mesatarja më e ulët në institucionet kulturore dhe sportive. 

E shprehur në përqindje, 34.5% e personave me aftësi të kufizuara raportojnë se janë disi të 
kënaqur nga aksesi fizik në bashki dhe 52.4% e tyre janë aspak të kënaqur nga aksesi fizik në 
institucionet kulturore dhe sportive (Shtojca 3).

Gjithashtu, më shumë se një e treta e personave me aftësi të kufizuara raportojnë se nuk janë 
të kënaqur me aksesueshmërinë fizike në institucionet e shërbimeve shoqërore (47.9%), zyrat 
e punësimit (43.9%) dhe qendrat e votimit (44.9%) (Shtojca 3). 

Tabela 8: Aksesueshmëria fizike vlerësuar nga perspektiva e personave me aftësi të 
kufizuara dhe familjarët e tyre

Aksesueshmëria fizike
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Në Bashkinë tuaj/ në zyrat e njësisë administrative ku ju banoni 2.23 475

Në institucionet edukuese/arsimore (DAR, Zyrat arsimore, institucionet parashkollore, ato të arsimit 
bazë/ fillor dhe të mesëm të ulët, të mesëm të lartë, universitetet)

2.17 452

Në institucionet kulturore e sportive (qendër kulturore, qendër rinore, kinema, muzeum, fushë sporti, 
ambiente sportive në shkolla e në sallat sportive etj.) në bashkinë/ qytetin/fshatin ku ju banoni

1.66 412

Në institucionet shëndetësore (qendër shëndetësore, qendër spitalore, qendër rehabilitimi fizik) në  
qytetin/fshatin ku ju banoni

2.06 480

Në institucionet e shërbimeve shoqërore (qendër ditore/ qendër zhvillimi, zyrat e Drejtorisë rajonale të 
shërbimit social shtetëror, zyrat e sigurimeve shoqërore), në qytetin/fshatin ku ju banoni

1.82 438

Në zyrat e punësimit, qendrat e formimit profesional, shkollat e mesme profesionale, në qytetin/fshatin 
ku ju banoni

1.79 431

Në qendrat e votimit në qytetin/ fshatin ku ju banoni 1.81 419

Në institucionet e drejtësisë (gjykata, prokurori, polici) në bashkinë tuaj 1.97 383

Përfaqësuesit e organizatave raportojnë nivel “të kënaqshëm” të aksesueshmërisë fizike në 
bashki dhe zyrat e njësive administrative, me mesatare 2.27 dhe nivel “të ulët kënaqësie” 
lidhur me aksesueshmërinë fizike në zyrat e punës dhe qendrat e formimit profesional, (M = 
1.66) (Tabela 9). 

Afërsisht 1/3 e përfaqësuesve të organizatave raportojnë nivele të kënaqshme të 
aksesueshmërisë fizike në institucionet shëndetësore (36.8%), bashki dhe zyra të njësive 
administrative (32.3%), si dhe institucionet arsimore (31.7%) (Shtojca 3).

Tabela 9: Aksesueshmëria fizike vlerësuar nga perspektiva e përfaqësuesve të organizatave

Aksesueshmëria fizike
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Në Bashkinë tuaj/ në zyrat e njësisë administrative ku ju banoni 2.27 62

Në institucionet edukuese/arsimore (DAR, Zyrat arsimore, institucionet parashkollore, ato të arsimit 
bazë/ fillor dhe të mesëm të ulët, të mesëm të lartë, universitetet)

2.23 60

Institucionet kulturore e sportive (qendër kulturore, qendër rinore, kinema, muzeum, fushë sporti, 
ambiente sportive në shkolla e në sallat sportive etj.) në bashkinë/ qytetin/fshatin ku ju banoni

1.83 56

Institucionet shëndetësore (qendër shëndetësore, qendër spitalore, qendër rehabilitimi fizik) në qytetin/
fshatin ku ju banoni

2.33 57

Institucionet e shërbimeve shoqërore (qendër ditore/ qendër zhvillimi, zyrat e Drejtorisë rajonale të 
shërbimit social shtetëror, zyrat e sigurimeve shoqërore), në qytetin/fshatin ku ju banoni

2.31 58

Zyrat e punësimit, qendrat e formimit profesional, shkollat e mesme profesionale, në qytetin/fshatin ku 
ju banoni

1.94 53

Qendrat e votimit në qytetin/ fshatin ku ju banoni 2.03 52

Institucionet e drejtësisë (gjykata, prokurori, polici) në bashkinë tuaj 2.19 52

3.1.2. Vlerësimi i aktiviteteve të aksesit në informacion, sipas perceptimit të 
personave me aftësi të kufizuara dhe përfaqësuesve të organizatave.

Sipas të dhënave në Tabelën 10, personat me aftësi të kufizuar raportojnë se janë “të pakënaqur” 
për mundësitë e aksesit në informacion nga institucionet publike, me një mesatare që varion 
nga 1.43 për përshtatshmërinë e informacionit në 1.88 në mundësinë për komunikim të 
përshtatur në shtëpi dhe me anëtarët e familjes për personat me probleme në dëgjim.

Rreth 68%e personave me aftësi të kufizuara raportojnë se në Bashki, KMCAP, qendra ditore 
dhe ato shëndetësore nuk ka aspak mundësi komunikimi të përshtatur për nevojat e tyre 
(Shtojca 3).

Ndërkohë, 51.3% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre pohojnë se nuk 
ka aspak informacionin të përshtatur në media kombëtare (përkthim në gjuhën e shenjave, 
informacion të thjeshtuar, titra). 

Tabela 10: Aksesi në informacion vlerësuar nga perspektiva e personave me aftësi të 
kufizuara dhe familjarët  e tyre.

Aksesi në informacion
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Informacioni i ofruar nga  shërbimet publike mbi legjislacionin/ politikat/ programet/ projektet/ çështje 
që lidhen me aftësinë e kufizuar.

1.72 437

Ofrimi i komunikimit  të përshtatur  (në format audio apo Braille; në gjuhën e shenjave; në formate të 
thjeshta, me gjuhë të thjeshtë, me figura; me gjuhën e shenjave etj.) në Bashki, në KMCAP, në qendra 
ditore, në qendra shëndetësore.

1.43 396

Mundësi për komunikim të përshtatur (etj.) në shtëpi dhe me anëtarët e familjes për personat me 
probleme në dëgjim.

1.88 337

Përdorimi i faqeve të internetit të institucioneve publike. 1.70 412

Faqe interneti të përshtatura 1.76 164

Informacion i përshtatur në media kombëtare (përkthim në gjuhën e shenjave, informacion të 
thjeshtuar, titra)

1.64 398
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3.1.1. Vlerësimi i aktiviteteve të aksesueshmërisë fizike në shërbimet 
publike, sipas perceptimit të personave me aftësi të kufizuara dhe 
përfaqësuesve të organizatave.

Aktivitetet e objektivit 1 “aksesueshmëria fizike” në institucionet publike vlerësohet në 
nivelin “aspak” në “disi” të kënaqur, me një mesatare që varion nga 1.66 – 2.17 (Tabela 8), 
nga personat me aftësi të kufizuara, ku mesatarja më e lartë paraqitet në bashki dhe zyrat e 
njësive administrative dhe mesatarja më e ulët në institucionet kulturore dhe sportive. 

E shprehur në përqindje, 34.5% e personave me aftësi të kufizuara raportojnë se janë disi të 
kënaqur nga aksesi fizik në bashki dhe 52.4% e tyre janë aspak të kënaqur nga aksesi fizik në 
institucionet kulturore dhe sportive (Shtojca 3).

Gjithashtu, më shumë se një e treta e personave me aftësi të kufizuara raportojnë se nuk janë 
të kënaqur me aksesueshmërinë fizike në institucionet e shërbimeve shoqërore (47.9%), zyrat 
e punësimit (43.9%) dhe qendrat e votimit (44.9%) (Shtojca 3). 

Tabela 8: Aksesueshmëria fizike vlerësuar nga perspektiva e personave me aftësi të 
kufizuara dhe familjarët e tyre

Aksesueshmëria fizike
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Në Bashkinë tuaj/ në zyrat e njësisë administrative ku ju banoni 2.23 475

Në institucionet edukuese/arsimore (DAR, Zyrat arsimore, institucionet parashkollore, ato të arsimit 
bazë/ fillor dhe të mesëm të ulët, të mesëm të lartë, universitetet)

2.17 452

Në institucionet kulturore e sportive (qendër kulturore, qendër rinore, kinema, muzeum, fushë sporti, 
ambiente sportive në shkolla e në sallat sportive etj.) në bashkinë/ qytetin/fshatin ku ju banoni

1.66 412

Në institucionet shëndetësore (qendër shëndetësore, qendër spitalore, qendër rehabilitimi fizik) në  
qytetin/fshatin ku ju banoni

2.06 480

Në institucionet e shërbimeve shoqërore (qendër ditore/ qendër zhvillimi, zyrat e Drejtorisë rajonale të 
shërbimit social shtetëror, zyrat e sigurimeve shoqërore), në qytetin/fshatin ku ju banoni

1.82 438

Në zyrat e punësimit, qendrat e formimit profesional, shkollat e mesme profesionale, në qytetin/fshatin 
ku ju banoni

1.79 431

Në qendrat e votimit në qytetin/ fshatin ku ju banoni 1.81 419

Në institucionet e drejtësisë (gjykata, prokurori, polici) në bashkinë tuaj 1.97 383

Përfaqësuesit e organizatave raportojnë nivel “të kënaqshëm” të aksesueshmërisë fizike në 
bashki dhe zyrat e njësive administrative, me mesatare 2.27 dhe nivel “të ulët kënaqësie” 
lidhur me aksesueshmërinë fizike në zyrat e punës dhe qendrat e formimit profesional, (M = 
1.66) (Tabela 9). 

Afërsisht 1/3 e përfaqësuesve të organizatave raportojnë nivele të kënaqshme të 
aksesueshmërisë fizike në institucionet shëndetësore (36.8%), bashki dhe zyra të njësive 
administrative (32.3%), si dhe institucionet arsimore (31.7%) (Shtojca 3).

Tabela 9: Aksesueshmëria fizike vlerësuar nga perspektiva e përfaqësuesve të organizatave

Aksesueshmëria fizike
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Në Bashkinë tuaj/ në zyrat e njësisë administrative ku ju banoni 2.27 62

Në institucionet edukuese/arsimore (DAR, Zyrat arsimore, institucionet parashkollore, ato të arsimit 
bazë/ fillor dhe të mesëm të ulët, të mesëm të lartë, universitetet)

2.23 60

Institucionet kulturore e sportive (qendër kulturore, qendër rinore, kinema, muzeum, fushë sporti, 
ambiente sportive në shkolla e në sallat sportive etj.) në bashkinë/ qytetin/fshatin ku ju banoni

1.83 56

Institucionet shëndetësore (qendër shëndetësore, qendër spitalore, qendër rehabilitimi fizik) në qytetin/
fshatin ku ju banoni

2.33 57

Institucionet e shërbimeve shoqërore (qendër ditore/ qendër zhvillimi, zyrat e Drejtorisë rajonale të 
shërbimit social shtetëror, zyrat e sigurimeve shoqërore), në qytetin/fshatin ku ju banoni

2.31 58

Zyrat e punësimit, qendrat e formimit profesional, shkollat e mesme profesionale, në qytetin/fshatin ku 
ju banoni

1.94 53

Qendrat e votimit në qytetin/ fshatin ku ju banoni 2.03 52

Institucionet e drejtësisë (gjykata, prokurori, polici) në bashkinë tuaj 2.19 52

3.1.2. Vlerësimi i aktiviteteve të aksesit në informacion, sipas perceptimit të 
personave me aftësi të kufizuara dhe përfaqësuesve të organizatave.

Sipas të dhënave në Tabelën 10, personat me aftësi të kufizuar raportojnë se janë “të pakënaqur” 
për mundësitë e aksesit në informacion nga institucionet publike, me një mesatare që varion 
nga 1.43 për përshtatshmërinë e informacionit në 1.88 në mundësinë për komunikim të 
përshtatur në shtëpi dhe me anëtarët e familjes për personat me probleme në dëgjim.

Rreth 68%e personave me aftësi të kufizuara raportojnë se në Bashki, KMCAP, qendra ditore 
dhe ato shëndetësore nuk ka aspak mundësi komunikimi të përshtatur për nevojat e tyre 
(Shtojca 3).

Ndërkohë, 51.3% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre pohojnë se nuk 
ka aspak informacionin të përshtatur në media kombëtare (përkthim në gjuhën e shenjave, 
informacion të thjeshtuar, titra). 

Tabela 10: Aksesi në informacion vlerësuar nga perspektiva e personave me aftësi të 
kufizuara dhe familjarët  e tyre.

Aksesi në informacion
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Informacioni i ofruar nga  shërbimet publike mbi legjislacionin/ politikat/ programet/ projektet/ çështje 
që lidhen me aftësinë e kufizuar.

1.72 437

Ofrimi i komunikimit  të përshtatur  (në format audio apo Braille; në gjuhën e shenjave; në formate të 
thjeshta, me gjuhë të thjeshtë, me figura; me gjuhën e shenjave etj.) në Bashki, në KMCAP, në qendra 
ditore, në qendra shëndetësore.

1.43 396

Mundësi për komunikim të përshtatur (etj.) në shtëpi dhe me anëtarët e familjes për personat me 
probleme në dëgjim.

1.88 337

Përdorimi i faqeve të internetit të institucioneve publike. 1.70 412

Faqe interneti të përshtatura 1.76 164

Informacion i përshtatur në media kombëtare (përkthim në gjuhën e shenjave, informacion të 
thjeshtuar, titra)

1.64 398
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Përfaqësuesit e organizatave raportojnë se janë “pak” dhe “disi” të kënaqura për mundësitë e 
aksesit në informacion nga institucionet publike, me një mesatare që varion nga 1.49 -2.15 
(Tabela 11).

Rreth 70% e përfaqësuesve të organizatave shprehin nivel të lartë pakënaqësie në lidhje me 
komunikimin e përshtatshëm në Bashki, në KMCAP, në qendra ditore, në qendra shëndetësore, 
në kopësht/ shkollë/ muze dhe mediet kombëtare (Shtojca 3). 

I njëjti perceptim si te personat me aftësi të kufizuar dhe familjarët e tyre raportohet edhe 
nga përfaqësuesit e organizatave, ku 56.4% e tyre pohojnë mungesën e informacionit të 
përshtatur në media kombëtare. 

Tabela 11: Aksesi në informacion vlerësuar nga perspektiva e përfaqësuesve të organizatave

Aksesi në informacion
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Informacioni i ofruar nga shërbimet publike  mbi legjislacionin/ politikat/ programet/ projektet/ çështje 
që lidhen me aftësinë e kufizuar.

2.03 57

Mundësi për komunikim të përshtatur (në format audio apo braill etj.) në Bashki, në KMCAP, në 
qendra ditore, në qendra shëndetësore, në kopsht/shkollë/në muze ose ndërmarrje për një person me 
probleme në shikim

1.49 53

Mundësi për komunikim të përshtatur (në gjuhën e shenjave etj.) në Bashki, në KMCAP, në qendra 
ditore, në qendra shëndetësore, në kopësht/ shkollë/ në muze ose ndërmarrje për një person me 
probleme në dëgjim e në të folur

1.68 54

Mundësi për komunikim të përshtatur, (në formate të thjeshta, me gjuhë të thjeshtë, me figura) 
në Bashki, në KMCAP, qendra ditore, në qendra shëndetësore, në kopësht/shkollë/ në muze ose 
ndërmarrje për një person me aftësi të kufizuara intelektuale

1.81 54

Mundësi për komunikim të përshtatur (me gjuhën e shenjave etj.) në shtëpi dhe me anëtarët e familjes 
për personat me probleme në dëgjim

1.88 42

Përdorimi i faqeve të internetit të institucioneve publike dhe niveli i përshtatshmërisë së tyre 2.15 53

Informacion i përshtatur në media kombëtare (përkthim në gjuhën e shenjave, informacion të thjeshtuar, 
titra)

1.61 55

3.1.3. Vlerësimi i aktiviteteve të aksesit në transport publik sipas perceptim-
it të personave  me aftësi të kufizuara dhe përfaqësuesve të organizatave.

Të dhënat në tabelën 12 tregojnë se personat me aftësi të kufizuara janë “aspak” dhe “pak” të 
kënaqur me nivelin e rimbursimit të karburantit (1.39); nivelin e rimbursimit të kostove të 
transportit urban dhe ndërurban (1.54) dhe përshtatshmërinë në rrugët e qytetit (1.72). 

E shprehur në përqindje, rezulton se 44.1% e personave me aftësi të kufizuara raportojnë 
se nuk janë aspak të kënaqur me përshtatshmërinë për personat me aftësi të kufizuara në 
rrugët e qytetit. 

Tabela 12: Aksesueshmëria në transport publik vlerësuar nga perspektiva e personave me 
aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre

Aksesueshmëria në transportin publik
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Lëvizja e një personi me karrige me rrota apo një personi të verbër në rrugët e qytetit 1.72 449

Rimbursimi i kostove të transportit kur udhëton me mjete të transportit urban e interurban 1.54 410

Rimbursimi i karburantit 1.39 386

Aktivitetet e aksesueshmërisë së transportit publik vlerësohen me mesatare nga 1.39 – 1.97 që 
tregojnë mungesë informacioni dhe nivel të ulët kënaqësie nga përfaqësuesit e organizatave. 

Ashtu si personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre, përfaqësuesit e organizatave 
raportojnë “nivel të lartë pakënaqësie” me përshtatshmërinë në rrugët e qytetit (53.3%). 

Për më tepër, 75% raportojnë pakënaqësi në lidhje me rimbursimin e transportit interurban 
(Shtojca 3).

Tabela 13: Aksesi në transportin publik vlerësuar nga perspektiva e përfaqësuesve të 
organizatave

Aksesueshmëria në transportin publik
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Lëvizja e një personi me karrige me rrota apo një personi të verbër në rrugët e qytetit 1.78 60

Rimbursimi i kostove të transportit për personat me aftësi të kufizuara, kur udhëtojnë  me mjete të 
transportit urban

1.97 49

Rimbursimi i kostove të transportit për personat me aftësi të kufizuara, kur udhëtojnë  me mjete të 
transportit interurban

1.39 28

Rimbursimi i karburantit 1.47 48

Të dhënat më sipër konfirmohen edhe përmes përvojave që pjesëmarrësit në monitorim 
ofruan nëpërmjet pyetjeve të hapura në intervista, si edhe gjatë takimeve për validimin e 
gjetjeve.

Personat me aftësi të kufizuara, familjarët e tyre si edhe organizatat pohojnë se pothuajse në 
të gjitha institucionet që ofrojnë shërbime në nivel qendror e vendor mungon aksesushëmëria 
në ambiente. Në shumë pak raste identifikohet aksesueshmëri e pjesshme, vetëm në hyrje të 
objekteve e realizuar kjo përmes platformave të pjerrëta (rampa), të cilat në më të shumtën e 
rasteve janë jashtë standardeve. Më poshtë disa citime të të intervistuarve.

“Prefektura është me shkallë. Kur kam takim me Prefektin, ai më pret në këmbë jashtë 
institucionit, sepse nuk mund të ngjitem” (person me aftësi të kufizuara, përfaqësues 
i një organizate)

“Në hyrje të godinës së Bashkisë ka rampë, por tek kryetari shkohet vetëm me shkallë, 
nuk ka ashensor”. (prind fëmije me aftësi të kufizuara)

 “Kinema nuk ka fare, kurse po të shkosh në stadium as nuk ke ku parkon. Nuk ka 
përshtatshmëri ku të ulesh, në stola të betonit si do ulet ai me aftësi të kufizuar?!” 
(person me aftësi të kufizuara)

“Qendra shëndetësore është katastrofë, është në kat të dytë me shkallë hekuri dhe e 
pakonceptueshme. Edhe poliklinika qendrore këtu është në katin e dytë dhe aty gjendja 
është shumë keq. Mjeku i familjes është në katin e tretë” (përfaqësuese organizate)

“Zyrtarët e institucioneve, nëse duam takim nuk zbresin, sepse ne nuk kemi mundësi 
të ngjitemi. Thonë: “të vijë shoqëruesi”. Por unë nuk dua të shkojë shoqëruesi, dua të 
përballem vetë dhe është e drejta ime ta bëj këtë” (person me aftësi të kufizuara)

 “Edhe rampat janë kot, sa për t’u quajtur, se nuk kanë pjerrësinë e duhur, sipas 
normave” (përfaqësues organizate) 
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Përfaqësuesit e organizatave raportojnë se janë “pak” dhe “disi” të kënaqura për mundësitë e 
aksesit në informacion nga institucionet publike, me një mesatare që varion nga 1.49 -2.15 
(Tabela 11).

Rreth 70% e përfaqësuesve të organizatave shprehin nivel të lartë pakënaqësie në lidhje me 
komunikimin e përshtatshëm në Bashki, në KMCAP, në qendra ditore, në qendra shëndetësore, 
në kopësht/ shkollë/ muze dhe mediet kombëtare (Shtojca 3). 

I njëjti perceptim si te personat me aftësi të kufizuar dhe familjarët e tyre raportohet edhe 
nga përfaqësuesit e organizatave, ku 56.4% e tyre pohojnë mungesën e informacionit të 
përshtatur në media kombëtare. 

Tabela 11: Aksesi në informacion vlerësuar nga perspektiva e përfaqësuesve të organizatave

Aksesi në informacion
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Informacioni i ofruar nga shërbimet publike  mbi legjislacionin/ politikat/ programet/ projektet/ çështje 
që lidhen me aftësinë e kufizuar.

2.03 57

Mundësi për komunikim të përshtatur (në format audio apo braill etj.) në Bashki, në KMCAP, në 
qendra ditore, në qendra shëndetësore, në kopsht/shkollë/në muze ose ndërmarrje për një person me 
probleme në shikim

1.49 53

Mundësi për komunikim të përshtatur (në gjuhën e shenjave etj.) në Bashki, në KMCAP, në qendra 
ditore, në qendra shëndetësore, në kopësht/ shkollë/ në muze ose ndërmarrje për një person me 
probleme në dëgjim e në të folur

1.68 54

Mundësi për komunikim të përshtatur, (në formate të thjeshta, me gjuhë të thjeshtë, me figura) 
në Bashki, në KMCAP, qendra ditore, në qendra shëndetësore, në kopësht/shkollë/ në muze ose 
ndërmarrje për një person me aftësi të kufizuara intelektuale

1.81 54

Mundësi për komunikim të përshtatur (me gjuhën e shenjave etj.) në shtëpi dhe me anëtarët e familjes 
për personat me probleme në dëgjim

1.88 42

Përdorimi i faqeve të internetit të institucioneve publike dhe niveli i përshtatshmërisë së tyre 2.15 53

Informacion i përshtatur në media kombëtare (përkthim në gjuhën e shenjave, informacion të thjeshtuar, 
titra)

1.61 55

3.1.3. Vlerësimi i aktiviteteve të aksesit në transport publik sipas perceptim-
it të personave  me aftësi të kufizuara dhe përfaqësuesve të organizatave.

Të dhënat në tabelën 12 tregojnë se personat me aftësi të kufizuara janë “aspak” dhe “pak” të 
kënaqur me nivelin e rimbursimit të karburantit (1.39); nivelin e rimbursimit të kostove të 
transportit urban dhe ndërurban (1.54) dhe përshtatshmërinë në rrugët e qytetit (1.72). 

E shprehur në përqindje, rezulton se 44.1% e personave me aftësi të kufizuara raportojnë 
se nuk janë aspak të kënaqur me përshtatshmërinë për personat me aftësi të kufizuara në 
rrugët e qytetit. 

Tabela 12: Aksesueshmëria në transport publik vlerësuar nga perspektiva e personave me 
aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre

Aksesueshmëria në transportin publik
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Lëvizja e një personi me karrige me rrota apo një personi të verbër në rrugët e qytetit 1.72 449

Rimbursimi i kostove të transportit kur udhëton me mjete të transportit urban e interurban 1.54 410

Rimbursimi i karburantit 1.39 386

Aktivitetet e aksesueshmërisë së transportit publik vlerësohen me mesatare nga 1.39 – 1.97 që 
tregojnë mungesë informacioni dhe nivel të ulët kënaqësie nga përfaqësuesit e organizatave. 

Ashtu si personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre, përfaqësuesit e organizatave 
raportojnë “nivel të lartë pakënaqësie” me përshtatshmërinë në rrugët e qytetit (53.3%). 

Për më tepër, 75% raportojnë pakënaqësi në lidhje me rimbursimin e transportit interurban 
(Shtojca 3).

Tabela 13: Aksesi në transportin publik vlerësuar nga perspektiva e përfaqësuesve të 
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Mesatarja e 
vlerësimit

N

Lëvizja e një personi me karrige me rrota apo një personi të verbër në rrugët e qytetit 1.78 60

Rimbursimi i kostove të transportit për personat me aftësi të kufizuara, kur udhëtojnë  me mjete të 
transportit urban

1.97 49

Rimbursimi i kostove të transportit për personat me aftësi të kufizuara, kur udhëtojnë  me mjete të 
transportit interurban

1.39 28

Rimbursimi i karburantit 1.47 48

Të dhënat më sipër konfirmohen edhe përmes përvojave që pjesëmarrësit në monitorim 
ofruan nëpërmjet pyetjeve të hapura në intervista, si edhe gjatë takimeve për validimin e 
gjetjeve.

Personat me aftësi të kufizuara, familjarët e tyre si edhe organizatat pohojnë se pothuajse në 
të gjitha institucionet që ofrojnë shërbime në nivel qendror e vendor mungon aksesushëmëria 
në ambiente. Në shumë pak raste identifikohet aksesueshmëri e pjesshme, vetëm në hyrje të 
objekteve e realizuar kjo përmes platformave të pjerrëta (rampa), të cilat në më të shumtën e 
rasteve janë jashtë standardeve. Më poshtë disa citime të të intervistuarve.

“Prefektura është me shkallë. Kur kam takim me Prefektin, ai më pret në këmbë jashtë 
institucionit, sepse nuk mund të ngjitem” (person me aftësi të kufizuara, përfaqësues 
i një organizate)

“Në hyrje të godinës së Bashkisë ka rampë, por tek kryetari shkohet vetëm me shkallë, 
nuk ka ashensor”. (prind fëmije me aftësi të kufizuara)

 “Kinema nuk ka fare, kurse po të shkosh në stadium as nuk ke ku parkon. Nuk ka 
përshtatshmëri ku të ulesh, në stola të betonit si do ulet ai me aftësi të kufizuar?!” 
(person me aftësi të kufizuara)

“Qendra shëndetësore është katastrofë, është në kat të dytë me shkallë hekuri dhe e 
pakonceptueshme. Edhe poliklinika qendrore këtu është në katin e dytë dhe aty gjendja 
është shumë keq. Mjeku i familjes është në katin e tretë” (përfaqësuese organizate)
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të ngjitemi. Thonë: “të vijë shoqëruesi”. Por unë nuk dua të shkojë shoqëruesi, dua të 
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Pjesëmarrësit në vlerësim, personat me aftësi të kufizuara e familjarët e tyre, por edhe 
përfaqësues nga organizatat shprehen të pakënaqur me aksesin në informacion dhe 
komunikim. Shërbimet publike nuk ofrojnë informacion për aftësinë e kufizuar; komunikimi 
i përshtatur përmes gjuhës së shenjave, formateve audio, shkrimit Braille, apo formateve 
të thjeshtuara, janë të munguara në të gjitha institucionet, ku personat me aftësi të 
kufizuara marrin çdo ditë shërbime; faqet e internetit të institucioneve publike nuk ofrojnë 
informacionin e nevojshëm dhe as nuk mund të mendohet të jenë të aksesueshme për të 
gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara.

“Mungon edhe informacioni në faqet e internetit, sepse nuk janë shumë transparente 
për të shfaqur informacionin. Ne, dega e shoqatës së prindërve, shpesh kërkojmë për 
mbledhjet e këshillit bashkiak se kur do të realizohen dhe shumë pak gjen online” 
(përfaqësues organizate).

“nuk i kuptoj ligjet….. duhet te jene ne Braille ose të ketë interpret të gjuhës së shenjave  
shqipe…” (person me aftësi të kufizuara)

“në asnjë  zyrë institucioni nuk ka interpret të gjuhës së shenjave” (person me aftësi 
të kufizuara)

“një njeri që nuk dëgjon nuk i njeh të drejtat e tij, pasi nuk ka informacion të 
aksesueshëm në gjuhën e shenjave shqipe…” (person me aftësi të kufizuara)

Pjesëmarrësit janë të pakënaqur si me nivelin e realizimit të aksesueshmërisë në rrugët e 
qyteteve ku jetojnë, por edhe me nivelin e aksesueshmërisë së mjeteve të transportit apo 
masave të marra për transport falas me mjete të transportit publik, urban apo interurban, 
apo me rimbursimin e karburantit. 

“Unë vetë kam pasur konflikte në autobusët interurbanë. Në disa autobusë në Tiranë 
dhe në Durrës e njohin të drejtën për të udhëtuar falas apo me 50% të biletës, por jo në 
të gjitha qytetet“. (person me aftësi të kufizuara)

“Deri në vitin 2011 njihej rimbursimi i karburantit për personat me aftësi të kufizuara, 
por që prej 8 vitesh është hequr me ligj“. (përfaqësues organizate)

3.2. Barazia
Garantimi i aksesit në fushën e drejtësisë përbën qëllimin e dytë strategjik13 të PKVPAK, i cili 
përbëhet nga tre objektivat në vijim: (1) ndihma juridike falas14, (2) siguria para ligjit15 dhe (3) 
respektimi i të drejtave të personave me aftësi të kufizuara në sistemin e drejtësisë16.

Të dhënat në Tabelën 14 paraqesin vlerësimin e përgjithshëm të qëllimit të dytë strategjik 
dhe të objektivave përkatëse, nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe 
përfaqësuesit e organizatave, të shprehura në mesatare, ku 1 është vlera më e vogël dhe 4  
vlera më e madhe.

Personat me aftësi të kufizuara shprehen “të pakënaqur” për garantimin e aksesit në sistemin 
e drejtësisë vlerësuar me mesatare 1.35, dhe me “nivel të ulët kënaqësie” nga përfaqësuesit e 
organizatave, vlerësuar me mesatare 2.07 (Tabela 14). Ndërkohë, nuk vërehen dallime domethënëse 
statistikore për vlerësimin e këtij qëllimi strategjik për asnjë nga variablat demografike (Shtojca 2).

Tabela 14: Barazia para ligjit nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe 
organizatave

Personat me aftësi të kufizuara 
dhe familjarët e tyre

Përfaqësuesit e organizatave

N Mesatare N Mesatare

Barazia para ligjit 463 1.35 59 2.07

Ndihma juridike falas 451 1.39 57 2.21

Sigurimi i barazisë para ligjit 437 1.42 54 1.82

Përfitimi i ndihmës juridike falas raportohet nga personat me aftësi të kufizuara me 
“pakënaqësi” vlerësuar me një mesatare 1.39, dhe “nivel të ulët kënaqësie” nga përfaqësuesit 
e organizatave, vlerësuar me mesatare 2.21.

Ndërkohë që për çështjet që lidhen me sigurinë e barazisë para ligjit, personat me aftësi të 
kufizuara raportojnë se kanë “pakënaqësi”, e shprehur kjo përmes vlerësimit me mesatare 
1.42. Ndërkohë, përfaqësuesit e organizatave raportojnë “nivel të ulët kënaqësie” për sigurinë 
e barazisë para ligjit, vlerësuar me mesatare 1.82.

Nga analiza nuk rezultojnë dallime domethënëse statistikore për variablat demografike për 
asnjërën nga objektivat. 

13.  Qëllimi strategjik 2. “Të garantohet akses në sistemin e drejtësisë për të gjithë personat me aftësi të kufizuara”

14.  Objektivi 1: “Rritja e numrit të personave me aftësi të kufizuara, të kualifikueshëm për ndihmë juridike falas, 
që përdorin shërbimet e ndihmës juridike falas”

15.  Objektivi 2: “Sigurimi i barazisë para ligjit të të gjithë personave me aftësi të kufizuara”

16.  Objektivi 3: “Garantimi që të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në sistemin e drejtësisë të respekto-
hen në përputhje me standardet ndërkombëtare”

3.2. Barazia
Garantimi i aksesit në fushën e drejtësisë përbën qëllimin e dytë strategjik13 të PKVPAK, i cili 
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Përfitimi i ndihmës juridike falas raportohet nga personat me aftësi të kufizuara me 
“pakënaqësi” vlerësuar me një mesatare 1.39, dhe “nivel të ulët kënaqësie” nga përfaqësuesit 
e organizatave, vlerësuar me mesatare 2.21.

Ndërkohë që për çështjet që lidhen me sigurinë e barazisë para ligjit, personat me aftësi të 
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Pjesëmarrësit në vlerësim, personat me aftësi të kufizuara e familjarët e tyre, por edhe 
përfaqësues nga organizatat shprehen të pakënaqur me aksesin në informacion dhe 
komunikim. Shërbimet publike nuk ofrojnë informacion për aftësinë e kufizuar; komunikimi 
i përshtatur përmes gjuhës së shenjave, formateve audio, shkrimit Braille, apo formateve 
të thjeshtuara, janë të munguara në të gjitha institucionet, ku personat me aftësi të 
kufizuara marrin çdo ditë shërbime; faqet e internetit të institucioneve publike nuk ofrojnë 
informacionin e nevojshëm dhe as nuk mund të mendohet të jenë të aksesueshme për të 
gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara.

“Mungon edhe informacioni në faqet e internetit, sepse nuk janë shumë transparente 
për të shfaqur informacionin. Ne, dega e shoqatës së prindërve, shpesh kërkojmë për 
mbledhjet e këshillit bashkiak se kur do të realizohen dhe shumë pak gjen online” 
(përfaqësues organizate).

“nuk i kuptoj ligjet….. duhet te jene ne Braille ose të ketë interpret të gjuhës së shenjave  
shqipe…” (person me aftësi të kufizuara)

“në asnjë  zyrë institucioni nuk ka interpret të gjuhës së shenjave” (person me aftësi 
të kufizuara)

“një njeri që nuk dëgjon nuk i njeh të drejtat e tij, pasi nuk ka informacion të 
aksesueshëm në gjuhën e shenjave shqipe…” (person me aftësi të kufizuara)

Pjesëmarrësit janë të pakënaqur si me nivelin e realizimit të aksesueshmërisë në rrugët e 
qyteteve ku jetojnë, por edhe me nivelin e aksesueshmërisë së mjeteve të transportit apo 
masave të marra për transport falas me mjete të transportit publik, urban apo interurban, 
apo me rimbursimin e karburantit. 

“Unë vetë kam pasur konflikte në autobusët interurbanë. Në disa autobusë në Tiranë 
dhe në Durrës e njohin të drejtën për të udhëtuar falas apo me 50% të biletës, por jo në 
të gjitha qytetet“. (person me aftësi të kufizuara)

“Deri në vitin 2011 njihej rimbursimi i karburantit për personat me aftësi të kufizuara, 
por që prej 8 vitesh është hequr me ligj“. (përfaqësues organizate)

3.2. Barazia
Garantimi i aksesit në fushën e drejtësisë përbën qëllimin e dytë strategjik13 të PKVPAK, i cili 
përbëhet nga tre objektivat në vijim: (1) ndihma juridike falas14, (2) siguria para ligjit15 dhe (3) 
respektimi i të drejtave të personave me aftësi të kufizuara në sistemin e drejtësisë16.

Të dhënat në Tabelën 14 paraqesin vlerësimin e përgjithshëm të qëllimit të dytë strategjik 
dhe të objektivave përkatëse, nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe 
përfaqësuesit e organizatave, të shprehura në mesatare, ku 1 është vlera më e vogël dhe 4  
vlera më e madhe.

Personat me aftësi të kufizuara shprehen “të pakënaqur” për garantimin e aksesit në sistemin 
e drejtësisë vlerësuar me mesatare 1.35, dhe me “nivel të ulët kënaqësie” nga përfaqësuesit e 
organizatave, vlerësuar me mesatare 2.07 (Tabela 14). Ndërkohë, nuk vërehen dallime domethënëse 
statistikore për vlerësimin e këtij qëllimi strategjik për asnjë nga variablat demografike (Shtojca 2).

Tabela 14: Barazia para ligjit nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe 
organizatave

Personat me aftësi të kufizuara 
dhe familjarët e tyre

Përfaqësuesit e organizatave

N Mesatare N Mesatare

Barazia para ligjit 463 1.35 59 2.07

Ndihma juridike falas 451 1.39 57 2.21

Sigurimi i barazisë para ligjit 437 1.42 54 1.82

Përfitimi i ndihmës juridike falas raportohet nga personat me aftësi të kufizuara me 
“pakënaqësi” vlerësuar me një mesatare 1.39, dhe “nivel të ulët kënaqësie” nga përfaqësuesit 
e organizatave, vlerësuar me mesatare 2.21.

Ndërkohë që për çështjet që lidhen me sigurinë e barazisë para ligjit, personat me aftësi të 
kufizuara raportojnë se kanë “pakënaqësi”, e shprehur kjo përmes vlerësimit me mesatare 
1.42. Ndërkohë, përfaqësuesit e organizatave raportojnë “nivel të ulët kënaqësie” për sigurinë 
e barazisë para ligjit, vlerësuar me mesatare 1.82.

Nga analiza nuk rezultojnë dallime domethënëse statistikore për variablat demografike për 
asnjërën nga objektivat. 

13.  Qëllimi strategjik 2. “Të garantohet akses në sistemin e drejtësisë për të gjithë personat me aftësi të kufizuara”

14.  Objektivi 1: “Rritja e numrit të personave me aftësi të kufizuara, të kualifikueshëm për ndihmë juridike falas, 
që përdorin shërbimet e ndihmës juridike falas”

15.  Objektivi 2: “Sigurimi i barazisë para ligjit të të gjithë personave me aftësi të kufizuara”

16.  Objektivi 3: “Garantimi që të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në sistemin e drejtësisë të respekto-
hen në përputhje me standardet ndërkombëtare”

3.2. Barazia
Garantimi i aksesit në fushën e drejtësisë përbën qëllimin e dytë strategjik13 të PKVPAK, i cili 
përbëhet nga tre objektivat në vijim: (1) ndihma juridike falas14, (2) siguria para ligjit15 dhe (3) 
respektimi i të drejtave të personave me aftësi të kufizuara në sistemin e drejtësisë16.

Të dhënat në Tabelën 14 paraqesin vlerësimin e përgjithshëm të qëllimit të dytë strategjik 
dhe të objektivave përkatëse, nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe 
përfaqësuesit e organizatave, të shprehura në mesatare, ku 1 është vlera më e vogël dhe 4  
vlera më e madhe.

Personat me aftësi të kufizuara shprehen “të pakënaqur” për garantimin e aksesit në sistemin 
e drejtësisë vlerësuar me mesatare 1.35, dhe me “nivel të ulët kënaqësie” nga përfaqësuesit e 
organizatave, vlerësuar me mesatare 2.07 (Tabela 14). Ndërkohë, nuk vërehen dallime domethënëse 
statistikore për vlerësimin e këtij qëllimi strategjik për asnjë nga variablat demografike (Shtojca 2).
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Ndihma juridike falas 451 1.39 57 2.21
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Përfitimi i ndihmës juridike falas raportohet nga personat me aftësi të kufizuara me 
“pakënaqësi” vlerësuar me një mesatare 1.39, dhe “nivel të ulët kënaqësie” nga përfaqësuesit 
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kufizuara raportojnë se kanë “pakënaqësi”, e shprehur kjo përmes vlerësimit me mesatare 
1.42. Ndërkohë, përfaqësuesit e organizatave raportojnë “nivel të ulët kënaqësie” për sigurinë 
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Nga analiza nuk rezultojnë dallime domethënëse statistikore për variablat demografike për 
asnjërën nga objektivat. 
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hen në përputhje me standardet ndërkombëtare”
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3.2.1. Vlerësimi i aktiviteteve të ndihmës juridike falas, sipas perceptimit të 
personave me aftësi të kufizuara dhe përfaqësuesit e organizatave.

Nga të dhënat në tabelën 15 vërehet se personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre 
pjesën më të madhe të aktiviteteve të këtij objektivi i vlerësojnë me mesatare që varion nga 
1.18 – 1.80. 

Rreth 86% e personave me aftësi të kufizuara raportojnë se nuk kanë marrë asnjëherë trajnim 
për ndihmën juridike falas dhe kriteret e përfitimit të këtij shërbimi. 55.6% e personave 
me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre pohojnë se nuk janë të kënaqur me nivelin e 
përgatitjes së juristëve, ndërsa 78% pohojnë mungesën e procedurave të përshtatura në 
një proces gjyqësor, përfshirë mungesën e interpretit të gjuhës së shenjave, informacion në 
format Braille apo në gjuhë të  thjeshtësuar.  

Tabela 15: Ndihma juridike falas vlerësuar nga perspektiva e personave me aftësi të 
kufizuara dhe familjarët e tyre.

Ndihma juridike falas
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Ofrimi i ndihmës juridike (ndihmë ligjore) për personat me aftësi të kufizuara 1.19 377

Niveli i kënaqësisë për ndihmë juridike 1.59 133

Njohuritë dhe kapacitetet e juristëve që kanë ofruar ndihmën juridike për çështjet e aftësisë së kufizuar 1.62 124

Përkthim në gjuhën e shenjave, formate Braille, gjuhë e thjeshtuar gjatë ofrimit të ndihmës juridike 1.28 160

Trajnim për shërbimet e ndihmës juridike, kriteret e përfitimit, e të tjera 1.18 386

Informacion në internet për ndihmën juridike 1.48 384

Aksesueshmëria e sistemit të drejtësisë për personat me aftësi të kufizuara 1.80 370

Përfaqësuesit e organizatave raportojnë se janë “pak të kënaqur” me realizimin e 7 aktiviteteve 
të këtij objektivi, që variojnë me një mesatare nga 2.02 në 2.50 (tabela 16).  Vlen të theksohet 
se 47.6% e përfaqësuesve të organizatave raportojnë se nuk kanë marrë asnjëherë trajnim për 
shërbimet e ndihmës juridike dhe kriteret e përfitimit të këtij shërbimi. Në të njëjtën kohë, 
rreth 45% e tyre “nuk kanë informacion” nëse juristët janë të trajnuar dhe nëse informacioni 
ofrohet në mënyrë të përshtatur. (Shtojca 3). 

Tabela 16: Ndihma juridike falas vlerësuar nga perspektiva e përfaqësuesve të organizatave17

Ndihma juridike falas
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Ofrimi i ndihmës juridike (ndihmë ligjore) për personat me aftësi të kufizuara 2.20 39

Niveli i kënaqësisë për ndihmë juridike 2.09 21

Njohuritë dhe kapacitetet e juristëve që kanë ofruar ndihmën juridike për çështjet e aftësisë së kufizuar 2.50 34

Përkthim në gjuhën e shenjave, formate Braille, gjuhë e thjeshtuar gjatë ofrimit të ndihmës juridike 2.17 34

Trajnim për shërbimet e ndihmës juridike, kriteret e përfitimit e të tjera 2.02 42

Informacion në internet për ndihmën juridike 2.28 50

Aksesueshmëria e sistemit të drejtësisë për personat me aftësi të kufizuara 2.15 40

17.  Në varësi të pyetjes është vlerësuar edhe përgjigjja sipas njërës nga format/alternativat e dhëna në njësinë e vlerësimit 

3.2.2. Siguria e barazisë para ligjit, sipas perceptimit të  personave  me aftë-
si të kufizuara dhe përfaqësuesit e organizatave.

Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë “pakënaqësi” për të gjitha 
aktivitetet e parashikuara për të realizuar objektivin 2.2, reflektuar kjo me një mesatare që 
varion nga 1.15 – 1.73 (Tabela 17).  

Rreth 90% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë se nuk kanë 
ndjekur çështje në prokurori apo gjykatë. Ndërkohë 75% e pjesmarrësve në vlerësim raportojnë 
se nuk kanë dëgjuar për “vendimmarrjen e mbështetur”.

Tabela 17: Sigurimi i barazisë para ligjit nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara 
dhe familjarët e tyre

Sigurimi i barazisë para ligjit
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Të paturit e kujdestarit ligjor (përveç kujdestarit që përfitoni në bazë të vendimit të KMCAP) 1.19 377

Mënyra e ushtrimit të kujdestarisë 1.73 118

Njohje të personave që janë nën kujdestari ligjore 1.32 267

Çështje në gjykatë/ prokurori 1.15 369

Niveli i kënaqësisë nga  shërbimi i avokatit që ka ndjekur çështje ligjore 1.57 136
Niveli i kënaqësisë me procedurat/ shpenzimet, kohëzgjatja, aksesi, komunikimi në sistemin e 
drejtësisë

1.66 158

Dijeni për persona në kujdestari ligjore. Probleme me vendimmarrjen 1.34 264

Informacion mbi ndryshime ligjore në lidhje me kujdestarinë ligjore 1.45 221

Njohuri mbi vendimmarrjen e mbështetur 1.35 240

Aksesueshmëria në sistemin e drejtësisë për PAK 1.80 370

Tabela 18 paraqet vlerësimin e aktiviteteve të objektivit për sigurimin e barazisë para ligjit nga 
perceptimi i përfaqësuesve të organizatave, ku konstatohet se ata janë “të pakënaqur” ose “pak të 
kënaqur”me aktivitetet e këtij objektivi, duke vlerësuar me mesatare që varijojnë nga 1.44–2.57. 

Shprehur në përqindje, mund të themi se 76.6% e organizatave raportojnë se nuk kanë 
mbështetur persona me aftësi të kufizuara në gjykatë, përkundrejt rreth 12.8% që raportojnë 
se kanë mbështetur nga “ndonjëherë” në “gjithmonë”.  Në rastet që kanë mbështetur: 
rreth 45% nuk raportojnë informacion në lidhje me cilësinë e procedurave, shpenzimeve, 
kohëzgjatjes, aksesin dhe komunikimin; rreth 50% raportojnë “se janë të pakënaqur” nga 
cilësia e shërbimeve dhe rreth 17.6% kanë mbetur “të kënaqur”. Ndërsa rreth 52% e tyre nuk 
kanë dëgjuar asnjëherë për vendimarrjen e mbështetur. 

Tabela 18: Sigurimi i barazisë para ligjit nga perspektiva e përfaqësuesve të organizatave

Sigurimi barazisë para ligjit
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Të paturit e kujdestarit ligjor (përveç kujdestarit që përfitoni në bazë të vendimit të KMCAP) 2.22 40

Mënyra e ushtrimit të kujdestarisë 2.57 19

Mbështetje për person/-a me aftësi të kufizuara në gjykatë, prokurori 1.44 47

Niveli i kënaqësisë me procedurat/ shpenzimet, kohëzgjatja, aksesi, komunikimi në sistemin e 
drejtësisë

1.70 34

Informacion mbi ndryshime ligjore në lidhje me kujdestarinë ligjore 1.73 34

Njohuri mbi vendimmarrjen e mbështetur 1.79 34

Aksesueshmëria në sistemin e drejtësisë për PAK 2.15 40
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3.2.1. Vlerësimi i aktiviteteve të ndihmës juridike falas, sipas perceptimit të 
personave me aftësi të kufizuara dhe përfaqësuesit e organizatave.

Nga të dhënat në tabelën 15 vërehet se personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre 
pjesën më të madhe të aktiviteteve të këtij objektivi i vlerësojnë me mesatare që varion nga 
1.18 – 1.80. 

Rreth 86% e personave me aftësi të kufizuara raportojnë se nuk kanë marrë asnjëherë trajnim 
për ndihmën juridike falas dhe kriteret e përfitimit të këtij shërbimi. 55.6% e personave 
me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre pohojnë se nuk janë të kënaqur me nivelin e 
përgatitjes së juristëve, ndërsa 78% pohojnë mungesën e procedurave të përshtatura në 
një proces gjyqësor, përfshirë mungesën e interpretit të gjuhës së shenjave, informacion në 
format Braille apo në gjuhë të  thjeshtësuar.  

Tabela 15: Ndihma juridike falas vlerësuar nga perspektiva e personave me aftësi të 
kufizuara dhe familjarët e tyre.

Ndihma juridike falas
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Ofrimi i ndihmës juridike (ndihmë ligjore) për personat me aftësi të kufizuara 1.19 377

Niveli i kënaqësisë për ndihmë juridike 1.59 133

Njohuritë dhe kapacitetet e juristëve që kanë ofruar ndihmën juridike për çështjet e aftësisë së kufizuar 1.62 124

Përkthim në gjuhën e shenjave, formate Braille, gjuhë e thjeshtuar gjatë ofrimit të ndihmës juridike 1.28 160

Trajnim për shërbimet e ndihmës juridike, kriteret e përfitimit, e të tjera 1.18 386

Informacion në internet për ndihmën juridike 1.48 384

Aksesueshmëria e sistemit të drejtësisë për personat me aftësi të kufizuara 1.80 370

Përfaqësuesit e organizatave raportojnë se janë “pak të kënaqur” me realizimin e 7 aktiviteteve 
të këtij objektivi, që variojnë me një mesatare nga 2.02 në 2.50 (tabela 16).  Vlen të theksohet 
se 47.6% e përfaqësuesve të organizatave raportojnë se nuk kanë marrë asnjëherë trajnim për 
shërbimet e ndihmës juridike dhe kriteret e përfitimit të këtij shërbimi. Në të njëjtën kohë, 
rreth 45% e tyre “nuk kanë informacion” nëse juristët janë të trajnuar dhe nëse informacioni 
ofrohet në mënyrë të përshtatur. (Shtojca 3). 

Tabela 16: Ndihma juridike falas vlerësuar nga perspektiva e përfaqësuesve të organizatave17

Ndihma juridike falas
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Ofrimi i ndihmës juridike (ndihmë ligjore) për personat me aftësi të kufizuara 2.20 39

Niveli i kënaqësisë për ndihmë juridike 2.09 21

Njohuritë dhe kapacitetet e juristëve që kanë ofruar ndihmën juridike për çështjet e aftësisë së kufizuar 2.50 34

Përkthim në gjuhën e shenjave, formate Braille, gjuhë e thjeshtuar gjatë ofrimit të ndihmës juridike 2.17 34

Trajnim për shërbimet e ndihmës juridike, kriteret e përfitimit e të tjera 2.02 42

Informacion në internet për ndihmën juridike 2.28 50

Aksesueshmëria e sistemit të drejtësisë për personat me aftësi të kufizuara 2.15 40

17.  Në varësi të pyetjes është vlerësuar edhe përgjigjja sipas njërës nga format/alternativat e dhëna në njësinë e vlerësimit 

3.2.2. Siguria e barazisë para ligjit, sipas perceptimit të  personave  me aftë-
si të kufizuara dhe përfaqësuesit e organizatave.

Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë “pakënaqësi” për të gjitha 
aktivitetet e parashikuara për të realizuar objektivin 2.2, reflektuar kjo me një mesatare që 
varion nga 1.15 – 1.73 (Tabela 17).  

Rreth 90% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë se nuk kanë 
ndjekur çështje në prokurori apo gjykatë. Ndërkohë 75% e pjesmarrësve në vlerësim raportojnë 
se nuk kanë dëgjuar për “vendimmarrjen e mbështetur”.

Tabela 17: Sigurimi i barazisë para ligjit nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara 
dhe familjarët e tyre

Sigurimi i barazisë para ligjit
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Të paturit e kujdestarit ligjor (përveç kujdestarit që përfitoni në bazë të vendimit të KMCAP) 1.19 377

Mënyra e ushtrimit të kujdestarisë 1.73 118

Njohje të personave që janë nën kujdestari ligjore 1.32 267

Çështje në gjykatë/ prokurori 1.15 369

Niveli i kënaqësisë nga  shërbimi i avokatit që ka ndjekur çështje ligjore 1.57 136
Niveli i kënaqësisë me procedurat/ shpenzimet, kohëzgjatja, aksesi, komunikimi në sistemin e 
drejtësisë

1.66 158

Dijeni për persona në kujdestari ligjore. Probleme me vendimmarrjen 1.34 264

Informacion mbi ndryshime ligjore në lidhje me kujdestarinë ligjore 1.45 221

Njohuri mbi vendimmarrjen e mbështetur 1.35 240

Aksesueshmëria në sistemin e drejtësisë për PAK 1.80 370

Tabela 18 paraqet vlerësimin e aktiviteteve të objektivit për sigurimin e barazisë para ligjit nga 
perceptimi i përfaqësuesve të organizatave, ku konstatohet se ata janë “të pakënaqur” ose “pak të 
kënaqur”me aktivitetet e këtij objektivi, duke vlerësuar me mesatare që varijojnë nga 1.44–2.57. 

Shprehur në përqindje, mund të themi se 76.6% e organizatave raportojnë se nuk kanë 
mbështetur persona me aftësi të kufizuara në gjykatë, përkundrejt rreth 12.8% që raportojnë 
se kanë mbështetur nga “ndonjëherë” në “gjithmonë”.  Në rastet që kanë mbështetur: 
rreth 45% nuk raportojnë informacion në lidhje me cilësinë e procedurave, shpenzimeve, 
kohëzgjatjes, aksesin dhe komunikimin; rreth 50% raportojnë “se janë të pakënaqur” nga 
cilësia e shërbimeve dhe rreth 17.6% kanë mbetur “të kënaqur”. Ndërsa rreth 52% e tyre nuk 
kanë dëgjuar asnjëherë për vendimarrjen e mbështetur. 

Tabela 18: Sigurimi i barazisë para ligjit nga perspektiva e përfaqësuesve të organizatave

Sigurimi barazisë para ligjit
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Të paturit e kujdestarit ligjor (përveç kujdestarit që përfitoni në bazë të vendimit të KMCAP) 2.22 40

Mënyra e ushtrimit të kujdestarisë 2.57 19

Mbështetje për person/-a me aftësi të kufizuara në gjykatë, prokurori 1.44 47

Niveli i kënaqësisë me procedurat/ shpenzimet, kohëzgjatja, aksesi, komunikimi në sistemin e 
drejtësisë

1.70 34

Informacion mbi ndryshime ligjore në lidhje me kujdestarinë ligjore 1.73 34

Njohuri mbi vendimmarrjen e mbështetur 1.79 34

Aksesueshmëria në sistemin e drejtësisë për PAK 2.15 40
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Në lidhje me të dhënat cilësore, të ofruara përmes opinioneve dhe eksperiencave nga 
pjesëmarrësit në vlerësim, vërejmë se ka mungesë të theksuar njohurish dhe informacioni, 
apo një nivel të lartë pakënaqësie për garantimin e aksesit në sistemin e drejtësisë.

“Gjykatën shkoni ta shihni si është, të gjithë ka rrezik të bien nga ato shkallët. Ose 
prokuroria, nëse do të denoncosh dikë, duhet të ngjitesh në katin e 5”.  (përfaqësues 
organizate)

Ndihma juridike e ofruar nga shteti ka qenë e pamjaftueshme ose e munguar për plotësimin 
e nevojave të personave që u përkasin kategorive përfituese sipas ligjit. Edhe pse ligji i ri 
parashikon disa përjashtime nga tarifat dhe shpenzimet, personat nuk ndjejnë se po përfitojnë 
nga ulja e këtyre tarifave:

“në procesin civil nuk paguhet nga shteti interpreti i gjuhës se shenjave... ky është një 
problem i madh për ne pasi nuk kemi mundësi të paguajmë..........” (person me aftësi 
të kufizuara)

“.....nuk ka shërbime interpreti në gjykate dhe prokurori…” (person me aftësi të 
kufizuara)

Në përfundime të ngjashme arrihet edhe për organizatat e shoqërisë civile, të cilat gjithashtu 
rezulton të mos kenë informacion në lidhje me ndonjë zhvillim në fushën e ndihmës juridike. 
Ato gjithashtu nuk kanë pasur trajnime për t’i informuar mbi shërbimet e ndihmës ligjore 
falas dhe kriteret e përfitimit të saj, një aktivitet ky i parashikuar në mënyrë të posaçme për 
to në PKVPAK. 

Disa persona me aftësi të kufizuara në shikim dhe në komunikim e dëgjim u shprehën në 
mënyrë të veçantë për mungesën e aksesit në informacion, i cili shkakton përfshirje të 
kufizuar të këtij komuniteti në institucionet shtetërore dhe veçanërisht në ato të drejtësisë. 

“ në polici kam pasur shumë vështirësi… asnjë nuk kuptonte gjuhën e shenjave… disa 
policë mendonin se unë simuloja… bëja sikur nuk dëgjoja dhe flisja dhe jam ndjerë i 
poshtëruar verbalisht… të drejtat e njerëzve që nuk dëgjojnë nuk respektohen në këto 
institucione”. (person me aftësi të kufizuara në dëgjim dhe në të folur)

“një njeri që nuk dëgjon nuk i njeh të drejtat e tij, pasi nuk ka informacion të 
aksesueshëm në gjuhën e shenjave shqipe…”. (person me aftësi të kufizuara në dëgjim 
dhe në të folur)

“materialet në format Braille apo në audio mungojnë për të verbrit”. (person me aftësi 
të kufizuara në shikim)

3.3. Arsim, formim profesional dhe punësim
Pjesëmarrja në tregun e punës dhe promovimi i mundësive të barabarta përbën qëllimin e 
tretë strategjik18 të PKVPAK dhe përbëhet nga tre objektiva, përkatësisht: përmirësimi i cilësisë 
dhe mbulimi i shërbimeve të Arsimit e Formimit Profesional, të cilat nxisin përfshirjen e 
personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës19; lehtësimi i integrimit të personave me 
aftësi të kufizuara në tregun e punës përmes programeve të nxitjes së punësimit (PNP)20 dhe 
përmirësimi i cilësisë dhe efikasitetit të institucioneve të tregut të punës21. 

Në Tabelën 19 vërehet se personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre shprehin 
“pakënaqësi” në lidhje me pjesëmarrjen në tregun e punës dhe promovimin e mundësive të 
barabarta për punësim, e vlerësuar kjo me një mesatare 1.77. Edhe organizatat raportojnë se 
janë “të pakënaqura”, vlerësuar me një mesatare 1.79 (Tabela 19). Të dhënat e analizuara në 
raport bashkie tregojnë se personat me aftësi të kufizuara në bashkinë e Korçës dhe Lezhës 
raportojnë në nivele më të larta “pakënaqësie” në raport me bashkinë e Beratit dhe Dibrës për 
arsimin profesional dhe pjesëmarrjen në tregun e punës (Shtojca 2). 

Të tre objektivat e këtij qëllimi strategjik raportohen në “nivel të lartë pakënaqësie” nga 
personat me aftësi të kufizuara, vlerësuar me  mesatare që varion nga 1.50 – 2.02. Edhe 
organizatat raportojnë “nivele të larta pakënaqësie” e shprehur kjo edhe përmes një 
mesatareje që varion nga 1.62-1.95

Tabela 19: Pjesëmarrja në tregun e punës dhe promovimi i mundësive të barabarta

Personat me aftësi të kufizuara dhe 
familjarët e tyre

Përfaqësuesit e organizatave

N Mesatare N Mesatare

Arsim, Formim Profesional dhe Punësim 363 1.77 57 1.79

Përmirësimi i cilësisë së AFP-së 304 2.02 51 1.95

Integrimi në tregun e punës përmes PNP 313 1.50 57 1.62

Përmirësimi i shërbimeve të punësimit 339 1.73 54 1.75

18.  “Qëllimi strategjik 3 : Të rritet pjesëmarrja në tregun e punës dhe të promovohen mundësi të barabarta për 
punë të denjë për personat me aftësi të kufizuara.”

19.  Objektivi 1: Përmirësimi i cilësisë dhe shtrirjes së shërbimeve të AFP-së që nxisin përfshirjen e personave me 
aftësi të kufizuara në tregun e punës

20.  Objektivi 2: Lehtësimi i integrimit të personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës nëpërmjet pro-
grameve të nxitjes së punësimit

21.  Objektivi 3: Përmirësimi i cilësisë dhe efikasitetit të institucioneve dhe shërbimeve të punësimit që synojnë 
nxitjen e integrimit të personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës.

3.3. Arsim, formim profesional dhe punësim
Pjesëmarrja në tregun e punës dhe promovimi i mundësive të barabarta përbën qëllimin e 
tretë strategjik18 të PKVPAK dhe përbëhet nga tre objektiva, përkatësisht: përmirësimi i cilësisë 
dhe mbulimi i shërbimeve të Arsimit e Formimit Profesional, të cilat nxisin përfshirjen e 
personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës19; lehtësimi i integrimit të personave me 
aftësi të kufizuara në tregun e punës përmes programeve të nxitjes së punësimit (PNP)20 dhe 
përmirësimi i cilësisë dhe efikasitetit të institucioneve të tregut të punës21. 

Në Tabelën 19 vërehet se personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre shprehin 
“pakënaqësi” në lidhje me pjesëmarrjen në tregun e punës dhe promovimin e mundësive të 
barabarta për punësim, e vlerësuar kjo me një mesatare 1.77. Edhe organizatat raportojnë se 
janë “të pakënaqura”, vlerësuar me një mesatare 1.79 (Tabela 19). Të dhënat e analizuara në 
raport bashkie tregojnë se personat me aftësi të kufizuara në bashkinë e Korçës dhe Lezhës 
raportojnë në nivele më të larta “pakënaqësie” në raport me bashkinë e Beratit dhe Dibrës për 
arsimin profesional dhe pjesëmarrjen në tregun e punës (Shtojca 2). 

Të tre objektivat e këtij qëllimi strategjik raportohen në “nivel të lartë pakënaqësie” nga 
personat me aftësi të kufizuara, vlerësuar me  mesatare që varion nga 1.50 – 2.02. Edhe 
organizatat raportojnë “nivele të larta pakënaqësie” e shprehur kjo edhe përmes një 
mesatareje që varion nga 1.62-1.95

Tabela 19: Pjesëmarrja në tregun e punës dhe promovimi i mundësive të barabarta

Personat me aftësi të kufizuara dhe 
familjarët e tyre

Përfaqësuesit e organizatave

N Mesatare N Mesatare

Arsim, Formim Profesional dhe Punësim 363 1.77 57 1.79

Përmirësimi i cilësisë së AFP-së 304 2.02 51 1.95

Integrimi në tregun e punës përmes PNP 313 1.50 57 1.62

Përmirësimi i shërbimeve të punësimit 339 1.73 54 1.75

18.  “Qëllimi strategjik 3 : Të rritet pjesëmarrja në tregun e punës dhe të promovohen mundësi të barabarta për 
punë të denjë për personat me aftësi të kufizuara.”

19.  Objektivi 1: Përmirësimi i cilësisë dhe shtrirjes së shërbimeve të AFP-së që nxisin përfshirjen e personave me 
aftësi të kufizuara në tregun e punës

20.  Objektivi 2: Lehtësimi i integrimit të personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës nëpërmjet pro-
grameve të nxitjes së punësimit

21.  Objektivi 3: Përmirësimi i cilësisë dhe efikasitetit të institucioneve dhe shërbimeve të punësimit që synojnë 
nxitjen e integrimit të personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës.
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Në lidhje me të dhënat cilësore, të ofruara përmes opinioneve dhe eksperiencave nga 
pjesëmarrësit në vlerësim, vërejmë se ka mungesë të theksuar njohurish dhe informacioni, 
apo një nivel të lartë pakënaqësie për garantimin e aksesit në sistemin e drejtësisë.

“Gjykatën shkoni ta shihni si është, të gjithë ka rrezik të bien nga ato shkallët. Ose 
prokuroria, nëse do të denoncosh dikë, duhet të ngjitesh në katin e 5”.  (përfaqësues 
organizate)

Ndihma juridike e ofruar nga shteti ka qenë e pamjaftueshme ose e munguar për plotësimin 
e nevojave të personave që u përkasin kategorive përfituese sipas ligjit. Edhe pse ligji i ri 
parashikon disa përjashtime nga tarifat dhe shpenzimet, personat nuk ndjejnë se po përfitojnë 
nga ulja e këtyre tarifave:

“në procesin civil nuk paguhet nga shteti interpreti i gjuhës se shenjave... ky është një 
problem i madh për ne pasi nuk kemi mundësi të paguajmë..........” (person me aftësi 
të kufizuara)

“.....nuk ka shërbime interpreti në gjykate dhe prokurori…” (person me aftësi të 
kufizuara)

Në përfundime të ngjashme arrihet edhe për organizatat e shoqërisë civile, të cilat gjithashtu 
rezulton të mos kenë informacion në lidhje me ndonjë zhvillim në fushën e ndihmës juridike. 
Ato gjithashtu nuk kanë pasur trajnime për t’i informuar mbi shërbimet e ndihmës ligjore 
falas dhe kriteret e përfitimit të saj, një aktivitet ky i parashikuar në mënyrë të posaçme për 
to në PKVPAK. 

Disa persona me aftësi të kufizuara në shikim dhe në komunikim e dëgjim u shprehën në 
mënyrë të veçantë për mungesën e aksesit në informacion, i cili shkakton përfshirje të 
kufizuar të këtij komuniteti në institucionet shtetërore dhe veçanërisht në ato të drejtësisë. 

“ në polici kam pasur shumë vështirësi… asnjë nuk kuptonte gjuhën e shenjave… disa 
policë mendonin se unë simuloja… bëja sikur nuk dëgjoja dhe flisja dhe jam ndjerë i 
poshtëruar verbalisht… të drejtat e njerëzve që nuk dëgjojnë nuk respektohen në këto 
institucione”. (person me aftësi të kufizuara në dëgjim dhe në të folur)

“një njeri që nuk dëgjon nuk i njeh të drejtat e tij, pasi nuk ka informacion të 
aksesueshëm në gjuhën e shenjave shqipe…”. (person me aftësi të kufizuara në dëgjim 
dhe në të folur)

“materialet në format Braille apo në audio mungojnë për të verbrit”. (person me aftësi 
të kufizuara në shikim)

3.3. Arsim, formim profesional dhe punësim
Pjesëmarrja në tregun e punës dhe promovimi i mundësive të barabarta përbën qëllimin e 
tretë strategjik18 të PKVPAK dhe përbëhet nga tre objektiva, përkatësisht: përmirësimi i cilësisë 
dhe mbulimi i shërbimeve të Arsimit e Formimit Profesional, të cilat nxisin përfshirjen e 
personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës19; lehtësimi i integrimit të personave me 
aftësi të kufizuara në tregun e punës përmes programeve të nxitjes së punësimit (PNP)20 dhe 
përmirësimi i cilësisë dhe efikasitetit të institucioneve të tregut të punës21. 

Në Tabelën 19 vërehet se personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre shprehin 
“pakënaqësi” në lidhje me pjesëmarrjen në tregun e punës dhe promovimin e mundësive të 
barabarta për punësim, e vlerësuar kjo me një mesatare 1.77. Edhe organizatat raportojnë se 
janë “të pakënaqura”, vlerësuar me një mesatare 1.79 (Tabela 19). Të dhënat e analizuara në 
raport bashkie tregojnë se personat me aftësi të kufizuara në bashkinë e Korçës dhe Lezhës 
raportojnë në nivele më të larta “pakënaqësie” në raport me bashkinë e Beratit dhe Dibrës për 
arsimin profesional dhe pjesëmarrjen në tregun e punës (Shtojca 2). 

Të tre objektivat e këtij qëllimi strategjik raportohen në “nivel të lartë pakënaqësie” nga 
personat me aftësi të kufizuara, vlerësuar me  mesatare që varion nga 1.50 – 2.02. Edhe 
organizatat raportojnë “nivele të larta pakënaqësie” e shprehur kjo edhe përmes një 
mesatareje që varion nga 1.62-1.95

Tabela 19: Pjesëmarrja në tregun e punës dhe promovimi i mundësive të barabarta

Personat me aftësi të kufizuara dhe 
familjarët e tyre

Përfaqësuesit e organizatave

N Mesatare N Mesatare

Arsim, Formim Profesional dhe Punësim 363 1.77 57 1.79

Përmirësimi i cilësisë së AFP-së 304 2.02 51 1.95

Integrimi në tregun e punës përmes PNP 313 1.50 57 1.62

Përmirësimi i shërbimeve të punësimit 339 1.73 54 1.75

18.  “Qëllimi strategjik 3 : Të rritet pjesëmarrja në tregun e punës dhe të promovohen mundësi të barabarta për 
punë të denjë për personat me aftësi të kufizuara.”

19.  Objektivi 1: Përmirësimi i cilësisë dhe shtrirjes së shërbimeve të AFP-së që nxisin përfshirjen e personave me 
aftësi të kufizuara në tregun e punës

20.  Objektivi 2: Lehtësimi i integrimit të personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës nëpërmjet pro-
grameve të nxitjes së punësimit

21.  Objektivi 3: Përmirësimi i cilësisë dhe efikasitetit të institucioneve dhe shërbimeve të punësimit që synojnë 
nxitjen e integrimit të personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës.

3.3. Arsim, formim profesional dhe punësim
Pjesëmarrja në tregun e punës dhe promovimi i mundësive të barabarta përbën qëllimin e 
tretë strategjik18 të PKVPAK dhe përbëhet nga tre objektiva, përkatësisht: përmirësimi i cilësisë 
dhe mbulimi i shërbimeve të Arsimit e Formimit Profesional, të cilat nxisin përfshirjen e 
personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës19; lehtësimi i integrimit të personave me 
aftësi të kufizuara në tregun e punës përmes programeve të nxitjes së punësimit (PNP)20 dhe 
përmirësimi i cilësisë dhe efikasitetit të institucioneve të tregut të punës21. 

Në Tabelën 19 vërehet se personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre shprehin 
“pakënaqësi” në lidhje me pjesëmarrjen në tregun e punës dhe promovimin e mundësive të 
barabarta për punësim, e vlerësuar kjo me një mesatare 1.77. Edhe organizatat raportojnë se 
janë “të pakënaqura”, vlerësuar me një mesatare 1.79 (Tabela 19). Të dhënat e analizuara në 
raport bashkie tregojnë se personat me aftësi të kufizuara në bashkinë e Korçës dhe Lezhës 
raportojnë në nivele më të larta “pakënaqësie” në raport me bashkinë e Beratit dhe Dibrës për 
arsimin profesional dhe pjesëmarrjen në tregun e punës (Shtojca 2). 

Të tre objektivat e këtij qëllimi strategjik raportohen në “nivel të lartë pakënaqësie” nga 
personat me aftësi të kufizuara, vlerësuar me  mesatare që varion nga 1.50 – 2.02. Edhe 
organizatat raportojnë “nivele të larta pakënaqësie” e shprehur kjo edhe përmes një 
mesatareje që varion nga 1.62-1.95

Tabela 19: Pjesëmarrja në tregun e punës dhe promovimi i mundësive të barabarta

Personat me aftësi të kufizuara dhe 
familjarët e tyre

Përfaqësuesit e organizatave

N Mesatare N Mesatare

Arsim, Formim Profesional dhe Punësim 363 1.77 57 1.79

Përmirësimi i cilësisë së AFP-së 304 2.02 51 1.95

Integrimi në tregun e punës përmes PNP 313 1.50 57 1.62

Përmirësimi i shërbimeve të punësimit 339 1.73 54 1.75

18.  “Qëllimi strategjik 3 : Të rritet pjesëmarrja në tregun e punës dhe të promovohen mundësi të barabarta për 
punë të denjë për personat me aftësi të kufizuara.”

19.  Objektivi 1: Përmirësimi i cilësisë dhe shtrirjes së shërbimeve të AFP-së që nxisin përfshirjen e personave me 
aftësi të kufizuara në tregun e punës

20.  Objektivi 2: Lehtësimi i integrimit të personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës nëpërmjet pro-
grameve të nxitjes së punësimit

21.  Objektivi 3: Përmirësimi i cilësisë dhe efikasitetit të institucioneve dhe shërbimeve të punësimit që synojnë 
nxitjen e integrimit të personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës.
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3.3.1. Vlerësimi i aktiviteteve të përmirësimit të  cilësisë dhe mbulimit të 
shërbimeve të Arsimit e Formimit Profesional, të cilat nxisin përfshirjen e 
personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës, nga perspektiva e per-
sonave me aftësi të kufizuara dhe përfaqësuesit e organizatave.

Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë se janë “të pakënaqur” ose 
“pak të kënaqur” me cilësinë dhe mbulimin e shërbimeve të Arsimit e Formimit Profesional, të 
cilat nxisin përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës, e shprehur me 
një mesatare që varion nga 1.74 – 2.25. 

Arsimi dhe Formimi Profesional dhe Punësimi i personave me aftësi të kufizuara, ndonëse një 
prioritet në kuadrin e reformave, vazhdon të mbetet sfidë për të gjitha kategoritë e personave 
me aftësi të kufizuara. Përafërsisht 42% e personave me aftësi të kufizuara raportojnë nivele 
të ulëta kënaqësie për informimin në lidhje me kurset e formimit profesional dhe vetëm 30% 
e tyre shprehen të kënaqur në lidhje me tipologjinë e kurseve. 51% e tyre shprehen të kënaqur 
në lidhje me cilësinë mësimdhënies, ndërkohë që 69% shprehen “të pakënaqur” në lidhje me 
kurrikulat dhe përshtatshmërinë e tyre. Vetëm 8.8% janë të kënaqur me mbështetjen me 
mjete e pajisje për vetëpunësim. (Shtojca 3).

Tabela 20: Përmirësimi i cilësisë së AFP-së vlerësuar nga perspektiva e personave me aftësi 
të kufizuara dhe familjarët e tyre

Përmirësimi cilësisë së AFP-së
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i informimit dhe niveli i ndjekjes së kurseve të formimit profesional falas për personat me aftësi 
të kufizuara

2.12 284

Tipologjia e kurseve që ofrohen në qendrat e formimit profesional 2.05 262

Cilësia e mësimdhënies/përgatitja e instruktorëve në kurset e formimit profesional 2.25 251

Kurrikula të qarta, të thjeshta dhe në formate të kuptueshme për personat me aftësi të kufizuara 2.12 238

Mbështetje me pajisje, mjete për vetëpunësim pasi mbaron kursin e formimit profesional 1.74 226

Të dhënat në tabelën 21 tregojnë se përfaqësuesit e organizatave janë “të pakënaqur” ose “pak 
të kënaqur” me realizimin e aktiviteteve të parashikuara për përmirësimin e shërbimeve të 
arsimit profesional, me një mesatare që varion nga 1.77 në 2.31.

E thënë ndryshe, rreth 30% e përfaqësuesve të organizatave janë të informuar në lidhje 
me kurset e formimit profesional, por 27.5% e tyre shprehen të kënaqur për cilësinë e 
mësimdhënies dhe 20% shprehen të kënaqur për mbështetjen me mjete e pajisje për 
vetëpunësim (Shtojca 3).

Tabela 21: Përmirësimi i cilësisë së AFP-së vlerësuar nga perspektiva e përfaqësuesve të 
organizatave

Përmirësimi i cilësisë së AFP-së
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i informimit dhe niveli i ndjekjes së kurseve të formimit profesional falas për personat me aftësi 
të kufizuara

2.31 45

Tipologjia e kurseve që ofrohen në qendrat e formimit profesional 1.77 44

Cilësia e mësimdhënies/ përgatitja e instruktorëve në kurset e formimit profesional 1.92 40

Kurrikula të qarta, të thjeshta dhe në formate të kuptueshme për personat me aftësi të kufizuara 2.14 34

Mbështetje me pajisje, mjete për vetëpunësim pasi mbaron kursin e formimit profesional 1.82 40

3.3.2. Vlerësimi i aktiviteteve për lehtësimin e integrimit të personave me aftësi 
të kufizuara në tregun e punës përmes programeve të nxitjes së punësimit 
(PNP) nga personat me aftësi të kufizuara dhe përfaqësuesit e organizatave.

Tabela 22 tregon se personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre janë “të pakënaqur”, 
vlerësuar me një mesatare që varion nga 1.40 – 1.79, për aktivitetet e parashikuara për 
lehtësimin e integrimit në tregun e punës.

Nga analiza rezulton se rreth 50% e personave me aftësi të kufizuara “nuk kanë informacion” 
për programet e nxitjes së punësimit, mundësitë për të kryer praktika profesionale në 
institucione dhe biznese dhe mbështetjen për ndërmarrjet sociale që punësojnë persona me 
aftësi të kufizuara. Ndërkohë, nga ata që e kanë këtë informacion, rreth 8%, raportojnë nivele 
“të kënaqshme”. 69% e tyre raportojnë që janë “të pakënaqur” me mundësitë që iu ofrohen 
personave me aftësi të kufizuara për t’u punësuar në përputhje me aftësitë e tyre. (Shtojca 3). 

Tabela 22: Integrimi në tregun e punës vlerësuar nga perspektiva e personave me aftësi të 
kufizuara dhe familjarët e tyre

Integrimi në tregun e punës përmes PNP
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Mundësitë që u ofrohen personave me aftësi të kufizuara Kufizuara për t’u punësuar në përputhje me 
aftësitë e tyre

1.40 290

Programet e nxitjes së punësimit që ofron zyra e punësimit për punësimin e personave me aftësi të 
kufizuara

1.65 254

Mundësitë e ofruara për të kryer praktika profesionale në institucione apo biznese 1.60 270

Mbështetja e ofruar për ndërmarrjet sociale që punësojnë persona me aftësi të kufizuara 1.79 298

Në lidhje me aktivitetet që duhet të realizohen për përmirësimin e integrimit në tregun e 
punës, përfaqësuesit e organizatave raportojnë se janë “të pakënaqur” ose “pak të kënaqur” 
për të gjitha aktivitetet, vlerësuar me një mesatare që varion nga 1.39 – 1.77 (Tabela 23). 

Ndryshe nga personat me aftësi të kufizuara, përfaqësuesit e organizatave janë të informuar 
për aktivitetet e këtij objektivi. Gati gjysma e tyre, 57.4% raportojnë se janë “të pakënaqur” 
me mundësitë që iu ofrohen personave me aftësi të kufizuara për të punuar në përputhje më 
aftësitë e tyre. Në lidhje me programet e nxitjes së punësimit qe ofrohen nga zyra e punës, 
58.8% pohojnë se nuk janë të kënaqur dhe 31% “pak të kënaqur”, ndërsa 68.8% pohojnë se 
janë të pakënaqur me mundësitë që iu ofrohen personave me aftësi të kufizuara për të kryer 
praktika profesionale në institucione apo biznese. (Shtojca 3).

Tabela 23: Integrimi në tregun e punës vlerësuar nga perspektiva e përfaqësuesve të 
organizatave

Integrimi në tregun e punës përmes PNP
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Mundësitë që u ofrohen personave me aftësi të kufizuara për t’u punësuar në përputhje me aftësitë e 
tyre

1.61 54

Programet e nxitjes së punësimit që ofron zyra e punësimit për punësimin e personave me aftësi të 
kufizuara

1.56 51

Mundësitë e ofruara për të kryer praktika profesionale në institucione apo biznese 1.39 48

Mbështetja e ofruar për ndërmarrjet sociale që punësojnë persona me aftësi të kufizuara 1.77 45
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3.3.1. Vlerësimi i aktiviteteve të përmirësimit të  cilësisë dhe mbulimit të 
shërbimeve të Arsimit e Formimit Profesional, të cilat nxisin përfshirjen e 
personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës, nga perspektiva e per-
sonave me aftësi të kufizuara dhe përfaqësuesit e organizatave.

Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë se janë “të pakënaqur” ose 
“pak të kënaqur” me cilësinë dhe mbulimin e shërbimeve të Arsimit e Formimit Profesional, të 
cilat nxisin përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës, e shprehur me 
një mesatare që varion nga 1.74 – 2.25. 

Arsimi dhe Formimi Profesional dhe Punësimi i personave me aftësi të kufizuara, ndonëse një 
prioritet në kuadrin e reformave, vazhdon të mbetet sfidë për të gjitha kategoritë e personave 
me aftësi të kufizuara. Përafërsisht 42% e personave me aftësi të kufizuara raportojnë nivele 
të ulëta kënaqësie për informimin në lidhje me kurset e formimit profesional dhe vetëm 30% 
e tyre shprehen të kënaqur në lidhje me tipologjinë e kurseve. 51% e tyre shprehen të kënaqur 
në lidhje me cilësinë mësimdhënies, ndërkohë që 69% shprehen “të pakënaqur” në lidhje me 
kurrikulat dhe përshtatshmërinë e tyre. Vetëm 8.8% janë të kënaqur me mbështetjen me 
mjete e pajisje për vetëpunësim. (Shtojca 3).

Tabela 20: Përmirësimi i cilësisë së AFP-së vlerësuar nga perspektiva e personave me aftësi 
të kufizuara dhe familjarët e tyre

Përmirësimi cilësisë së AFP-së
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i informimit dhe niveli i ndjekjes së kurseve të formimit profesional falas për personat me aftësi 
të kufizuara

2.12 284

Tipologjia e kurseve që ofrohen në qendrat e formimit profesional 2.05 262

Cilësia e mësimdhënies/përgatitja e instruktorëve në kurset e formimit profesional 2.25 251

Kurrikula të qarta, të thjeshta dhe në formate të kuptueshme për personat me aftësi të kufizuara 2.12 238

Mbështetje me pajisje, mjete për vetëpunësim pasi mbaron kursin e formimit profesional 1.74 226

Të dhënat në tabelën 21 tregojnë se përfaqësuesit e organizatave janë “të pakënaqur” ose “pak 
të kënaqur” me realizimin e aktiviteteve të parashikuara për përmirësimin e shërbimeve të 
arsimit profesional, me një mesatare që varion nga 1.77 në 2.31.

E thënë ndryshe, rreth 30% e përfaqësuesve të organizatave janë të informuar në lidhje 
me kurset e formimit profesional, por 27.5% e tyre shprehen të kënaqur për cilësinë e 
mësimdhënies dhe 20% shprehen të kënaqur për mbështetjen me mjete e pajisje për 
vetëpunësim (Shtojca 3).

Tabela 21: Përmirësimi i cilësisë së AFP-së vlerësuar nga perspektiva e përfaqësuesve të 
organizatave

Përmirësimi i cilësisë së AFP-së
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i informimit dhe niveli i ndjekjes së kurseve të formimit profesional falas për personat me aftësi 
të kufizuara

2.31 45

Tipologjia e kurseve që ofrohen në qendrat e formimit profesional 1.77 44

Cilësia e mësimdhënies/ përgatitja e instruktorëve në kurset e formimit profesional 1.92 40

Kurrikula të qarta, të thjeshta dhe në formate të kuptueshme për personat me aftësi të kufizuara 2.14 34

Mbështetje me pajisje, mjete për vetëpunësim pasi mbaron kursin e formimit profesional 1.82 40

3.3.2. Vlerësimi i aktiviteteve për lehtësimin e integrimit të personave me aftësi 
të kufizuara në tregun e punës përmes programeve të nxitjes së punësimit 
(PNP) nga personat me aftësi të kufizuara dhe përfaqësuesit e organizatave.

Tabela 22 tregon se personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre janë “të pakënaqur”, 
vlerësuar me një mesatare që varion nga 1.40 – 1.79, për aktivitetet e parashikuara për 
lehtësimin e integrimit në tregun e punës.

Nga analiza rezulton se rreth 50% e personave me aftësi të kufizuara “nuk kanë informacion” 
për programet e nxitjes së punësimit, mundësitë për të kryer praktika profesionale në 
institucione dhe biznese dhe mbështetjen për ndërmarrjet sociale që punësojnë persona me 
aftësi të kufizuara. Ndërkohë, nga ata që e kanë këtë informacion, rreth 8%, raportojnë nivele 
“të kënaqshme”. 69% e tyre raportojnë që janë “të pakënaqur” me mundësitë që iu ofrohen 
personave me aftësi të kufizuara për t’u punësuar në përputhje me aftësitë e tyre. (Shtojca 3). 

Tabela 22: Integrimi në tregun e punës vlerësuar nga perspektiva e personave me aftësi të 
kufizuara dhe familjarët e tyre

Integrimi në tregun e punës përmes PNP
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Mundësitë që u ofrohen personave me aftësi të kufizuara Kufizuara për t’u punësuar në përputhje me 
aftësitë e tyre

1.40 290

Programet e nxitjes së punësimit që ofron zyra e punësimit për punësimin e personave me aftësi të 
kufizuara

1.65 254

Mundësitë e ofruara për të kryer praktika profesionale në institucione apo biznese 1.60 270

Mbështetja e ofruar për ndërmarrjet sociale që punësojnë persona me aftësi të kufizuara 1.79 298

Në lidhje me aktivitetet që duhet të realizohen për përmirësimin e integrimit në tregun e 
punës, përfaqësuesit e organizatave raportojnë se janë “të pakënaqur” ose “pak të kënaqur” 
për të gjitha aktivitetet, vlerësuar me një mesatare që varion nga 1.39 – 1.77 (Tabela 23). 

Ndryshe nga personat me aftësi të kufizuara, përfaqësuesit e organizatave janë të informuar 
për aktivitetet e këtij objektivi. Gati gjysma e tyre, 57.4% raportojnë se janë “të pakënaqur” 
me mundësitë që iu ofrohen personave me aftësi të kufizuara për të punuar në përputhje më 
aftësitë e tyre. Në lidhje me programet e nxitjes së punësimit qe ofrohen nga zyra e punës, 
58.8% pohojnë se nuk janë të kënaqur dhe 31% “pak të kënaqur”, ndërsa 68.8% pohojnë se 
janë të pakënaqur me mundësitë që iu ofrohen personave me aftësi të kufizuara për të kryer 
praktika profesionale në institucione apo biznese. (Shtojca 3).

Tabela 23: Integrimi në tregun e punës vlerësuar nga perspektiva e përfaqësuesve të 
organizatave

Integrimi në tregun e punës përmes PNP
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Mundësitë që u ofrohen personave me aftësi të kufizuara për t’u punësuar në përputhje me aftësitë e 
tyre

1.61 54

Programet e nxitjes së punësimit që ofron zyra e punësimit për punësimin e personave me aftësi të 
kufizuara

1.56 51

Mundësitë e ofruara për të kryer praktika profesionale në institucione apo biznese 1.39 48

Mbështetja e ofruar për ndërmarrjet sociale që punësojnë persona me aftësi të kufizuara 1.77 45
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3.3.3 Vlerësimi i aktiviteteve të objektivit të përmirësimit të cilësisë dhe 
efikasitetit të institucioneve të tregut të punës dhe shërbimeve që synojnë 
nxitjen e integrimit të personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës, 
nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara, familjarëve të tyre dhe 
përfaqësuesit e organizatave.

Nga të dhënat në Tabelën 24, në lidhje me aktivitetet që duhet të realizohen për përmirësimin 
e efikasitetit të institucioneve të tregut të punës, duket qartë se personat me aftësi të kufizuara 
janë “të pakënaqur”, e shprehur kjo me një mesatare që varion nga 1.36 – 1.98.

Rezultatet tregojnë se 63% e personave më aftësi të kufizuara “nuk kanë informacion” në 
lidhje me vlerësimin e detajuar mbi aftësitë dhe nevojat e veçanta për një person me aftësi 
të kufizuara, nga punonjësit e zyrës së punësimit. Ndërkohë, nga 37% e personave që kanë 
informacion, vetëm 8.2% e tyre janë të kënaqur me vlerësimet e kryera. 

Niveli i punësimit të personave me aftësi të kufizuara në zyrat e punësimit është i ulët, duke 
theksuar një pakënaqësi për pjesën më të madhe të pjesëmarrësve në këtë studim (92.4% nga 
të cilët 65.6% “aspak të kënaqur” dhe 18.8% “ pak të kënaqur”). 

Tabela 24: Përmirësimi i shërbimeve të punësimit vlerësuar nga perspektiva e personave 
me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre

Përmirësimi shërbimeve të punësimit
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Cilësia e shërbimit që ofrohet për personat me aftësi të kufizuara nga zyrat e punësimit. 1.98 253

Realizimi nga punonjësit e zyrave të punësimit i një  vlerësimi të detajuar mbi aftësitë dhe nevojat e  
veçanta për një person me aftësi të kufizuara.

1.67 196

Informacioni i ofruar nga zyrat e punësimit për programet dhe subvencionet  (mbështetjet financiare) që 
ato ofrojnë për punësimin e PAK

1.93 284

Realizimi i fushatave informuese (mbi respektimin e kuotës, çështjet e diskriminimit, shembuj pozitiv 
etj.) nga zyrat e punës, për punësimin e personave me aftësi të kufizuara.

1.70 297

Niveli i punësimit të personave me aftësi të kufizuara në Zyrën e Punësimit 1.36 275

Bazuar në të dhënat e Tabelës 25, në lidhje me aktivitetet që duhet të realizohen për 
përmirësimin e efikasitetit të institucioneve të tregut të punës, evidentohet se përfaqësuesit 
e organizatave kanë “nivel të lartë pakënaqësie” për pjesën më të madhe të aktiviteteve, të 
shprehura me një mesatare që varion nga 1.53 – 1.81.

84% e përfaqësuesve të organizatave shprehen të pakënaqur me cilësinë e shërbimit të 
ofruar nga zyrat e punësimit. Rreth 75% e përfaqësuesve të organizatave shprehen se janë të 
pakënaqur me procesin e vlerësimit të punëkërkuesve të papunë me aftësi të kufizuara (52.6% 
‘ aspak të kënaqur” dhe 23.7% “ pak të kënaqur”). Rreth 50% e përfaqësuesve të organizatave 
pohojnë se nuk kanë informacion mbi punësimin e personave me aftësi të kufizuara në Zyrën 
e Punësimit apo në Qendra Rinore. Pjesa që ka informacion mbi punësimet, 65.6% pohojnë se 
nuk ka persona me aftësi të kufizuara të punësuar në Zyrën e Punësimit dhe 56.7% shprehen 
se nuk ka të tillë pranë Qendrave Rinore (Shtojca 3).

Tabela 25: Përmirësimi i shërbimeve të punësimit vlerësuar nga perspektiva e përfaqësuesve 
të organizatave

Përmirësimi i shërbimeve të punësimit
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Cilësia e shërbimit që ofrohet për personat me aftësi të kufizuara nga zyrat e punësimit. 1.64 50

Realizimi nga punonjësit e zyrave të punësimit i një  vlerësimi të detajuar mbi aftësitë dhe nevojat e  
veçanta për një person me aftësi të kufizuara.

1.81 38

Informacioni i ofruar nga zyrat e punësimit për programet dhe subvencionet  (mbështetjet financiare) që 
ato ofrojnë për punësimin e  PAK

1.70 34

Realizimi i fushatave informuese (mbi respektimin e kuotës, çështjet e diskriminimit, shembuj pozitiv 
etj.) nga zyrat e punës, për punësimin e personave me aftësi të kufizuara.

1.76 39

Punësimi i personave me aftësi të kufizuara në Zyrën e Punësimit 1.53 32

Punësimi i personave me aftësi të kufizuara në Qendrën Rinore 1.63 30

Edhe të dhënat cilësore, të ofruara përmes opinioneve dhe eksperiencave të dhëna nga 
pjesëmarrësit në vlerësim, tregojnë se personat me aftësi të kufizuara janë të pakënaqur për 
realizimin e të tre objektivave të parashikuara në fushën e AFP e punësimit. 

“3 persona me aftësi të kufizuara në familje, asnjë në punë, mbledhin kanaçe.” 
(përfaqësues organizate)

“Vëllai im ka mbaruar psikologji, diplomuar me master. Është i papunë megjithëse ligji 
e thotë saktësisht se 1 në 24 punonjës në institucionet publike apo private duhet të jetë 
me aftësi të kufizuara.” (familjar)

“Ku mund të kërkosh punë për një person me aftësi të kufizuara në fshat. Nuk ka fare 
politika.” (person me aftësi të kufizuara)

“Kur Bashkia, shteti vetë nuk të merr në punë, çfarë pret nga privati. (përfaqësues 
organizate)

Të dhënat cilësore, nga pjesëmarrësit e përfshirë në vlerësim, tregojnë se në nivel vendor, 
në zonat e përfshira në monitorim, në mënyrë sporadike ofrohen mundësi për ndjekjen e 
kurseve profesionale falas nga personat me aftësi të kufizuara, por këto kryesisht të ofruara 
dhe të mbështetura përmes projektesh. Pjesëmarrësit shprehen se në Berat, Lezhë dhe Dibër, 
mungojnë qendrat e formimit profesional, megjithatë disa prej tyre  (jo të gjithë të informuar) 
konfirmojnë mundësinë e ofruar për kurse formimi profesional pranë shkollave të mesme 
profesionale, por duke shprehur pakënaqësi për nivelin e aksesit në infrastrukturë fizike, në 
informacion, transport; mungesën e kurrikulave të përshtatura, apo mungesën e stafit të 
kualifikuar për të siguruar gjithë përshtatjet dhe mbështetjen që do të mundësojë realizimin 
e kursit nga personi me aftësi të kufizuara. 
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3.3.3 Vlerësimi i aktiviteteve të objektivit të përmirësimit të cilësisë dhe 
efikasitetit të institucioneve të tregut të punës dhe shërbimeve që synojnë 
nxitjen e integrimit të personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës, 
nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara, familjarëve të tyre dhe 
përfaqësuesit e organizatave.

Nga të dhënat në Tabelën 24, në lidhje me aktivitetet që duhet të realizohen për përmirësimin 
e efikasitetit të institucioneve të tregut të punës, duket qartë se personat me aftësi të kufizuara 
janë “të pakënaqur”, e shprehur kjo me një mesatare që varion nga 1.36 – 1.98.

Rezultatet tregojnë se 63% e personave më aftësi të kufizuara “nuk kanë informacion” në 
lidhje me vlerësimin e detajuar mbi aftësitë dhe nevojat e veçanta për një person me aftësi 
të kufizuara, nga punonjësit e zyrës së punësimit. Ndërkohë, nga 37% e personave që kanë 
informacion, vetëm 8.2% e tyre janë të kënaqur me vlerësimet e kryera. 

Niveli i punësimit të personave me aftësi të kufizuara në zyrat e punësimit është i ulët, duke 
theksuar një pakënaqësi për pjesën më të madhe të pjesëmarrësve në këtë studim (92.4% nga 
të cilët 65.6% “aspak të kënaqur” dhe 18.8% “ pak të kënaqur”). 

Tabela 24: Përmirësimi i shërbimeve të punësimit vlerësuar nga perspektiva e personave 
me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre

Përmirësimi shërbimeve të punësimit
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Cilësia e shërbimit që ofrohet për personat me aftësi të kufizuara nga zyrat e punësimit. 1.98 253

Realizimi nga punonjësit e zyrave të punësimit i një  vlerësimi të detajuar mbi aftësitë dhe nevojat e  
veçanta për një person me aftësi të kufizuara.

1.67 196

Informacioni i ofruar nga zyrat e punësimit për programet dhe subvencionet  (mbështetjet financiare) që 
ato ofrojnë për punësimin e PAK

1.93 284

Realizimi i fushatave informuese (mbi respektimin e kuotës, çështjet e diskriminimit, shembuj pozitiv 
etj.) nga zyrat e punës, për punësimin e personave me aftësi të kufizuara.

1.70 297

Niveli i punësimit të personave me aftësi të kufizuara në Zyrën e Punësimit 1.36 275

Bazuar në të dhënat e Tabelës 25, në lidhje me aktivitetet që duhet të realizohen për 
përmirësimin e efikasitetit të institucioneve të tregut të punës, evidentohet se përfaqësuesit 
e organizatave kanë “nivel të lartë pakënaqësie” për pjesën më të madhe të aktiviteteve, të 
shprehura me një mesatare që varion nga 1.53 – 1.81.

84% e përfaqësuesve të organizatave shprehen të pakënaqur me cilësinë e shërbimit të 
ofruar nga zyrat e punësimit. Rreth 75% e përfaqësuesve të organizatave shprehen se janë të 
pakënaqur me procesin e vlerësimit të punëkërkuesve të papunë me aftësi të kufizuara (52.6% 
‘ aspak të kënaqur” dhe 23.7% “ pak të kënaqur”). Rreth 50% e përfaqësuesve të organizatave 
pohojnë se nuk kanë informacion mbi punësimin e personave me aftësi të kufizuara në Zyrën 
e Punësimit apo në Qendra Rinore. Pjesa që ka informacion mbi punësimet, 65.6% pohojnë se 
nuk ka persona me aftësi të kufizuara të punësuar në Zyrën e Punësimit dhe 56.7% shprehen 
se nuk ka të tillë pranë Qendrave Rinore (Shtojca 3).

Tabela 25: Përmirësimi i shërbimeve të punësimit vlerësuar nga perspektiva e përfaqësuesve 
të organizatave

Përmirësimi i shërbimeve të punësimit
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Cilësia e shërbimit që ofrohet për personat me aftësi të kufizuara nga zyrat e punësimit. 1.64 50

Realizimi nga punonjësit e zyrave të punësimit i një  vlerësimi të detajuar mbi aftësitë dhe nevojat e  
veçanta për një person me aftësi të kufizuara.

1.81 38

Informacioni i ofruar nga zyrat e punësimit për programet dhe subvencionet  (mbështetjet financiare) që 
ato ofrojnë për punësimin e  PAK

1.70 34

Realizimi i fushatave informuese (mbi respektimin e kuotës, çështjet e diskriminimit, shembuj pozitiv 
etj.) nga zyrat e punës, për punësimin e personave me aftësi të kufizuara.

1.76 39

Punësimi i personave me aftësi të kufizuara në Zyrën e Punësimit 1.53 32

Punësimi i personave me aftësi të kufizuara në Qendrën Rinore 1.63 30

Edhe të dhënat cilësore, të ofruara përmes opinioneve dhe eksperiencave të dhëna nga 
pjesëmarrësit në vlerësim, tregojnë se personat me aftësi të kufizuara janë të pakënaqur për 
realizimin e të tre objektivave të parashikuara në fushën e AFP e punësimit. 

“3 persona me aftësi të kufizuara në familje, asnjë në punë, mbledhin kanaçe.” 
(përfaqësues organizate)

“Vëllai im ka mbaruar psikologji, diplomuar me master. Është i papunë megjithëse ligji 
e thotë saktësisht se 1 në 24 punonjës në institucionet publike apo private duhet të jetë 
me aftësi të kufizuara.” (familjar)

“Ku mund të kërkosh punë për një person me aftësi të kufizuara në fshat. Nuk ka fare 
politika.” (person me aftësi të kufizuara)

“Kur Bashkia, shteti vetë nuk të merr në punë, çfarë pret nga privati. (përfaqësues 
organizate)

Të dhënat cilësore, nga pjesëmarrësit e përfshirë në vlerësim, tregojnë se në nivel vendor, 
në zonat e përfshira në monitorim, në mënyrë sporadike ofrohen mundësi për ndjekjen e 
kurseve profesionale falas nga personat me aftësi të kufizuara, por këto kryesisht të ofruara 
dhe të mbështetura përmes projektesh. Pjesëmarrësit shprehen se në Berat, Lezhë dhe Dibër, 
mungojnë qendrat e formimit profesional, megjithatë disa prej tyre  (jo të gjithë të informuar) 
konfirmojnë mundësinë e ofruar për kurse formimi profesional pranë shkollave të mesme 
profesionale, por duke shprehur pakënaqësi për nivelin e aksesit në infrastrukturë fizike, në 
informacion, transport; mungesën e kurrikulave të përshtatura, apo mungesën e stafit të 
kualifikuar për të siguruar gjithë përshtatjet dhe mbështetjen që do të mundësojë realizimin 
e kursit nga personi me aftësi të kufizuara. 



44 Raport i monitorimit të Planit Kombëtar të Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara (2016-2020)

“Në qytet ekziston një shkollë profesionale, e cila ofron kurse falas për të gjithë të 
interesuarit.  Godina është me 4 kate dhe aksesi sigurohet vetëm në katin përdhe. 
Mungesa e interesimit nga ana e Zyrës së Punës dhe mungesa e informacionit bën 
që të mos funksionojnë të gjitha kurset që mund të ofrojë institucioni. Aktualisht 
funksionon kursi i informatikës dhe punimit të drurit, të cilat mbështeten nga GIZ. 
Këto kurse ndiqen nga 15 persona secili, ndër të cilët ka dy persona me aftësi të 
kufizuara, një person me aftësi të kufizuara fizike dhe një person që nuk dëgjon dhe 
nuk flet (ky i fundit komunikon shumë mirë me anë të sms-ve në telefon, nuk ka 
kurrikul të posaçme apo të përshtatur për të dy personat me aftësi të kufizuara .” 
(përfaqësues organizate)

“Ka pasur kurse falas me një projekt zviceran. Me projektin zviceran, për 2-3 veta, 
mbas përfundimit të kursit jepeshin pajisje falas që të mund të fillonin aktivitetin 
privat, kryesisht për persona nga komuniteti rom. Aktualisht, nuk ofrohet mbështetje 
me materiale, por kurse falas për komunitetin rom, për persona me probleme sociale, 
por edhe për persona me aftësi të kufizuara.” (përfaqësues organizate) 

“Kanë vështirësi ekonomike, nuk ka kush t’i shoqërojë, nuk ofrohet transport apo 
rimbursim transporti për të shkuar në kurs.” (përfaqësues organizate)

Personat me aftësi të kufizuara, në shumë raste nuk kanë arritur të ndjekin apo të përfundojnë 
arsimin e detyrueshëm shkollor dhe kjo bëhet pengesë për regjistrimin dhe ndjekjen e kurseve 
të AFP-së, me gjithë dëshirën dhe prirjen që ata mund të kenë në një drejtim të caktuar. 

“ Unë kam përfunduar vetëm 4 klasë shkollë, por kam shumë dëshirë të regjistrohem 
në kursin e kuzhinës. Shkova të regjistrohem tek QFP por  nuk më pranuan, më thanë 
që nuk e lejon ligji.” (person me aftësi të kufizuara)

Personat me aftësi të kufizuara, familjarë të tyre dhe përfaqësues të organizatave, shprehen 
skeptikë mbi mundësitë për të gjetur një punë pas përfundimit të kurseve.

Bashkëpunimi mes zyrave të punësimit dhe qendrave te formimit profesional dhe individëve 
të përfshirë në kurset e formimit profesional nuk është konseguent, rasti nuk ndiqet për të 
mundësuar që trajnimi të ndihmojë realisht në punësimin e personave me aftësi të kufizuara. 

 “Unë kam kryer kurse, por nuk më punëson njeri. Është e vështirë të punësohesh se 
nuk na pëlqen njeri. Zyra e punës dhe QFP duhet të na ndihmojë për punësim”.(person 
me aftësi të kufizuara)

“.....Shumica (e personave me aftësi të kufizuara) janë të mbyllur, të dekurajuar .......nuk 
besojnë se kursi i çon në punësim sepse nuk ka shembuj punësimi.”  (përfaqësues organizate)

Ndërsa punësimi në tregun e hapur të punës konsiderohet ende sfidë, pjesëmarrësit 
vlerësojnë programet e nxitjes së punësimit (PNP) të ofruara nga zyrat e punësimit. Ndërkohë 
ata evidentojnë mungesën e njohurive dhe kapaciteteve për ti zbatuar ato me efektivitet, 
në mënyrë të veçantë mungesën e  njohurive për konceptet e reja që sjellin këto programe, 
siç është koncepti dhe mbështetja për të realizuar akomodimin/përshtatjen e  arsyeshme të 
vendit të punës.22

“Lezha ka në fakt një program për nxitjen e punësimit për personat me aftësi te 
kufizuara. Mirëpo, gjatë komunikimeve që kam pasur me drejtorin e zyrës së punës 
është çështja që në qoftë se unë si person me aftësi të kufizuara kam dëshirë të 
punoj, ti si biznes nuk më plotëson kushtet. Për shembull, tek fabrika e peshkut, nëse 
drejtori i zyrës së punës çon një person me aftësi të kufizuara, ata e fusin direkt në 
pastrim peshku. Por aty mund të ketë dhe mundësi të tjera si recepsionist, sekretar, 
një sistemim i pakove apo diçka tjetër, por jo direkt pastrim peshku.  Ose, në fabrikën e 
këpucëve, ti nuk mund ta punësosh dot direkt në qoftë se ai nuk mundet të punojë tek 
ajo pjesa e zinxhirit të punës, që për shkak të aftësisë së kufizuar, mund ta ngadalësojë 
apo pengojë atë. Këtu duhet zyra e punës të ndërhyjë e të vlerësojë mirë biznesin dhe 
proceset e punës, por edhe personin me aftësi të kufizuara, që t’i ofrojë atij vendin e 
duhur.” (përfaqësues organizate)

“Si qendër, në Lezhë, ne përmes programit të nxitjes së punësimit  kemi dy raste që 
janë punësuar. Kemi tentuar për më shumë, por 2 kemi arritur nga 10 kandidatë të 
mundshëm”. (përfaqësuese organizate)

”Mendoj që personat me aftësi të kufizuara kanë aftësitë e duhura për të punuar në sektorë 
të ndryshëm. E rëndësishme është të gjendet një rol që përshtatet me kapacitetet fizike dhe 
mendore të personit, si dhe të krijohen përshtatje fizike në godinat e institucioneve. Çdo 
institucion do të përfitonte nga kontributi i tyre”. (përfaqësues organizate)

“Nuk ka modele të ndërrmarjeve sociale që mbështesin punësimin e personave me 
aftësi të kufizuara dhe nuk dimë që shteti të ketë ofruar mbështetje për një gjë të tillë”.
(person me aftësi të kufizuara) 

Opinionet e pjesëmarrësve në vlerësim, evidentojnë “pakënaqësi” në lidhje me cilësinë 
e shërbimeve të ofruara nga institucionet e tregut të punës, përfshirë zyrat e punësimit. Ata 
evidentuan probleme, të cilat janë detyrime për t’u përmbushur nga institucionet në nivel qendror, 
përfshirë hartimin e akteve ligjore/nënligjore/rregulloreve që do të përmirësonin ndjeshëm 
efikasitetin e cilësinë e shërbimit. Konkretisht mungesa e mekanizmit/ strukturës të vlerësimit 
për punë të personit me aftësi të kufizuara ka sjellë një sërë vështirësish për nxitjen e punësimit 
të personave me aftësi të kufizuara, ku ndër të tjera mungesa e këtij mekanizmi, ka evidentuar 

22.  Kodi i Punës i R.Sh, neni 9 “Ndalimi i diskriminimit” 8. Punëdhënësi është i detyruar të sigurojë përshtatjen 
e arsyeshme të vendit të punës për personat me aftësi të kufizuar ose persona të ndodhur në kushte të tjera, të 
përmendura në pikën 2, të këtij neni. Për të siguruar përshtatjen e arsyeshme, punëdhënësi duhet të bëjë modifi-
kime dhe rregullime të nevojshme dhe të përshtatshme, që nevojiten në raste të veçanta dhe që nuk imponojnë 
një barrë tëtepruar për të, për t’u garantuar këtyre personave gëzimin ose ushtrimin, në kushte të barabarta me 
të tjerët, të së drejtës për punësim dhe profesion. Kjo barrë nuk konsiderohet e tepruar për punëdhënësin, kur 
niveli i përshtatshmërisë së arsyeshme që kërkohet është i garantuar sipas akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi. 
Mohimi i përshtatjes së arsyeshme nga ana e punëdhënësit përbën diskriminim.

Ndërsa punësimi në tregun e hapur të punës konsiderohet ende sfidë, pjesëmarrësit 
vlerësojnë programet e nxitjes së punësimit (PNP) të ofruara nga zyrat e punësimit. Ndërkohë 
ata evidentojnë mungesën e njohurive dhe kapaciteteve për ti zbatuar ato me efektivitet, 
në mënyrë të veçantë mungesën e  njohurive për konceptet e reja që sjellin këto programe, 
siç është koncepti dhe mbështetja për të realizuar akomodimin/përshtatjen e  arsyeshme të 
vendit të punës.22

“Lezha ka në fakt një program për nxitjen e punësimit për personat me aftësi te 
kufizuara. Mirëpo, gjatë komunikimeve që kam pasur me drejtorin e zyrës së punës 
është çështja që në qoftë se unë si person me aftësi të kufizuara kam dëshirë të 
punoj, ti si biznes nuk më plotëson kushtet. Për shembull, tek fabrika e peshkut, nëse 
drejtori i zyrës së punës çon një person me aftësi të kufizuara, ata e fusin direkt në 
pastrim peshku. Por aty mund të ketë dhe mundësi të tjera si recepsionist, sekretar, 
një sistemim i pakove apo diçka tjetër, por jo direkt pastrim peshku.  Ose, në fabrikën e 
këpucëve, ti nuk mund ta punësosh dot direkt në qoftë se ai nuk mundet të punojë tek 
ajo pjesa e zinxhirit të punës, që për shkak të aftësisë së kufizuar, mund ta ngadalësojë 
apo pengojë atë. Këtu duhet zyra e punës të ndërhyjë e të vlerësojë mirë biznesin dhe 
proceset e punës, por edhe personin me aftësi të kufizuara, që t’i ofrojë atij vendin e 
duhur.” (përfaqësues organizate)

“Si qendër, në Lezhë, ne përmes programit të nxitjes së punësimit  kemi dy raste që 
janë punësuar. Kemi tentuar për më shumë, por 2 kemi arritur nga 10 kandidatë të 
mundshëm”. (përfaqësuese organizate)

”Mendoj që personat me aftësi të kufizuara kanë aftësitë e duhura për të punuar në sektorë 
të ndryshëm. E rëndësishme është të gjendet një rol që përshtatet me kapacitetet fizike dhe 
mendore të personit, si dhe të krijohen përshtatje fizike në godinat e institucioneve. Çdo 
institucion do të përfitonte nga kontributi i tyre”. (përfaqësues organizate)

“Nuk ka modele të ndërrmarjeve sociale që mbështesin punësimin e personave me 
aftësi të kufizuara dhe nuk dimë që shteti të ketë ofruar mbështetje për një gjë të tillë”.
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Opinionet e pjesëmarrësve në vlerësim, evidentojnë “pakënaqësi” në lidhje me cilësinë 
e shërbimeve të ofruara nga institucionet e tregut të punës, përfshirë zyrat e punësimit. Ata 
evidentuan probleme, të cilat janë detyrime për t’u përmbushur nga institucionet në nivel qendror, 
përfshirë hartimin e akteve ligjore/nënligjore/rregulloreve që do të përmirësonin ndjeshëm 
efikasitetin e cilësinë e shërbimit. Konkretisht mungesa e mekanizmit/ strukturës të vlerësimit 
për punë të personit me aftësi të kufizuara ka sjellë një sërë vështirësish për nxitjen e punësimit 
të personave me aftësi të kufizuara, ku ndër të tjera mungesa e këtij mekanizmi, ka evidentuar 
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kime dhe rregullime të nevojshme dhe të përshtatshme, që nevojiten në raste të veçanta dhe që nuk imponojnë 
një barrë tëtepruar për të, për t’u garantuar këtyre personave gëzimin ose ushtrimin, në kushte të barabarta me 
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“Në qytet ekziston një shkollë profesionale, e cila ofron kurse falas për të gjithë të 
interesuarit.  Godina është me 4 kate dhe aksesi sigurohet vetëm në katin përdhe. 
Mungesa e interesimit nga ana e Zyrës së Punës dhe mungesa e informacionit bën 
që të mos funksionojnë të gjitha kurset që mund të ofrojë institucioni. Aktualisht 
funksionon kursi i informatikës dhe punimit të drurit, të cilat mbështeten nga GIZ. 
Këto kurse ndiqen nga 15 persona secili, ndër të cilët ka dy persona me aftësi të 
kufizuara, një person me aftësi të kufizuara fizike dhe një person që nuk dëgjon dhe 
nuk flet (ky i fundit komunikon shumë mirë me anë të sms-ve në telefon, nuk ka 
kurrikul të posaçme apo të përshtatur për të dy personat me aftësi të kufizuara .” 
(përfaqësues organizate)

“Ka pasur kurse falas me një projekt zviceran. Me projektin zviceran, për 2-3 veta, 
mbas përfundimit të kursit jepeshin pajisje falas që të mund të fillonin aktivitetin 
privat, kryesisht për persona nga komuniteti rom. Aktualisht, nuk ofrohet mbështetje 
me materiale, por kurse falas për komunitetin rom, për persona me probleme sociale, 
por edhe për persona me aftësi të kufizuara.” (përfaqësues organizate) 

“Kanë vështirësi ekonomike, nuk ka kush t’i shoqërojë, nuk ofrohet transport apo 
rimbursim transporti për të shkuar në kurs.” (përfaqësues organizate)

Personat me aftësi të kufizuara, në shumë raste nuk kanë arritur të ndjekin apo të përfundojnë 
arsimin e detyrueshëm shkollor dhe kjo bëhet pengesë për regjistrimin dhe ndjekjen e kurseve 
të AFP-së, me gjithë dëshirën dhe prirjen që ata mund të kenë në një drejtim të caktuar. 

“ Unë kam përfunduar vetëm 4 klasë shkollë, por kam shumë dëshirë të regjistrohem 
në kursin e kuzhinës. Shkova të regjistrohem tek QFP por  nuk më pranuan, më thanë 
që nuk e lejon ligji.” (person me aftësi të kufizuara)

Personat me aftësi të kufizuara, familjarë të tyre dhe përfaqësues të organizatave, shprehen 
skeptikë mbi mundësitë për të gjetur një punë pas përfundimit të kurseve.

Bashkëpunimi mes zyrave të punësimit dhe qendrave te formimit profesional dhe individëve 
të përfshirë në kurset e formimit profesional nuk është konseguent, rasti nuk ndiqet për të 
mundësuar që trajnimi të ndihmojë realisht në punësimin e personave me aftësi të kufizuara. 

 “Unë kam kryer kurse, por nuk më punëson njeri. Është e vështirë të punësohesh se 
nuk na pëlqen njeri. Zyra e punës dhe QFP duhet të na ndihmojë për punësim”.(person 
me aftësi të kufizuara)

“.....Shumica (e personave me aftësi të kufizuara) janë të mbyllur, të dekurajuar .......nuk 
besojnë se kursi i çon në punësim sepse nuk ka shembuj punësimi.”  (përfaqësues organizate)

Ndërsa punësimi në tregun e hapur të punës konsiderohet ende sfidë, pjesëmarrësit 
vlerësojnë programet e nxitjes së punësimit (PNP) të ofruara nga zyrat e punësimit. Ndërkohë 
ata evidentojnë mungesën e njohurive dhe kapaciteteve për ti zbatuar ato me efektivitet, 
në mënyrë të veçantë mungesën e  njohurive për konceptet e reja që sjellin këto programe, 
siç është koncepti dhe mbështetja për të realizuar akomodimin/përshtatjen e  arsyeshme të 
vendit të punës.22

“Lezha ka në fakt një program për nxitjen e punësimit për personat me aftësi te 
kufizuara. Mirëpo, gjatë komunikimeve që kam pasur me drejtorin e zyrës së punës 
është çështja që në qoftë se unë si person me aftësi të kufizuara kam dëshirë të 
punoj, ti si biznes nuk më plotëson kushtet. Për shembull, tek fabrika e peshkut, nëse 
drejtori i zyrës së punës çon një person me aftësi të kufizuara, ata e fusin direkt në 
pastrim peshku. Por aty mund të ketë dhe mundësi të tjera si recepsionist, sekretar, 
një sistemim i pakove apo diçka tjetër, por jo direkt pastrim peshku.  Ose, në fabrikën e 
këpucëve, ti nuk mund ta punësosh dot direkt në qoftë se ai nuk mundet të punojë tek 
ajo pjesa e zinxhirit të punës, që për shkak të aftësisë së kufizuar, mund ta ngadalësojë 
apo pengojë atë. Këtu duhet zyra e punës të ndërhyjë e të vlerësojë mirë biznesin dhe 
proceset e punës, por edhe personin me aftësi të kufizuara, që t’i ofrojë atij vendin e 
duhur.” (përfaqësues organizate)

“Si qendër, në Lezhë, ne përmes programit të nxitjes së punësimit  kemi dy raste që 
janë punësuar. Kemi tentuar për më shumë, por 2 kemi arritur nga 10 kandidatë të 
mundshëm”. (përfaqësuese organizate)

”Mendoj që personat me aftësi të kufizuara kanë aftësitë e duhura për të punuar në sektorë 
të ndryshëm. E rëndësishme është të gjendet një rol që përshtatet me kapacitetet fizike dhe 
mendore të personit, si dhe të krijohen përshtatje fizike në godinat e institucioneve. Çdo 
institucion do të përfitonte nga kontributi i tyre”. (përfaqësues organizate)

“Nuk ka modele të ndërrmarjeve sociale që mbështesin punësimin e personave me 
aftësi të kufizuara dhe nuk dimë që shteti të ketë ofruar mbështetje për një gjë të tillë”.
(person me aftësi të kufizuara) 

Opinionet e pjesëmarrësve në vlerësim, evidentojnë “pakënaqësi” në lidhje me cilësinë 
e shërbimeve të ofruara nga institucionet e tregut të punës, përfshirë zyrat e punësimit. Ata 
evidentuan probleme, të cilat janë detyrime për t’u përmbushur nga institucionet në nivel qendror, 
përfshirë hartimin e akteve ligjore/nënligjore/rregulloreve që do të përmirësonin ndjeshëm 
efikasitetin e cilësinë e shërbimit. Konkretisht mungesa e mekanizmit/ strukturës të vlerësimit 
për punë të personit me aftësi të kufizuara ka sjellë një sërë vështirësish për nxitjen e punësimit 
të personave me aftësi të kufizuara, ku ndër të tjera mungesa e këtij mekanizmi, ka evidentuar 

22.  Kodi i Punës i R.Sh, neni 9 “Ndalimi i diskriminimit” 8. Punëdhënësi është i detyruar të sigurojë përshtatjen 
e arsyeshme të vendit të punës për personat me aftësi të kufizuar ose persona të ndodhur në kushte të tjera, të 
përmendura në pikën 2, të këtij neni. Për të siguruar përshtatjen e arsyeshme, punëdhënësi duhet të bëjë modifi-
kime dhe rregullime të nevojshme dhe të përshtatshme, që nevojiten në raste të veçanta dhe që nuk imponojnë 
një barrë tëtepruar për të, për t’u garantuar këtyre personave gëzimin ose ushtrimin, në kushte të barabarta me 
të tjerët, të së drejtës për punësim dhe profesion. Kjo barrë nuk konsiderohet e tepruar për punëdhënësin, kur 
niveli i përshtatshmërisë së arsyeshme që kërkohet është i garantuar sipas akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi. 
Mohimi i përshtatjes së arsyeshme nga ana e punëdhënësit përbën diskriminim.

Ndërsa punësimi në tregun e hapur të punës konsiderohet ende sfidë, pjesëmarrësit 
vlerësojnë programet e nxitjes së punësimit (PNP) të ofruara nga zyrat e punësimit. Ndërkohë 
ata evidentojnë mungesën e njohurive dhe kapaciteteve për ti zbatuar ato me efektivitet, 
në mënyrë të veçantë mungesën e  njohurive për konceptet e reja që sjellin këto programe, 
siç është koncepti dhe mbështetja për të realizuar akomodimin/përshtatjen e  arsyeshme të 
vendit të punës.22

“Lezha ka në fakt një program për nxitjen e punësimit për personat me aftësi te 
kufizuara. Mirëpo, gjatë komunikimeve që kam pasur me drejtorin e zyrës së punës 
është çështja që në qoftë se unë si person me aftësi të kufizuara kam dëshirë të 
punoj, ti si biznes nuk më plotëson kushtet. Për shembull, tek fabrika e peshkut, nëse 
drejtori i zyrës së punës çon një person me aftësi të kufizuara, ata e fusin direkt në 
pastrim peshku. Por aty mund të ketë dhe mundësi të tjera si recepsionist, sekretar, 
një sistemim i pakove apo diçka tjetër, por jo direkt pastrim peshku.  Ose, në fabrikën e 
këpucëve, ti nuk mund ta punësosh dot direkt në qoftë se ai nuk mundet të punojë tek 
ajo pjesa e zinxhirit të punës, që për shkak të aftësisë së kufizuar, mund ta ngadalësojë 
apo pengojë atë. Këtu duhet zyra e punës të ndërhyjë e të vlerësojë mirë biznesin dhe 
proceset e punës, por edhe personin me aftësi të kufizuara, që t’i ofrojë atij vendin e 
duhur.” (përfaqësues organizate)

“Si qendër, në Lezhë, ne përmes programit të nxitjes së punësimit  kemi dy raste që 
janë punësuar. Kemi tentuar për më shumë, por 2 kemi arritur nga 10 kandidatë të 
mundshëm”. (përfaqësuese organizate)

”Mendoj që personat me aftësi të kufizuara kanë aftësitë e duhura për të punuar në sektorë 
të ndryshëm. E rëndësishme është të gjendet një rol që përshtatet me kapacitetet fizike dhe 
mendore të personit, si dhe të krijohen përshtatje fizike në godinat e institucioneve. Çdo 
institucion do të përfitonte nga kontributi i tyre”. (përfaqësues organizate)

“Nuk ka modele të ndërrmarjeve sociale që mbështesin punësimin e personave me 
aftësi të kufizuara dhe nuk dimë që shteti të ketë ofruar mbështetje për një gjë të tillë”.
(person me aftësi të kufizuara) 

Opinionet e pjesëmarrësve në vlerësim, evidentojnë “pakënaqësi” në lidhje me cilësinë 
e shërbimeve të ofruara nga institucionet e tregut të punës, përfshirë zyrat e punësimit. Ata 
evidentuan probleme, të cilat janë detyrime për t’u përmbushur nga institucionet në nivel qendror, 
përfshirë hartimin e akteve ligjore/nënligjore/rregulloreve që do të përmirësonin ndjeshëm 
efikasitetin e cilësinë e shërbimit. Konkretisht mungesa e mekanizmit/ strukturës të vlerësimit 
për punë të personit me aftësi të kufizuara ka sjellë një sërë vështirësish për nxitjen e punësimit 
të personave me aftësi të kufizuara, ku ndër të tjera mungesa e këtij mekanizmi, ka evidentuar 

22.  Kodi i Punës i R.Sh, neni 9 “Ndalimi i diskriminimit” 8. Punëdhënësi është i detyruar të sigurojë përshtatjen 
e arsyeshme të vendit të punës për personat me aftësi të kufizuar ose persona të ndodhur në kushte të tjera, të 
përmendura në pikën 2, të këtij neni. Për të siguruar përshtatjen e arsyeshme, punëdhënësi duhet të bëjë modifi-
kime dhe rregullime të nevojshme dhe të përshtatshme, që nevojiten në raste të veçanta dhe që nuk imponojnë 
një barrë tëtepruar për të, për t’u garantuar këtyre personave gëzimin ose ushtrimin, në kushte të barabarta me 
të tjerët, të së drejtës për punësim dhe profesion. Kjo barrë nuk konsiderohet e tepruar për punëdhënësin, kur 
niveli i përshtatshmërisë së arsyeshme që kërkohet është i garantuar sipas akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi. 
Mohimi i përshtatjes së arsyeshme nga ana e punëdhënësit përbën diskriminim.
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në praktikë një sërë problematikash dhe deri cilësime “kontradiktore” lidhur me aftësinë për 
punë të kategorive të personave me aftësi të kufizuara, pavarësisht diagnozave të tyre23. 

“Punonjësit e zyrave të punës nuk kanë aftësitë e duhura për të bërë një vlerësim 
dhe për të gjetur vendin dhe pozicionin e duhur të punës për personat me aftësi të 
kufizuara.” (përfaqësues organizate)

“Unë duhet të paraqitem personalisht çdo muaj pranë zyrave të punësimit. Për kategorinë 
tonë, e në mënyrë të veçantë personat me aftësi të kufizuara në lëvizje, është shumë e 
vështirë për ta respektuar këtë detyrim ligjor çdo muaj për shkak të mundësive të kufizuara 
të infrastrukturës urbane të qyteteve, për të mos përmendur këtu zonat inter-urbane apo 
rurale, apo të thella malore nga duhet të udhëtojnë PAK për t’u paraqitur pranë zyrave të 
punësimit. Përveç kësaj, zyra e punësimit është e papërshtatur”.

“Një problem tjetër është se tek vërtetimi i KMCAP-it shkruhet” invalid i grupit të 
parë” apo i “grupit të dytë” dhe që je “i paaftë për punë”. Në momentin që drejtori i 
zyrës së punës e merr atë vërtetim dhe aty shkruhet i paaftë për punë thotë: ‘unë nuk 
kam se si punësoj’.  Ndoshta duhet ndryshuar që tek pjesa e formularit të KMCAP”. 
(përfaqësues organizate)

“Kam frikë se po të punësohem më hiqet pagesa që marr për aftësinë e kufizuar. Kjo 
nuk është e drejtë. Unë atë pagesë e marr për shkaqe që lidhen me aftësinë e kufizuar”. 
(person me aftësi të kufizuara)

Plani i veprimit parashikon realizimin e fushatave informuese për programet e nxitjes së 
punësimit, respektimin e kuotës, çështjet e diskriminimit, apo promovimin e shembujve 
pozitivë, por pjesëmarrësit shprehen se këto fushata janë të munguara apo jo të fokusuara 
për të sjellë në vëmendje këto çështje të parashikuara në PKVPAK.

“Në qytetin tonë është zhvilluar një panair pune në mes të qytetit, por nuk vlen. 
Informacioni merret i pjesshëm, ndërkohë që informacionin që kemi marrë e kemi kryesisht 
nga trajnimet e organizuara nga organizata ndërkombëtare e lokale, me mbështetjen e 
donatorëve të ndryshëm, jo nga Zyra e Punës”. (person me aftësi të kufizuara)

Diskriminimi vazhdon të mbetet një nga pengesat kryesore në punësimin e personave me 
aftësi të kufizuara dhe mungesa e fushatave të informimit përmendur në PKVPAK për këtë 
çështje e thellon atë.

Kur shkova për punë në një hotel, më thanë “më krijon probleme me klientët”. (person 
me aftësi të kufizuara)

23.  KMCAP (Komisioni Mjeksor i Caktimit të Aftësisë për Punë )  vlerëson gjendjen fizike dhe mendore të indi-
vidëve, përcakton diagnozat përkatëse dhe që t’i kualifikojnë PAK si përfitues të pagesës mujore të aftësisë së 
kufizuar cilëson shkresërisht në vërtetimin që lëshon nëse individi është  “i aftë apo paaftë për punë”. 

3.4. Arsimi
Arsimi gjithëpërfshirës dhe cilësor, për të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara, përbën 
qëllimin e katërt strategjik24 të PKVPAK, i cili synon të arrihet nëpërmjet dy objektivave 
në vijim: përmirësimi i cilësisë së arsimit gjithëpërfshirës dhe forcimi i kapaciteteve mbi 
mësimdhënien për fëmijët me lloje të ndryshme të aftësive të kufizuara25; dhe shndërrimi i 
shkollave të specializuara në qendra burimore26.

Të dhënat në Tabelën 26, paraqesin vlerësimin e përgjithshëm të  qëllimit të katërt  strategjik  
dhe të objektivave përkatëse, nga personat me aftësi të kufizuara dhe përfaqësuesit e 
organizatave, të shprehura në mesatare ku 1 është vlera më e vogël dhe 4 vlera më e madhe.

Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë kënaqësi për sa i përket arsimit 
gjithëpërfshirës dhe cilësor me një mesatare 2.34. Po ashtu, përfaqësuesit e organizatave 
raportojnë mesatare 1.99 (mes pak dhe disi të kënaqur).

Rezultatet tregojnë se bashkia Berat krahasuar me bashkitë e tjera raporton nivele më të larta 
kënaqësie” për arsimin gjithëpërfshirës si nga personat me aftësi të kufizuara ashtu edhe nga 
përfaqësuesit e organizatave (Shtojca 2). Ndërsa personat me aftësi të kufizuara në bashkinë 
Korçë, krahasuar me ata në bashkitë e tjera, raportojnë nivele më të larta të “pakënaqësisë” 
për cilësinë e arsimit gjithëpërfshirës (shtojca 2)

Tabela 26: Arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës

Personat me aftësi të kufizuara dhe 
familjarët e tyre

Përfaqësuesit e organizatave

N Mesatare N Mesatare

Arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës 366 2.34 56 1.99

3.4.1. Vlerësimi i aktiviteteve për përmirësimin e cilësisë së arsimit 
gjithëpërfshirës dhe forcimi i kapaciteteve të mësimdhënies për fëmijët 
aftësi të kufizuara, sipas personave me aftësi të kufizuara dhe organizatave.

Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë se janë të kënaqur me cilësinë 
e arsimit gjithëpërfshirës dhe forcimin e kapaciteteve të mësimdhënies për fëmijët me lloje të 
ndryshme të aftësive të kufizuara dhe i vlerësojnë ato me një mesatare që varion nga 1.55 – 
2.59 (Tabela 27). Personat me aftësi të kufizuara shprehen të pakënaqur në lidhje me ofrimin 
e transportit falas për fëmijët me aftësi të kufizuara, raportuar me mesatare 1.55.

Rreth 63% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë të jenë “disi” 
(50%) dhe “shumë” (12.4%) të kënaqur në lidhje me shkollimin e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara, 60.4% shprehen se janë të kënaqur me praninë e mësuesit mbështetës (42% “disi” 
dhe 18.4% “ shumë” të kënaqur) dhe 62.5% janë të kënaqur me mundësinë që iu jep shkolla 
fëmijëve me aftësi të kufizuara për t’u përfshirë në aktivitete të ndryshme

24.  Qëllimi strategjik 4 : Të sigurohet arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara.

25.  Objektivi 1: Përmirësimi i cilësisë së arsimit gjithëpërfshirës dhe forcimi i kapaciteteve të mësimdhënies për 
fëmijët me lloje të ndryshme të aftësive të kufizuara

26.  Objektivi 2: Transformimi i shkollave të specializuara në qendra burimore
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në praktikë një sërë problematikash dhe deri cilësime “kontradiktore” lidhur me aftësinë për 
punë të kategorive të personave me aftësi të kufizuara, pavarësisht diagnozave të tyre23. 

“Punonjësit e zyrave të punës nuk kanë aftësitë e duhura për të bërë një vlerësim 
dhe për të gjetur vendin dhe pozicionin e duhur të punës për personat me aftësi të 
kufizuara.” (përfaqësues organizate)

“Unë duhet të paraqitem personalisht çdo muaj pranë zyrave të punësimit. Për kategorinë 
tonë, e në mënyrë të veçantë personat me aftësi të kufizuara në lëvizje, është shumë e 
vështirë për ta respektuar këtë detyrim ligjor çdo muaj për shkak të mundësive të kufizuara 
të infrastrukturës urbane të qyteteve, për të mos përmendur këtu zonat inter-urbane apo 
rurale, apo të thella malore nga duhet të udhëtojnë PAK për t’u paraqitur pranë zyrave të 
punësimit. Përveç kësaj, zyra e punësimit është e papërshtatur”.

“Një problem tjetër është se tek vërtetimi i KMCAP-it shkruhet” invalid i grupit të 
parë” apo i “grupit të dytë” dhe që je “i paaftë për punë”. Në momentin që drejtori i 
zyrës së punës e merr atë vërtetim dhe aty shkruhet i paaftë për punë thotë: ‘unë nuk 
kam se si punësoj’.  Ndoshta duhet ndryshuar që tek pjesa e formularit të KMCAP”. 
(përfaqësues organizate)

“Kam frikë se po të punësohem më hiqet pagesa që marr për aftësinë e kufizuar. Kjo 
nuk është e drejtë. Unë atë pagesë e marr për shkaqe që lidhen me aftësinë e kufizuar”. 
(person me aftësi të kufizuara)

Plani i veprimit parashikon realizimin e fushatave informuese për programet e nxitjes së 
punësimit, respektimin e kuotës, çështjet e diskriminimit, apo promovimin e shembujve 
pozitivë, por pjesëmarrësit shprehen se këto fushata janë të munguara apo jo të fokusuara 
për të sjellë në vëmendje këto çështje të parashikuara në PKVPAK.

“Në qytetin tonë është zhvilluar një panair pune në mes të qytetit, por nuk vlen. 
Informacioni merret i pjesshëm, ndërkohë që informacionin që kemi marrë e kemi kryesisht 
nga trajnimet e organizuara nga organizata ndërkombëtare e lokale, me mbështetjen e 
donatorëve të ndryshëm, jo nga Zyra e Punës”. (person me aftësi të kufizuara)

Diskriminimi vazhdon të mbetet një nga pengesat kryesore në punësimin e personave me 
aftësi të kufizuara dhe mungesa e fushatave të informimit përmendur në PKVPAK për këtë 
çështje e thellon atë.

Kur shkova për punë në një hotel, më thanë “më krijon probleme me klientët”. (person 
me aftësi të kufizuara)

23.  KMCAP (Komisioni Mjeksor i Caktimit të Aftësisë për Punë )  vlerëson gjendjen fizike dhe mendore të indi-
vidëve, përcakton diagnozat përkatëse dhe që t’i kualifikojnë PAK si përfitues të pagesës mujore të aftësisë së 
kufizuar cilëson shkresërisht në vërtetimin që lëshon nëse individi është  “i aftë apo paaftë për punë”. 

3.4. Arsimi
Arsimi gjithëpërfshirës dhe cilësor, për të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara, përbën 
qëllimin e katërt strategjik24 të PKVPAK, i cili synon të arrihet nëpërmjet dy objektivave 
në vijim: përmirësimi i cilësisë së arsimit gjithëpërfshirës dhe forcimi i kapaciteteve mbi 
mësimdhënien për fëmijët me lloje të ndryshme të aftësive të kufizuara25; dhe shndërrimi i 
shkollave të specializuara në qendra burimore26.

Të dhënat në Tabelën 26, paraqesin vlerësimin e përgjithshëm të  qëllimit të katërt  strategjik  
dhe të objektivave përkatëse, nga personat me aftësi të kufizuara dhe përfaqësuesit e 
organizatave, të shprehura në mesatare ku 1 është vlera më e vogël dhe 4 vlera më e madhe.

Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë kënaqësi për sa i përket arsimit 
gjithëpërfshirës dhe cilësor me një mesatare 2.34. Po ashtu, përfaqësuesit e organizatave 
raportojnë mesatare 1.99 (mes pak dhe disi të kënaqur).

Rezultatet tregojnë se bashkia Berat krahasuar me bashkitë e tjera raporton nivele më të larta 
kënaqësie” për arsimin gjithëpërfshirës si nga personat me aftësi të kufizuara ashtu edhe nga 
përfaqësuesit e organizatave (Shtojca 2). Ndërsa personat me aftësi të kufizuara në bashkinë 
Korçë, krahasuar me ata në bashkitë e tjera, raportojnë nivele më të larta të “pakënaqësisë” 
për cilësinë e arsimit gjithëpërfshirës (shtojca 2)

Tabela 26: Arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës

Personat me aftësi të kufizuara dhe 
familjarët e tyre

Përfaqësuesit e organizatave

N Mesatare N Mesatare

Arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës 366 2.34 56 1.99

3.4.1. Vlerësimi i aktiviteteve për përmirësimin e cilësisë së arsimit 
gjithëpërfshirës dhe forcimi i kapaciteteve të mësimdhënies për fëmijët 
aftësi të kufizuara, sipas personave me aftësi të kufizuara dhe organizatave.

Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë se janë të kënaqur me cilësinë 
e arsimit gjithëpërfshirës dhe forcimin e kapaciteteve të mësimdhënies për fëmijët me lloje të 
ndryshme të aftësive të kufizuara dhe i vlerësojnë ato me një mesatare që varion nga 1.55 – 
2.59 (Tabela 27). Personat me aftësi të kufizuara shprehen të pakënaqur në lidhje me ofrimin 
e transportit falas për fëmijët me aftësi të kufizuara, raportuar me mesatare 1.55.

Rreth 63% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë të jenë “disi” 
(50%) dhe “shumë” (12.4%) të kënaqur në lidhje me shkollimin e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara, 60.4% shprehen se janë të kënaqur me praninë e mësuesit mbështetës (42% “disi” 
dhe 18.4% “ shumë” të kënaqur) dhe 62.5% janë të kënaqur me mundësinë që iu jep shkolla 
fëmijëve me aftësi të kufizuara për t’u përfshirë në aktivitete të ndryshme

24.  Qëllimi strategjik 4 : Të sigurohet arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara.

25.  Objektivi 1: Përmirësimi i cilësisë së arsimit gjithëpërfshirës dhe forcimi i kapaciteteve të mësimdhënies për 
fëmijët me lloje të ndryshme të aftësive të kufizuara

26.  Objektivi 2: Transformimi i shkollave të specializuara në qendra burimore
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Ndryshe nga treguesit e tjerë nën këtë objektiv, 83.9% e personave me aftësi të kufizuara 
dhe familjarët e tyre shprehen të pakënaqur me ofrimin e transportit falas për të shkuar në 
shkollë (Shtojca 3).

Tabela 27: Arsimi gjithëpërfshirës vlerësuar nga perspektiva e personave me aftësi të 
kufizuara dhe familjarëve të tyre

Arsimi gjithëpërfshirës
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Informacion i ofruar nga Bashkia, për arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara 2.01 325

Informacion (materialet që ofrohen) nga DAR, institucionet arsimore për arsimimin e fëmijëve me aftësi 
të kufizuara

2.37 309

Kënaqësia në lidhje me shkollimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në përgjithësi (me programin 
mësimor, cilësinë e mësimit, aftësitë e mësuesve, pajisjet didaktike, etj.)

2.61 322

Kënaqësia me praninë e mësuesit ndihmës në institucionet arsimore 2.61 293

Kënaqësia me punën e komisionit të vlerësimit për fëmijët me aftësi të kufizuara, pranë DAR dhe 
institucionit arsimore

2.59 235

Kënaqësia me Planin Edukativ Individual (PEI) të nxënësve në shkollë (procesi i hartimit, ndjekja, 
vlerësimi i rezultateve, marrja e mendimit të prindërve, etj.).

2.59 250

Kënaqësia me mundësitë që iu jep shkolla fëmijëve me aftësi të kufizuara për t’u integruar me fëmijët e 
tjerë, nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme.

2.65 333

Kënaqësia me ofrimin e transportit falas për të shkuar në shkollë, për fëmijët me aftësi të kufizuara 1.55 298

Të dhënat e paraqitura në Tabelën 28  tregojnë  se përfaqësuesit e  organizatave i vlerësojnë  
në nivele “pak të kënaqur” dhe “disi të kënaqur”të gjithë aktivitetet e  objektivit të arsimit 
gjithëpërfshirës, me një mesatare që varion nga 1.62 – 2.26. 

Përfaqësuesit e organizatave pohojnë nivele të ulëta kënaqësie (29.2% e tyre) përsa i përket 
shkollimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara. 40.8% shprehen se janë të kënaqur me praninë 
e mësuesit ndihmës dhe 38.9% janë të kënaqur me mundësinë që iu jep shkolla fëmijëve me 
aftësi të kufizuara për t’u përfshirë.

Në lidhje me ofrimin e transportit falas për të shkuar në shkollë, 76.7% raportojnë se janë të 
pakënaqur me arritjen e këtij treguesi (Shtojca 3).

Tabela 28: Arsimi gjithëpërfshirës vlerësuar nga perspektiva e përfaqësuesve të organizatave 
të shoqërisë civile

Arsimi gjithëpërfshirës
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Kënaqësia me informacionin (materialet që ofrohen) nga Bashkia, për arsimimin e fëmijëve me aftësi 
të kufizuara.

1.67 49

Kënaqësia me informacionin (materialet që ofrohen) nga DAR, institucionet arsimore për arsimimin e 
fëmijëve me aftësi të kufizuara.

2.18 49

Kënaqësia me shkollimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në përgjithësi (me programin mësimor, 
cilësinë e mësimit, aftësitë e mësuesve, pajisjet didaktike, etj.)

1.95 48

Kënaqësia me praninë e mësuesit ndihmës në institucionet arsimore. 2.16 49

Kënaqësia me punën e komisionit të vlerësimit për fëmijët me aftësi të kufizuara, pranë DAR dhe 
institucioneve arsimore

2.13 44

Kënaqësia me Planin Edukativ Individual (PEI) të nxënësve në shkollë (procesi i hartimit, ndjekja, 
vlerësimi i rezultateve, marrja e mendimit të prindërve, etj.)

2.26 41

Kënaqësia me mundësitë që iu jep shkolla fëmijëve me aftësi të kufizuara për t’u integruar me fëmijët e 
tjerë, nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme.

2.20 54

Kënaqësia me ofrimin e transportit falas për të shkuar në shkollë për fëmijët me aftësi të kufizuara. 1.62 43

Sipas të dhënave cilësore, ka një vlerësim paksa më pozitiv në disa prej aktiviteteve të 
parashikuara në PKVPAK, në fushën e arsimit. Ky vlerësim, është tregues i përpjekjeve 
(ndonëse ende të pamjaftueshme) në vitet e fundit për zbatimin e detyrimit ligjor për praninë 
e mësuesit mbështetës dhe përzgjedhjen dhe përgatitjen e tyre për të ofruar një arsimim 
cilësor për nxënësit me aftësi të kufizuara të përfshirë në shkollat e zakonshme.

“Para 3 vitesh nuk kisha mësuese ndihmëse për vajzën, një vit më vonë u vendos 
një mësuese, por që ishte e pakualifikuar dhe nuk punonte fare me vajzën. Mësuesja 
ndihmëse që ka vajza sivjet është më e mirë, më shumë e kujdesshme, punon shumë 
dhe po shikoj ndryshim tek ajo. Vajza nuk ndahet më prej mësueses ndihmëse.”  (prind 
fëmije)

“I vetmi përmirësim ka qenë mësuesi ndihmës për nxënësit me aftësi të kufizuar. Këtë 
nuk mund ta mohoj. Çështja e mësuesve ndihmës ka pasur përmirësim. Edhe fëmijët 
që kanë pasur vullnetin të shkojnë në shkollë, janë pranuar dhe nuk janë refuzuar. Kjo 
është e vetmja arritje”. (përfaqësues organizate)

“Programe speciale për fëmijët me aftësi të kufizuara nuk ka. Mësuesit përgatisin 
vetë përshtatjen e programeve për fëmijët me aftësi të kufizuara. Pajisje didaktike për 
fëmijët me aftësi të kufizuara nuk ka fare”. (prind fëmije) 

 “Një zhvillim pozitiv ka qenë një vendim që është marrë para 6 muajsh për punësimin 
në shkollë të një logopedisti. E ka realizuar vetë Drejtori i DAR, i cili e ka kërkuar si 
shërbim ekstra”. (përfaqësues organizate)

Megjithëse vlerësohet si arritje, pjesëmarrësit evidentojnë se prania e mësuesit mbështetës 
nuk është e njëjtë në të gjitha Bashkitë dhe thuajse mungon fare në zonat rurale. 

“Pritshmëritë që kanë prindërit janë më të larta për shkak të shkallës së ndërgjegjësimit, 
sepse natyrisht ka ndikuar edhe puna e organizatave. Megjithatë, për sa i përket 
mësuesve ndihmës, qyteti ynë është shumë keq krahasuar me rajonet e tjera. 
Pavarësisht se numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara është shumë i lartë krahasuar 
me rajonet e tjera, këtu ka shumë pak mësues ndihmës”. (përfaqësues organizate)

“Ne jemi ankuar për mësuesin mbështetës dhe Ministria thotë kemi fond, ndërkohë 
kur shkojmë në Drejtorinë Arsimore thonë që nuk kemi fonde. Këtë ngërç si mund ta 
zgjidh? E kam thënë gjithmonë janë komuniteti rom dhe egjiptian të diskriminuar, por 
më problematik se ç’janë fëmijët dhe prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuar nuk ka, 
sepse këta, prindërit qëndrojnë pranë fëmijës 24 orë në shërbim të tyre, përfshirë pranë 
fëmijës në shkollë, pra janë në punë... ndërkohë janë të pasiguruar. Nesër...pasnesër 
ky fëmijë do rritet, prindi do moshohet dhe nuk ka pension për veten e tij, çfarë do bëj 
ky prind?! Çfarë do bëjë shteti?! Këtu duhet patjetër ndërhyrje”. (person me aftësi të 
kufizuara)

Të intervistuarit shprehen skeptikë për  aftësitë dhe kapacitetet e mësuesve mbështetës si 
dhe vetë procesin e vendosjes së mësuesve mbështetës. 
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Ndryshe nga treguesit e tjerë nën këtë objektiv, 83.9% e personave me aftësi të kufizuara 
dhe familjarët e tyre shprehen të pakënaqur me ofrimin e transportit falas për të shkuar në 
shkollë (Shtojca 3).

Tabela 27: Arsimi gjithëpërfshirës vlerësuar nga perspektiva e personave me aftësi të 
kufizuara dhe familjarëve të tyre

Arsimi gjithëpërfshirës
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Informacion i ofruar nga Bashkia, për arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara 2.01 325

Informacion (materialet që ofrohen) nga DAR, institucionet arsimore për arsimimin e fëmijëve me aftësi 
të kufizuara

2.37 309

Kënaqësia në lidhje me shkollimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në përgjithësi (me programin 
mësimor, cilësinë e mësimit, aftësitë e mësuesve, pajisjet didaktike, etj.)

2.61 322

Kënaqësia me praninë e mësuesit ndihmës në institucionet arsimore 2.61 293

Kënaqësia me punën e komisionit të vlerësimit për fëmijët me aftësi të kufizuara, pranë DAR dhe 
institucionit arsimore

2.59 235

Kënaqësia me Planin Edukativ Individual (PEI) të nxënësve në shkollë (procesi i hartimit, ndjekja, 
vlerësimi i rezultateve, marrja e mendimit të prindërve, etj.).

2.59 250

Kënaqësia me mundësitë që iu jep shkolla fëmijëve me aftësi të kufizuara për t’u integruar me fëmijët e 
tjerë, nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme.

2.65 333

Kënaqësia me ofrimin e transportit falas për të shkuar në shkollë, për fëmijët me aftësi të kufizuara 1.55 298

Të dhënat e paraqitura në Tabelën 28  tregojnë  se përfaqësuesit e  organizatave i vlerësojnë  
në nivele “pak të kënaqur” dhe “disi të kënaqur”të gjithë aktivitetet e  objektivit të arsimit 
gjithëpërfshirës, me një mesatare që varion nga 1.62 – 2.26. 

Përfaqësuesit e organizatave pohojnë nivele të ulëta kënaqësie (29.2% e tyre) përsa i përket 
shkollimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara. 40.8% shprehen se janë të kënaqur me praninë 
e mësuesit ndihmës dhe 38.9% janë të kënaqur me mundësinë që iu jep shkolla fëmijëve me 
aftësi të kufizuara për t’u përfshirë.

Në lidhje me ofrimin e transportit falas për të shkuar në shkollë, 76.7% raportojnë se janë të 
pakënaqur me arritjen e këtij treguesi (Shtojca 3).

Tabela 28: Arsimi gjithëpërfshirës vlerësuar nga perspektiva e përfaqësuesve të organizatave 
të shoqërisë civile

Arsimi gjithëpërfshirës
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Kënaqësia me informacionin (materialet që ofrohen) nga Bashkia, për arsimimin e fëmijëve me aftësi 
të kufizuara.

1.67 49

Kënaqësia me informacionin (materialet që ofrohen) nga DAR, institucionet arsimore për arsimimin e 
fëmijëve me aftësi të kufizuara.

2.18 49

Kënaqësia me shkollimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në përgjithësi (me programin mësimor, 
cilësinë e mësimit, aftësitë e mësuesve, pajisjet didaktike, etj.)

1.95 48

Kënaqësia me praninë e mësuesit ndihmës në institucionet arsimore. 2.16 49

Kënaqësia me punën e komisionit të vlerësimit për fëmijët me aftësi të kufizuara, pranë DAR dhe 
institucioneve arsimore

2.13 44

Kënaqësia me Planin Edukativ Individual (PEI) të nxënësve në shkollë (procesi i hartimit, ndjekja, 
vlerësimi i rezultateve, marrja e mendimit të prindërve, etj.)

2.26 41

Kënaqësia me mundësitë që iu jep shkolla fëmijëve me aftësi të kufizuara për t’u integruar me fëmijët e 
tjerë, nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme.

2.20 54

Kënaqësia me ofrimin e transportit falas për të shkuar në shkollë për fëmijët me aftësi të kufizuara. 1.62 43

Sipas të dhënave cilësore, ka një vlerësim paksa më pozitiv në disa prej aktiviteteve të 
parashikuara në PKVPAK, në fushën e arsimit. Ky vlerësim, është tregues i përpjekjeve 
(ndonëse ende të pamjaftueshme) në vitet e fundit për zbatimin e detyrimit ligjor për praninë 
e mësuesit mbështetës dhe përzgjedhjen dhe përgatitjen e tyre për të ofruar një arsimim 
cilësor për nxënësit me aftësi të kufizuara të përfshirë në shkollat e zakonshme.

“Para 3 vitesh nuk kisha mësuese ndihmëse për vajzën, një vit më vonë u vendos 
një mësuese, por që ishte e pakualifikuar dhe nuk punonte fare me vajzën. Mësuesja 
ndihmëse që ka vajza sivjet është më e mirë, më shumë e kujdesshme, punon shumë 
dhe po shikoj ndryshim tek ajo. Vajza nuk ndahet më prej mësueses ndihmëse.”  (prind 
fëmije)

“I vetmi përmirësim ka qenë mësuesi ndihmës për nxënësit me aftësi të kufizuar. Këtë 
nuk mund ta mohoj. Çështja e mësuesve ndihmës ka pasur përmirësim. Edhe fëmijët 
që kanë pasur vullnetin të shkojnë në shkollë, janë pranuar dhe nuk janë refuzuar. Kjo 
është e vetmja arritje”. (përfaqësues organizate)

“Programe speciale për fëmijët me aftësi të kufizuara nuk ka. Mësuesit përgatisin 
vetë përshtatjen e programeve për fëmijët me aftësi të kufizuara. Pajisje didaktike për 
fëmijët me aftësi të kufizuara nuk ka fare”. (prind fëmije) 

 “Një zhvillim pozitiv ka qenë një vendim që është marrë para 6 muajsh për punësimin 
në shkollë të një logopedisti. E ka realizuar vetë Drejtori i DAR, i cili e ka kërkuar si 
shërbim ekstra”. (përfaqësues organizate)

Megjithëse vlerësohet si arritje, pjesëmarrësit evidentojnë se prania e mësuesit mbështetës 
nuk është e njëjtë në të gjitha Bashkitë dhe thuajse mungon fare në zonat rurale. 

“Pritshmëritë që kanë prindërit janë më të larta për shkak të shkallës së ndërgjegjësimit, 
sepse natyrisht ka ndikuar edhe puna e organizatave. Megjithatë, për sa i përket 
mësuesve ndihmës, qyteti ynë është shumë keq krahasuar me rajonet e tjera. 
Pavarësisht se numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara është shumë i lartë krahasuar 
me rajonet e tjera, këtu ka shumë pak mësues ndihmës”. (përfaqësues organizate)

“Ne jemi ankuar për mësuesin mbështetës dhe Ministria thotë kemi fond, ndërkohë 
kur shkojmë në Drejtorinë Arsimore thonë që nuk kemi fonde. Këtë ngërç si mund ta 
zgjidh? E kam thënë gjithmonë janë komuniteti rom dhe egjiptian të diskriminuar, por 
më problematik se ç’janë fëmijët dhe prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuar nuk ka, 
sepse këta, prindërit qëndrojnë pranë fëmijës 24 orë në shërbim të tyre, përfshirë pranë 
fëmijës në shkollë, pra janë në punë... ndërkohë janë të pasiguruar. Nesër...pasnesër 
ky fëmijë do rritet, prindi do moshohet dhe nuk ka pension për veten e tij, çfarë do bëj 
ky prind?! Çfarë do bëjë shteti?! Këtu duhet patjetër ndërhyrje”. (person me aftësi të 
kufizuara)

Të intervistuarit shprehen skeptikë për  aftësitë dhe kapacitetet e mësuesve mbështetës si 
dhe vetë procesin e vendosjes së mësuesve mbështetës. 
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“Bëra kërkesë me shkrim në DAR dhe arrita që të vendosin mësues mbështetës për 
fëmijën, të shohim sa do zgjasë. Duhet që drejtoria arsimore t’i njohë nevojat dhe 
t’i emërojë ata sipas nevojave.  I rri mbrapa Drejtorit të DAR-it që të mos e heqë 
mësuesen mbështetëse. Ajo nuk është specialiste, por për mua është e shkëlqyer se 
komunikon dhe ndihmon shumë fëmijën tim. Mbase duhet të trajnohet, por për mua 
është shumë e mirë.” (prind fëmije )

Prindër e familjarë të fëmijëve me aftësi të kufizuara, vlerësojnë në nivele të ndryshme, në 
zona të ndryshme, punën për hartimin dhe zbatimin e Planit Edukativ Individual, fakt që 
tregon se megjithë përpjekjet për realizimin e këtij detyrimi në PKVPAK, ato nuk janë të njëjta 
në të gjitha rajonet e përfshira në vlerësim.

“Në këtë shkollë punohet shumë mirë me planet individuale që i përgatisin mësuesit 
së bashku me praninë tonë, në çdo 3 muaj dhe në rast se ne nuk jemi dakord, nuk 
e firmosim dhe plani ndryshohet. Prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara kanë 
insistuar shumë për të arritur deri këtu”. (prind fëmije me aftësi të kufizuara) 

Nivel pakënaqësie vërehet edhe për detyrimin që ka Bashkia apo DAR dhe institucionet 
arsimore  për të ofruar informacion për arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara. 
Përfaqësuesit e organizatave shprehen disi më të kënaqur, dhe kjo lidhet me faktorë si 
partneriteti me DAR dhe institucionet në zbatimin e projekteve. 

“DAR nuk jep asnjë informacion, informacioni merret vetëm nga organizatat dhe 
projektet”. (prind fëmije)

“DAR jep informacione në rrjetet sociale. Po ne nuk i njohim dhe nuk i përdorim ato.” 
(prind fëmije)

Nivelin më të lartë të pakënaqësisë, personat me aftësi të kufizuara, prindërit e familjarët e 
japin për sigurimin e transportit falas për fëmijët me aftësi të kufizuara që shkojnë në shkollë. 

“Nuk ofrohet transport falas për fëmijët me aftësi të kufizuara. Mjetet e transportit 
publik nuk janë të përshtatura”. (disa pjesëmarrës)

“ Transport falas nuk ka. Shkolla e vajzës është shumë larg dhe trotuaret janë shumë 
keq, çdo ditë e sjell në shkollë vajzën me karrige me rrota”. (prind fëmije me aftësi të 
kufizuara)

3.5. Kujdesi shoqëror
Qëllimi strategjik i pestë27 i PKVPAK trajton përmirësimin e cilësisë së jetës nëpërmjet 
shërbimeve sociale dhe përbëhet nga tre objektiva, përkatësisht: përmirësimi i vlerësimit të 
aftësive të kufizuara me anë të kalimit nga modeli mjekësor në modelin bio-psiko-social28; 
ofrimi i shërbimeve të integruara sociale me anë të kombinimit të pagesave me para në dorë 
(cash) me kujdesin social cilësor29; dhe nxitja e deinstitucionalizimit nëpërmjet ofrimit të 
llojeve të reja të shërbimeve sociale komunitare30.

Të dhënat në këtë seksion paraqesin, përmes Tabelës 29, vlerësimin e përgjithshëm të 
qëllimit të pestë strategjik dhe të objektivave përkatëse, nga personat me aftësi të kufizuara 
dhe përfaqësuesit e organizatave, dhe me anë të tabelave, vlerësimin e aktiviteteve sipas 
objektivave të qëllimit të pestë strategjik të PKVPAK të shprehura në mesatare ku 1 është 
vlera më e vogël dhe 4 vlera më e madhe.

Në Tabelën 29 vërehet se personat me aftësi të kufizuara, familjarët e tyre si dhe përfaqësuesit 
e organizatave që punojnë në fushën e aftësisë së kufizuar janë “pak të kënaqur” me realizimin 
e shërbimeve / përfitimeve të aksesueshme, të përballueshme financiarisht e me fokus 
klientin, sa më pranë komunitetit, vlerësuar me një mesatare 1.82 nga personat me aftësi të 
kufizuara dhe 1.86 nga organizatat.

Tabela 29: Përmirësimi i cilësisë së jetës nëpërmjet shërbimeve shoqërore

Personat me aftësi të kufizuara 
dhe familjarët e tyre

Përfaqësuesit e organizatave

N Mesatare N Mesatare

Kujdesi Shoqëror 484 1.82 58 1.86

Vlerësimi nga modeli social në bio-psiko-social 472 2.31 54 2.16

Shërbime sociale të integruara 479 1.66 58 1.93

Deinstitucionalizimi 438 1.48 50 1.35

Nga analiza vërehet se personat me aftësi të kufizuara në bashkinë Dibër, krahasuar me ata 
në bashkitë e tjera, raportojnë një nivel të lartë “pakënaqësie” në lidhje me përmirësimin e 
cilësisë së jetës nga shërbimet shoqërore (Shtojca 2). Nga analiza nuk vërehen dallime të 
rëndësishme për të dhënat e tjera demografike. 

27.  Qëllimi strategjik 5: Të përmirësohet cilësia e jetës së personave me aftësi të kufizuara nëpërmjet shërbi-
meve/përfitimeve të aksesueshme, të përballueshme financiarisht, të fokusuara te klienti dhe sa më pranë tij 
në komunitet.

28.  Objektivi 1: Përmirësimi i vlerësimit të aftësisë së kufizuar me anë të kalimit nga modeli mjekësor në mod-
elin bio-psiko-social

29.  Objektivi 2: Ofrimi i shërbimeve sociale të integruara me anë të kombinimit të pagesave me para në dorë 
dhe kujdesit social cilësor

30.  Objektivi 3: Nxitja e deinstitucionalizimit nëpërmjet ofrimit të llojeve të reja të shërbimeve sociale të ba-
zuara në komunitet
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“Bëra kërkesë me shkrim në DAR dhe arrita që të vendosin mësues mbështetës për 
fëmijën, të shohim sa do zgjasë. Duhet që drejtoria arsimore t’i njohë nevojat dhe 
t’i emërojë ata sipas nevojave.  I rri mbrapa Drejtorit të DAR-it që të mos e heqë 
mësuesen mbështetëse. Ajo nuk është specialiste, por për mua është e shkëlqyer se 
komunikon dhe ndihmon shumë fëmijën tim. Mbase duhet të trajnohet, por për mua 
është shumë e mirë.” (prind fëmije )

Prindër e familjarë të fëmijëve me aftësi të kufizuara, vlerësojnë në nivele të ndryshme, në 
zona të ndryshme, punën për hartimin dhe zbatimin e Planit Edukativ Individual, fakt që 
tregon se megjithë përpjekjet për realizimin e këtij detyrimi në PKVPAK, ato nuk janë të njëjta 
në të gjitha rajonet e përfshira në vlerësim.

“Në këtë shkollë punohet shumë mirë me planet individuale që i përgatisin mësuesit 
së bashku me praninë tonë, në çdo 3 muaj dhe në rast se ne nuk jemi dakord, nuk 
e firmosim dhe plani ndryshohet. Prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara kanë 
insistuar shumë për të arritur deri këtu”. (prind fëmije me aftësi të kufizuara) 

Nivel pakënaqësie vërehet edhe për detyrimin që ka Bashkia apo DAR dhe institucionet 
arsimore  për të ofruar informacion për arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara. 
Përfaqësuesit e organizatave shprehen disi më të kënaqur, dhe kjo lidhet me faktorë si 
partneriteti me DAR dhe institucionet në zbatimin e projekteve. 

“DAR nuk jep asnjë informacion, informacioni merret vetëm nga organizatat dhe 
projektet”. (prind fëmije)

“DAR jep informacione në rrjetet sociale. Po ne nuk i njohim dhe nuk i përdorim ato.” 
(prind fëmije)

Nivelin më të lartë të pakënaqësisë, personat me aftësi të kufizuara, prindërit e familjarët e 
japin për sigurimin e transportit falas për fëmijët me aftësi të kufizuara që shkojnë në shkollë. 

“Nuk ofrohet transport falas për fëmijët me aftësi të kufizuara. Mjetet e transportit 
publik nuk janë të përshtatura”. (disa pjesëmarrës)

“ Transport falas nuk ka. Shkolla e vajzës është shumë larg dhe trotuaret janë shumë 
keq, çdo ditë e sjell në shkollë vajzën me karrige me rrota”. (prind fëmije me aftësi të 
kufizuara)

3.5. Kujdesi shoqëror
Qëllimi strategjik i pestë27 i PKVPAK trajton përmirësimin e cilësisë së jetës nëpërmjet 
shërbimeve sociale dhe përbëhet nga tre objektiva, përkatësisht: përmirësimi i vlerësimit të 
aftësive të kufizuara me anë të kalimit nga modeli mjekësor në modelin bio-psiko-social28; 
ofrimi i shërbimeve të integruara sociale me anë të kombinimit të pagesave me para në dorë 
(cash) me kujdesin social cilësor29; dhe nxitja e deinstitucionalizimit nëpërmjet ofrimit të 
llojeve të reja të shërbimeve sociale komunitare30.

Të dhënat në këtë seksion paraqesin, përmes Tabelës 29, vlerësimin e përgjithshëm të 
qëllimit të pestë strategjik dhe të objektivave përkatëse, nga personat me aftësi të kufizuara 
dhe përfaqësuesit e organizatave, dhe me anë të tabelave, vlerësimin e aktiviteteve sipas 
objektivave të qëllimit të pestë strategjik të PKVPAK të shprehura në mesatare ku 1 është 
vlera më e vogël dhe 4 vlera më e madhe.

Në Tabelën 29 vërehet se personat me aftësi të kufizuara, familjarët e tyre si dhe përfaqësuesit 
e organizatave që punojnë në fushën e aftësisë së kufizuar janë “pak të kënaqur” me realizimin 
e shërbimeve / përfitimeve të aksesueshme, të përballueshme financiarisht e me fokus 
klientin, sa më pranë komunitetit, vlerësuar me një mesatare 1.82 nga personat me aftësi të 
kufizuara dhe 1.86 nga organizatat.

Tabela 29: Përmirësimi i cilësisë së jetës nëpërmjet shërbimeve shoqërore

Personat me aftësi të kufizuara 
dhe familjarët e tyre

Përfaqësuesit e organizatave

N Mesatare N Mesatare

Kujdesi Shoqëror 484 1.82 58 1.86

Vlerësimi nga modeli social në bio-psiko-social 472 2.31 54 2.16

Shërbime sociale të integruara 479 1.66 58 1.93

Deinstitucionalizimi 438 1.48 50 1.35

Nga analiza vërehet se personat me aftësi të kufizuara në bashkinë Dibër, krahasuar me ata 
në bashkitë e tjera, raportojnë një nivel të lartë “pakënaqësie” në lidhje me përmirësimin e 
cilësisë së jetës nga shërbimet shoqërore (Shtojca 2). Nga analiza nuk vërehen dallime të 
rëndësishme për të dhënat e tjera demografike. 

27.  Qëllimi strategjik 5: Të përmirësohet cilësia e jetës së personave me aftësi të kufizuara nëpërmjet shërbi-
meve/përfitimeve të aksesueshme, të përballueshme financiarisht, të fokusuara te klienti dhe sa më pranë tij 
në komunitet.

28.  Objektivi 1: Përmirësimi i vlerësimit të aftësisë së kufizuar me anë të kalimit nga modeli mjekësor në mod-
elin bio-psiko-social

29.  Objektivi 2: Ofrimi i shërbimeve sociale të integruara me anë të kombinimit të pagesave me para në dorë 
dhe kujdesit social cilësor

30.  Objektivi 3: Nxitja e deinstitucionalizimit nëpërmjet ofrimit të llojeve të reja të shërbimeve sociale të ba-
zuara në komunitet
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Përmirësimi i vlerësimit nga modeli mjekësor në atë bio-psiko-social, raportohet me mesatare 
2.31 nga personat me aftësi të kufizuara, që tregon se janë “disi të kënaqur” me këtë objektiv31. 
Gjithashtu, edhe organizatat raportojnë një mesatare 2.16 që tregon se janë “disi të kënaqur” 
(Tabela 29).

Ofrimi i shërbimeve të integruara sociale raportohet me një mesatare 1.66 nga personat 
me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre, dhe mesatare 1.93 nga organizatat. Nxitja e 
deinstitucionalizimit raportohet me mesatare 1.48 nga personat me aftësi të kufizuara dhe 
familjarët e tyre, dhe mesatare 1.35 nga organizatat. Vërehet se personat me aftësi të kufizuara 
dhe organizatat janë të pakënaqur nga ajo çfarë është bërë për deinstitucionalizimin (Tabela 29).

3.5.1. Vlerësimi i aktiviteteve për përmirësimin e vlerësimit të aftësisë së 
kufizuar me anë të kalimit nga modeli mjekësor në modelin bio-psiko-social.

Tabelat në vijim paraqesin vlerësimin e aktiviteteve sipas objektivave të qëllimit të pestë 
strategjik të PKVAPK të shprehura në mesatare dhe përqindje nga personat me aftësi të 
kufizuara dhe përfaqësuesit e organizatave, për të gjitha bashkitë së bashku. 

Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë së janë “disi të kënaqur” me 
procesin e përmirësimit të vlerësimit nga modeli mjekësor në atë bio-psiko-social, vlerësuar 
me një mesatare 2.38 (Tabela 30).

Rreth 47.2% e personave me aftësi të kufizuara raportojnë se janë të kënaqur në lidhje me 
ndryshimet e fundit në procesin e vlerësimit të aftësisë së kufizuar nga KMCAP. 

Tabela 30: Vlerësimi nga modeli mjekësor në modelin bio-psiko-social vlerësuar nga 
perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre

Vlerësimi nga modeli social në bio-psiko-social
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Kënaqësia me njohuritë e stafit të institucioneve të vlerësimit të aftësisë së kufizuar (arsimit, punësimit, 
administratorët socialë)

2.26 458

Kënaqësia me procesin e vlerësimit të aftësisë së kufizuar nga KMCAP (procedurat e përfitimit, trajtimi 
gjatë intervistës, etj.)

2.38 464

Sikurse tregohet në Tabelën 31, përmirësimin e vlerësimit nga modeli mjekësor drejt atij 
bio-psiko-social, përfaqësuesit e organizatave e vlerësojnë në nivele të ulëta kënaqësie, me 
një mesatare nga 2.10-2.17. Vetëm 30% e tyre raportojnë se janë të kënaqur me procesin e 
vlerësimit të aftësisë së kufizuar nga KMCAP.

Tabela 31: Vlerësimi nga modeli mjekësor drejt atij bio-psiko-social vlerësuar nga 
perspektiva e organizatave

Vlerësimi nga modeli social në bio-psiko-social
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Kënaqësia me njohuritë e stafit të institucioneve të vlerësimit të aftësisë së kufizuar (arsimit, punësimit, 
administratorët socialë)

2.17 51

Kënaqësia me procesin e vlerësimit të aftësisë së kufizuar nga KMCAP (procedurat e përfitimit, trajtimi 
gjatë intervistës, etj.)

2.10 50

31.  Vlerësimi pozitiv për këtë objektiv lidhet me lehtësimin e procedurave në vlerësimin e aftësisë së kufizuar në Janar të 
vitit 2018 (Urdhër nr. 47/1, datë 11.1.2018) dhe jo me vlerësimin e ri bio-psiko social. Kjo u konfirmua gjatë procesit të vali-
dimit të gjetjeve. Për një informacion më të saktë në lidhje me këtë pyetje, nevojiten studime/ monitorime të mëtejshme. 

3.5.2. Vlerësimi i aktiviteteve për ofrimin e shërbimeve të integruara sociale 
me anë të kombinimit të pagesave me para në dorë (cash) me kujdesin social 
cilësor, nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe përfaqë-
suesit e organizatave.

Aktivitetet për shërbime sociale të integruara raportohen në “nivele të ulëta kënaqësie” nga 
personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre, me një mesatare që varion nga 1.50 - 
1.93 (Tabela 32).

Rezultatet tregojnë se 28.3% janë të kënaqur me shërbimet sociale për personat me aftësi të 
kufizuara që janë ngritur në zonën e tyre. 

Vetëm 7.5% pohojnë se janë të kënaqur me masën e pagesës së aftësisë së kufizuar, gjë që 
tregon se nevojat e një individi me aftësi të kufizuara nuk mbulohen (Shtojca 3).

Tabela 32: Shërbimet sociale të integruara nga perspektiva e personave me aftësi të 
kufizuara dhe familjarëve të tyre.

Shërbime sociale të integruara
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Kënaqësia me shërbimet sociale për personat me aftësi të kufizuara që janë ngritur në zonën tuaj  
(qendra ditore, qendra rezidenciale, qendra këshillimi psiko-social dhe terapi të ndryshme)

1.92 367

Kënaqësia me njohuritë dhe informacionin e ofruar nga personeli i shërbimeve. 1.93 404

Kënaqësia me masën e pagesës së aftësisë së kufizuar (a i mbulon ajo nevojat e një individi me aftësi 
të kufizuara).

1.57 468

Niveli i kënaqësisë me ofrimin e mjeteve higjienike dhe sanitare për personat me aftësi të kufizuara. 1.50 362

Pak më mirë, por duke qëndruar në “nivel të ulët të kënaqësisë”, vlerësohen aktivitetet që 
mundësojnë shërbimet sociale të integruara, nga përfaqësuesit e organizatave që punojnë në 
fushën e aftësisë së kufizuar, me një mesatare që varion nga 1.64 – 2.24 (Tabela 33).

Rezultatet tregojnë se 42.9% e përfaqësuesve të organizatave shprehen se shërbimet sociale 
për personat me aftësi të kufizuara janë në nivele “disi” (30%)dhe “shumë”(12%) të kënaqshme. 

Masa e pagesës vlerësohet si e pamjaftueshme për mbulimin e nevojave të personave me 
aftësi të kufizuara (vetëm 10.9% raportojnë nivel të kënaqshëm).

Tabela 33: Shërbimet shoqërore të integruara nga perspektiva e përfaqësuesve të 
organizatave

Shërbimet sociale të integruara
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i kënaqësisë me shërbimet sociale për personat me aftësi të kufizuara që janë ngritur në zonën 
tuaj  (qendra ditore, qendra rezidenciale, qendra këshillimi psiko-social dhe terapi të ndryshme)

2.24 49

Niveli i kënaqësisë me njohuritë dhe informacionin e ofruar nga  stafi i shërbimeve sociale në lidhje me 
ofrimin e shërbimeve të personalizuara

2.05 52

Niveli i kënaqësisë me masën e pagesës së aftësisë së kufizuar? (a i mbulon ajo nevojat e një individi 
me aftësi të kufizuara)

1.69 55

Niveli I kënaqësisë me ofrimin e mjeteve higjienike dhe sanitare për personat me aftësi të kufizuara. 1.64 48



53Raport i monitorimit të Planit Kombëtar të Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara (2016-2020)

Përmirësimi i vlerësimit nga modeli mjekësor në atë bio-psiko-social, raportohet me mesatare 
2.31 nga personat me aftësi të kufizuara, që tregon se janë “disi të kënaqur” me këtë objektiv31. 
Gjithashtu, edhe organizatat raportojnë një mesatare 2.16 që tregon se janë “disi të kënaqur” 
(Tabela 29).

Ofrimi i shërbimeve të integruara sociale raportohet me një mesatare 1.66 nga personat 
me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre, dhe mesatare 1.93 nga organizatat. Nxitja e 
deinstitucionalizimit raportohet me mesatare 1.48 nga personat me aftësi të kufizuara dhe 
familjarët e tyre, dhe mesatare 1.35 nga organizatat. Vërehet se personat me aftësi të kufizuara 
dhe organizatat janë të pakënaqur nga ajo çfarë është bërë për deinstitucionalizimin (Tabela 29).

3.5.1. Vlerësimi i aktiviteteve për përmirësimin e vlerësimit të aftësisë së 
kufizuar me anë të kalimit nga modeli mjekësor në modelin bio-psiko-social.

Tabelat në vijim paraqesin vlerësimin e aktiviteteve sipas objektivave të qëllimit të pestë 
strategjik të PKVAPK të shprehura në mesatare dhe përqindje nga personat me aftësi të 
kufizuara dhe përfaqësuesit e organizatave, për të gjitha bashkitë së bashku. 

Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë së janë “disi të kënaqur” me 
procesin e përmirësimit të vlerësimit nga modeli mjekësor në atë bio-psiko-social, vlerësuar 
me një mesatare 2.38 (Tabela 30).

Rreth 47.2% e personave me aftësi të kufizuara raportojnë se janë të kënaqur në lidhje me 
ndryshimet e fundit në procesin e vlerësimit të aftësisë së kufizuar nga KMCAP. 

Tabela 30: Vlerësimi nga modeli mjekësor në modelin bio-psiko-social vlerësuar nga 
perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre

Vlerësimi nga modeli social në bio-psiko-social
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Kënaqësia me njohuritë e stafit të institucioneve të vlerësimit të aftësisë së kufizuar (arsimit, punësimit, 
administratorët socialë)

2.26 458

Kënaqësia me procesin e vlerësimit të aftësisë së kufizuar nga KMCAP (procedurat e përfitimit, trajtimi 
gjatë intervistës, etj.)

2.38 464

Sikurse tregohet në Tabelën 31, përmirësimin e vlerësimit nga modeli mjekësor drejt atij 
bio-psiko-social, përfaqësuesit e organizatave e vlerësojnë në nivele të ulëta kënaqësie, me 
një mesatare nga 2.10-2.17. Vetëm 30% e tyre raportojnë se janë të kënaqur me procesin e 
vlerësimit të aftësisë së kufizuar nga KMCAP.

Tabela 31: Vlerësimi nga modeli mjekësor drejt atij bio-psiko-social vlerësuar nga 
perspektiva e organizatave

Vlerësimi nga modeli social në bio-psiko-social
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Kënaqësia me njohuritë e stafit të institucioneve të vlerësimit të aftësisë së kufizuar (arsimit, punësimit, 
administratorët socialë)

2.17 51

Kënaqësia me procesin e vlerësimit të aftësisë së kufizuar nga KMCAP (procedurat e përfitimit, trajtimi 
gjatë intervistës, etj.)

2.10 50

31.  Vlerësimi pozitiv për këtë objektiv lidhet me lehtësimin e procedurave në vlerësimin e aftësisë së kufizuar në Janar të 
vitit 2018 (Urdhër nr. 47/1, datë 11.1.2018) dhe jo me vlerësimin e ri bio-psiko social. Kjo u konfirmua gjatë procesit të vali-
dimit të gjetjeve. Për një informacion më të saktë në lidhje me këtë pyetje, nevojiten studime/ monitorime të mëtejshme. 

3.5.2. Vlerësimi i aktiviteteve për ofrimin e shërbimeve të integruara sociale 
me anë të kombinimit të pagesave me para në dorë (cash) me kujdesin social 
cilësor, nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe përfaqë-
suesit e organizatave.

Aktivitetet për shërbime sociale të integruara raportohen në “nivele të ulëta kënaqësie” nga 
personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre, me një mesatare që varion nga 1.50 - 
1.93 (Tabela 32).

Rezultatet tregojnë se 28.3% janë të kënaqur me shërbimet sociale për personat me aftësi të 
kufizuara që janë ngritur në zonën e tyre. 

Vetëm 7.5% pohojnë se janë të kënaqur me masën e pagesës së aftësisë së kufizuar, gjë që 
tregon se nevojat e një individi me aftësi të kufizuara nuk mbulohen (Shtojca 3).

Tabela 32: Shërbimet sociale të integruara nga perspektiva e personave me aftësi të 
kufizuara dhe familjarëve të tyre.

Shërbime sociale të integruara
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Kënaqësia me shërbimet sociale për personat me aftësi të kufizuara që janë ngritur në zonën tuaj  
(qendra ditore, qendra rezidenciale, qendra këshillimi psiko-social dhe terapi të ndryshme)

1.92 367

Kënaqësia me njohuritë dhe informacionin e ofruar nga personeli i shërbimeve. 1.93 404

Kënaqësia me masën e pagesës së aftësisë së kufizuar (a i mbulon ajo nevojat e një individi me aftësi 
të kufizuara).

1.57 468

Niveli i kënaqësisë me ofrimin e mjeteve higjienike dhe sanitare për personat me aftësi të kufizuara. 1.50 362

Pak më mirë, por duke qëndruar në “nivel të ulët të kënaqësisë”, vlerësohen aktivitetet që 
mundësojnë shërbimet sociale të integruara, nga përfaqësuesit e organizatave që punojnë në 
fushën e aftësisë së kufizuar, me një mesatare që varion nga 1.64 – 2.24 (Tabela 33).

Rezultatet tregojnë se 42.9% e përfaqësuesve të organizatave shprehen se shërbimet sociale 
për personat me aftësi të kufizuara janë në nivele “disi” (30%)dhe “shumë”(12%) të kënaqshme. 

Masa e pagesës vlerësohet si e pamjaftueshme për mbulimin e nevojave të personave me 
aftësi të kufizuara (vetëm 10.9% raportojnë nivel të kënaqshëm).

Tabela 33: Shërbimet shoqërore të integruara nga perspektiva e përfaqësuesve të 
organizatave

Shërbimet sociale të integruara
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i kënaqësisë me shërbimet sociale për personat me aftësi të kufizuara që janë ngritur në zonën 
tuaj  (qendra ditore, qendra rezidenciale, qendra këshillimi psiko-social dhe terapi të ndryshme)

2.24 49

Niveli i kënaqësisë me njohuritë dhe informacionin e ofruar nga  stafi i shërbimeve sociale në lidhje me 
ofrimin e shërbimeve të personalizuara

2.05 52

Niveli i kënaqësisë me masën e pagesës së aftësisë së kufizuar? (a i mbulon ajo nevojat e një individi 
me aftësi të kufizuara)

1.69 55

Niveli I kënaqësisë me ofrimin e mjeteve higjienike dhe sanitare për personat me aftësi të kufizuara. 1.64 48
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3.5.3. Vlerësimi i aktiviteteve për nxitjen e deinstitucionalizimit nëpërmjet 
ofrimit të llojeve të reja të shërbimeve sociale të bazuara në komunitet, 
sipas personave me aftësi të kufizuara dhe përfaqësuesve të organizatave.

Në lidhje me aktivitetet për realizimin e deinstitucionalizimit dhe ofrimin e llojeve të reja të 
shërbimeve shoqërore në komunitet, personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre 
shprehen se janë të pakënaqur, me një mesatare nga 1.41 – 1.63 (Tabela 34).

Rreth 22% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre shprehen se nuk kanë 
informacion mbi shërbimet që mbështesin jetesën e pavarur. Ndërkohë, pjesa tjetër pohon 
nivele të larta pakënaqësie (93.5%) mbi shërbimet që mbështesin jetesën e pavarur.

Lidhur me strehimin social për personat me aftësi të kufizuara që ofrohet nga bashkia, rreth 
40% nuk kanë informacion mbi këtë përfitim. Pjesa tjetër, tregon nivel të lartë pakënaqësie 
për arritjen e këtij treguesi (87.8% janë të pakënaqur) (Shtojca 3).

Tabela 34: Deinstitucionalizimi nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe 
familjarët e tyre

Deinstitucionalizimi
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i kënaqësisë me shërbimet që mbështesin jetesën e pavarur për persona me aftësi të kufizuara 
në moshë madhore.

1.48 416

Niveli i kënaqësisë me grantet (ndihmën financiare) për strehimin social të dhënë për persona me aftësi 
të kufizuara në bashkinë tuaj.

1.63 320

Niveli i kënaqësisë me aplikimin/dhënien e tarifave favorizuese për legalizimin e banesave/mjediseve 
për të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara.

1.41 240

Nga tabela 35 vërehet se përfaqësuesit e organizatave raportojnë “pakënaqësi” në lidhje me 
aktivitetet që mundësojnë objektivin e deinstitucionalizimit, vlerësuar me një mesatare nga 
1.31- 1.42.

Rreth 24.2% e përfaqësuesve të organizatave shprehen se nuk kanë informacion mbi shërbimet 
që mbështesin jetesën e pavarur. Përfaqësuesit që kanë informacion pohojnë nivele të larta 
pakënaqësie (95.7%) mbi shërbimet që mbështesin jetesën e pavarur.

Lidhur me strehimin social për personat me aftësi të kufizuara që ofrohet nga bashkia, rreth 
35.5% nuk kanë informacion mbi këtë përfitim. Pjesa tjetër tregon nivel të lartë pakënaqësie 
për arritjen e këtij treguesi (87.5% janë të pakënaqur) (Shtojca 3).

Tabela 35: Deinstitucionalizimi nga perspektiva e përfaqësuesve të organizatave

Deinstitucionalizimi
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i kënaqësisë me shërbimet që mbështesin jetesën e pavarur për persona me aftësi të kufizuara 
në moshë madhore

1.31 47

Niveli i kënaqësisë me grantet (ndihmën financiare) për strehimin social të dhënë për persona me aftësi 
të kufizuara në bashkinë tuaj

1.37 40

Niveli i kënaqësisë me aplikimin/dhënien e tarifave favorizuese për legalizimin e banesave/ambienteve 
për të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara

1.42 33

Të dhënat cilësore tregojnë se pjesëmarrësit në këtë studim, personat me aftësi të kufizuara 
dhe familjarët e tyre, ndonëse vlerësojnë ndryshimet e fundit në procedurat e vlerësimit nga 
KMCAP,  ende mendojnë se ka vend për përmirësime.

“Vlerësimi duhet të jetë i përhershëm ose afatgjatë për persona, gjendja e të cilëve nuk 
ndryshon” (prind fëmije)

“ Para pak muajsh vlerësimi nga komisioni u bë vetëm me dosje, unë nuk e mora 
fëmijën me vete, dhe vërtetimi i KEMP-it m’u dha për 3 vjet. Kjo është gjë shumë e 
mirë. Por kur unë i thashë se fëmija shkon në shkollë, ai nuk donte të ma jepte më 
kujdestarinë. Unë si prind ëndërroj të vij ajo ditë, që djali im të jetë i pavarur, por ai 
nuk është i tillë. Më tha “shko ankohu në KEMP-in epror”. Mirë unë që insistova, kam 
marrë pjesë në trajnimet tuaja, di t’i kërkoj të drejtat e mia dhe nuk e lejova dhe arrita 
ta marr kujdestarinë, po një prind që nuk është i aftë të kundërshtojë e të kërkojë një 
të drejtë? Kjo gjë duhet zgjidhur. “ (prind fëmije)

Ka shumë pak dallim në perceptimin e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarëve dhe 
në atë të organizatave në lidhje me ofrimin e shërbimeve të integruara në komunitetet ku ato 
jetojnë: a) shërbimet e mbrojtjes shoqërore në komunitetet e tyre mungojnë b) edhe aty ku 
ekzistojnë, personeli përgjegjës për ofrimin e shërbimeve ka nevojë për rritje kapacitetesh, pasi 
pjesëmarrësit janë të pakënaqur nga informacioni dhe shërbimet që marrin prej tij; c) masa 
e pagesës së aftësisë së kufizuar është e pamjaftueshme për të mbuluar kostot shtesë që sjell 
aftësia e kufizuar si dhe për të ndihmuar në përfshirjen sociale; d) të gjithë pjesëmarrësit janë 
pak të kënaqur nga zbatimi i aktiviteteve që do të mundësojnë mjetet higjienike e sanitare për 
ta e për fëmijët e tyre, në përputhje me nevojën dhe jo vetëm në përputhje me diagnozën, siç 
ndodh rëndom aktualisht. 

“Jam e pakënaqur, pasi fëmija im merr vetëm pagesën e aftësisë së kufizuar dhe 
kujdestarinë. Asnjë shërbim tjetër nuk përfitojnë fëmijët me çrregullime të spektrit të 
autizmit në zonën tonë.” (prind fëmije)

“Duhen ofruar trajnime për punonjësit socialë, pasi ata duhet të na ofrojnë informacion 
dhe të na orientojnë. Punonjësit aktualë, nuk i njohin të gjitha ligjet” (përfaqësues 
organizate)

“Funksionojnë vetëm dy qendra shërbimesh në qytet. Shërbimi është shumë serioz, 
por nuk mbulon kërkesat. Njoh raste që nuk marrin shërbimin nga qendrat, pasi ka 
mungesë personeli, por shpesh edhe mungesë informacioni.” (përfaqësues organizate)

“ Në fshatra nuk ka asnjë shërbim dhe nuk ka asnjë informacion.” (ofrues shërbimesh)

“Masa e pagesës s’është asgjë, nuk mbulon dot shërbimet private. Unë dua 45.000 
lekë në muaj për shërbime për fëmijën.” (prind fëmije)

Ofrimi i shërbimeve që mundësojnë realizimin e deinstitucionalizimit për personat e rritur 
me aftësi të kufizuara intelektuale, duket se mungon në komunitetet ku u realizua ky 
monitorim. Pjesëmarrësit nuk ishin aspak të kënaqur me shërbimet e ofruara për të siguruar 
jetesën e pavarur për personat me aftësi të kufizuara në moshë madhore. Strehimi social, 
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3.5.3. Vlerësimi i aktiviteteve për nxitjen e deinstitucionalizimit nëpërmjet 
ofrimit të llojeve të reja të shërbimeve sociale të bazuara në komunitet, 
sipas personave me aftësi të kufizuara dhe përfaqësuesve të organizatave.

Në lidhje me aktivitetet për realizimin e deinstitucionalizimit dhe ofrimin e llojeve të reja të 
shërbimeve shoqërore në komunitet, personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre 
shprehen se janë të pakënaqur, me një mesatare nga 1.41 – 1.63 (Tabela 34).

Rreth 22% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre shprehen se nuk kanë 
informacion mbi shërbimet që mbështesin jetesën e pavarur. Ndërkohë, pjesa tjetër pohon 
nivele të larta pakënaqësie (93.5%) mbi shërbimet që mbështesin jetesën e pavarur.

Lidhur me strehimin social për personat me aftësi të kufizuara që ofrohet nga bashkia, rreth 
40% nuk kanë informacion mbi këtë përfitim. Pjesa tjetër, tregon nivel të lartë pakënaqësie 
për arritjen e këtij treguesi (87.8% janë të pakënaqur) (Shtojca 3).

Tabela 34: Deinstitucionalizimi nga perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe 
familjarët e tyre

Deinstitucionalizimi
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i kënaqësisë me shërbimet që mbështesin jetesën e pavarur për persona me aftësi të kufizuara 
në moshë madhore.

1.48 416

Niveli i kënaqësisë me grantet (ndihmën financiare) për strehimin social të dhënë për persona me aftësi 
të kufizuara në bashkinë tuaj.

1.63 320

Niveli i kënaqësisë me aplikimin/dhënien e tarifave favorizuese për legalizimin e banesave/mjediseve 
për të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara.

1.41 240

Nga tabela 35 vërehet se përfaqësuesit e organizatave raportojnë “pakënaqësi” në lidhje me 
aktivitetet që mundësojnë objektivin e deinstitucionalizimit, vlerësuar me një mesatare nga 
1.31- 1.42.

Rreth 24.2% e përfaqësuesve të organizatave shprehen se nuk kanë informacion mbi shërbimet 
që mbështesin jetesën e pavarur. Përfaqësuesit që kanë informacion pohojnë nivele të larta 
pakënaqësie (95.7%) mbi shërbimet që mbështesin jetesën e pavarur.

Lidhur me strehimin social për personat me aftësi të kufizuara që ofrohet nga bashkia, rreth 
35.5% nuk kanë informacion mbi këtë përfitim. Pjesa tjetër tregon nivel të lartë pakënaqësie 
për arritjen e këtij treguesi (87.5% janë të pakënaqur) (Shtojca 3).

Tabela 35: Deinstitucionalizimi nga perspektiva e përfaqësuesve të organizatave

Deinstitucionalizimi
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i kënaqësisë me shërbimet që mbështesin jetesën e pavarur për persona me aftësi të kufizuara 
në moshë madhore

1.31 47

Niveli i kënaqësisë me grantet (ndihmën financiare) për strehimin social të dhënë për persona me aftësi 
të kufizuara në bashkinë tuaj

1.37 40

Niveli i kënaqësisë me aplikimin/dhënien e tarifave favorizuese për legalizimin e banesave/ambienteve 
për të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara

1.42 33

Të dhënat cilësore tregojnë se pjesëmarrësit në këtë studim, personat me aftësi të kufizuara 
dhe familjarët e tyre, ndonëse vlerësojnë ndryshimet e fundit në procedurat e vlerësimit nga 
KMCAP,  ende mendojnë se ka vend për përmirësime.

“Vlerësimi duhet të jetë i përhershëm ose afatgjatë për persona, gjendja e të cilëve nuk 
ndryshon” (prind fëmije)

“ Para pak muajsh vlerësimi nga komisioni u bë vetëm me dosje, unë nuk e mora 
fëmijën me vete, dhe vërtetimi i KEMP-it m’u dha për 3 vjet. Kjo është gjë shumë e 
mirë. Por kur unë i thashë se fëmija shkon në shkollë, ai nuk donte të ma jepte më 
kujdestarinë. Unë si prind ëndërroj të vij ajo ditë, që djali im të jetë i pavarur, por ai 
nuk është i tillë. Më tha “shko ankohu në KEMP-in epror”. Mirë unë që insistova, kam 
marrë pjesë në trajnimet tuaja, di t’i kërkoj të drejtat e mia dhe nuk e lejova dhe arrita 
ta marr kujdestarinë, po një prind që nuk është i aftë të kundërshtojë e të kërkojë një 
të drejtë? Kjo gjë duhet zgjidhur. “ (prind fëmije)

Ka shumë pak dallim në perceptimin e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarëve dhe 
në atë të organizatave në lidhje me ofrimin e shërbimeve të integruara në komunitetet ku ato 
jetojnë: a) shërbimet e mbrojtjes shoqërore në komunitetet e tyre mungojnë b) edhe aty ku 
ekzistojnë, personeli përgjegjës për ofrimin e shërbimeve ka nevojë për rritje kapacitetesh, pasi 
pjesëmarrësit janë të pakënaqur nga informacioni dhe shërbimet që marrin prej tij; c) masa 
e pagesës së aftësisë së kufizuar është e pamjaftueshme për të mbuluar kostot shtesë që sjell 
aftësia e kufizuar si dhe për të ndihmuar në përfshirjen sociale; d) të gjithë pjesëmarrësit janë 
pak të kënaqur nga zbatimi i aktiviteteve që do të mundësojnë mjetet higjienike e sanitare për 
ta e për fëmijët e tyre, në përputhje me nevojën dhe jo vetëm në përputhje me diagnozën, siç 
ndodh rëndom aktualisht. 

“Jam e pakënaqur, pasi fëmija im merr vetëm pagesën e aftësisë së kufizuar dhe 
kujdestarinë. Asnjë shërbim tjetër nuk përfitojnë fëmijët me çrregullime të spektrit të 
autizmit në zonën tonë.” (prind fëmije)

“Duhen ofruar trajnime për punonjësit socialë, pasi ata duhet të na ofrojnë informacion 
dhe të na orientojnë. Punonjësit aktualë, nuk i njohin të gjitha ligjet” (përfaqësues 
organizate)

“Funksionojnë vetëm dy qendra shërbimesh në qytet. Shërbimi është shumë serioz, 
por nuk mbulon kërkesat. Njoh raste që nuk marrin shërbimin nga qendrat, pasi ka 
mungesë personeli, por shpesh edhe mungesë informacioni.” (përfaqësues organizate)

“ Në fshatra nuk ka asnjë shërbim dhe nuk ka asnjë informacion.” (ofrues shërbimesh)

“Masa e pagesës s’është asgjë, nuk mbulon dot shërbimet private. Unë dua 45.000 
lekë në muaj për shërbime për fëmijën.” (prind fëmije)

Ofrimi i shërbimeve që mundësojnë realizimin e deinstitucionalizimit për personat e rritur 
me aftësi të kufizuara intelektuale, duket se mungon në komunitetet ku u realizua ky 
monitorim. Pjesëmarrësit nuk ishin aspak të kënaqur me shërbimet e ofruara për të siguruar 
jetesën e pavarur për personat me aftësi të kufizuara në moshë madhore. Strehimi social, 
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përmes granteve lehtësuese dhe po ashtu edhe aplikimi i tarifave favorizuese në legalizimin 
e banesave, janë aktivitete për të cilat pjesëmarrësit në monitorim nuk kishin informacion.

“Grantet për banesa sociale: Kam bërë kërkesën në Bashki për 3 vjet rresht dhe nuk 
kam mundur të zgjidh problemin për një banesë sociale. Së fundmi, më dhanë bonus 
për qeranë, por në masën 80%. Bonusi u pagua nga muaji Shtator deri në muajin 
Dhjetor, këto 2 muaj e kam paguar vetë. Më kanë kërkuar dokumentet dhe po e 
shqyrtojnë përsëri.” (person me aftësi të kufizuara)

“Shërbime mbështetëse nuk ka fare. Nuk di ku do ta çoj fëmijën mbas 2 vjetësh që 
mbaron klasën e nëntë, pasi nuk ka asnjë shërbim.” (prind fëmije)

3.6. Kujdesi shëndetësor
Qëllimi i gjashtë strategjik32 i PKVPAK synon sigurimin e kujdesit shëndetësor të aksesueshëm, 
të përballueshëm dhe të barabartë për personat me aftësi të kufizuara, nëpërmjet objektivit 
për forcimin e kapaciteteve njerëzore dhe teknike për ofrimin e shërbimeve shëndetësore për 
personat me aftësi të kufizuara33 dhe objektivit për zhvillimin e shërbimeve të parandalimit, 
integrimit dhe rehabilitimit për fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuara34.

Ashtu si edhe në seksionet e tjera, në Tabelën 36 paraqitet një vlerësim i përgjithshëm i këtij 
qëllimi strategjik dhe objektivave përkatëse si nga personat me aftësi të kufizuara ashtu 
edhe nga përfaqësuesit e organizatave, për të gjitha bashkitë së bashku. Rezultatet në këtë 
vlerësim paraqiten me mesatare ku 1 është vlera më e vogël (aspak i/e kënaqur) dhe 4 vlera 
më e madhe (shumë i/e kënaqur).

Tabela 36: Kujdes shëndetësor i aksesueshëm dhe i barabartë

Personat me aftësi të 
kufizuara dhe familjarët e tyre

Përfaqësuesit e organizatave

N Mesatare N Mesatare

Kujdesi Shëndetësor 479 1.80 57 1.75

Kapacitetet njerëzore dhe teknike për shërbimet 
shëndetësore

478 1.73 57 1.70

Parandalimi, integrimi dhe rehabilitimi i fëmijëve dhe 
të rriturve me AK

469 1.88 53 1.77

Të dhënat në Tabelën 36, tregojnë se vlerësimi i përgjithshëm për këtë qëllim strategjik 
paraqitet në nivele të ulta të kënaqësisë si nga personat me aftësi të kufizuara e familjarët e 
tyre me mesatare 1.81, ashtu edhe nga përfaqësuesit e organizatave me mesatare 1.75.

32.  Qëllimi strategjik 6 : Të sigurohet një kujdes shëndetësor i aksesueshëm, i përballueshëm dhe i barabartë 
për personat me aftësi të kufizuara.

33.  Objektivi 1: Forcimi i kapaciteteve njerëzore dhe teknike për ofrimin e shërbimeve shëndetësore për person-
at me aftësi të kufizuara

34.  Objektivi 2: Zhvillimi i shërbimeve të parandalimit, integrimit dhe rehabilitimit për fëmijët dhe të rriturit 
me aftësi të kufizuara

Në vlera të përafërta raportohet vlerësimi i përgjithshëm për objektivin e forcimit të 
kapaciteteve për ofrimin e shërbimeve shëndetësore, nga personat me aftësi të kufizuara 
dhe familjarët e tyre (1.73) dhe përfaqësuesit e organizatave (1.70). Objektivi i dytë që 
lidhet me parandalimin, integrimin dhe rehabilitimin e fëmijëve dhe të rriturve me aftësi 
të kufizuar raportohet gjithashtu në nivele të ulëta kënaqësie. Përkatësisht, personat me 
aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë një mesatare 1.88 ndërsa përfaqësuesit e 
organizatave raportojnë mesatare 1.77.

3.6.1. Vlerësimi i aktiviteteve për objektivin e forcimit të kapaciteteve 
njerëzore dhe teknike për ofrimin e shërbimeve shëndetësore për personat 
me aftësi të kufizuara, sipas personave me aftësi të kufizuara dhe përfaqë-
suesve të organizatave.

Personat me aftësi të kufizuara raportojnë nivel të ulët të kënaqësisë për aktivitetet e objektivit 
për forcimin e kapaciteteve njerëzore dhe teknike për ofrimin e shërbimeve shëndetësore, me 
mesatare që variojnë nga 1.32 - 2.13.

Pothuajse 73% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë se janë të 
pakënaqur për shërbimet e ofruara në institucionet shëndetësore (15.8% “aspak të kënaqur” 
dhe 57.6% “pak të kënaqur”. Lidhur me shërbimin dentar falas në komunitet, 93% pohojnë 
se janë të pakënaqur (76.8% “aspak të kënaqur” dhe 16.2% “pak  të kënaqur”), ndërkohë 
që shërbimi dentar shkollor për fëmijët me aftësi të kufizuara rezulton në nivele të larta 
pakënaqësie (95.8%) (Shtojca 3).

Tabela 37: Kapacitetet njerëzore dhe teknike për shërbimet shëndetësore nga perspektiva 
e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre

Kapacitetet njerëzore dhe teknike për shërbime shëndetësore
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i kënaqësisë me shërbimin për personat me aftësi të kufizuara në institucionet shëndetësore 2.13 455

Niveli i kënaqësisë me shërbimin shëndetësor në banesë (kur personi me aftësi të kufizuara e ka të 
pamundur të lëvizë drejt institucioneve shëndetësore)

1.90 426

Niveli i kënaqësisë me ofrimin e shërbimit dentar falas për personat me aftësi të kufizuara në zonën ku 
banoni

1.32 427

Niveli i kënaqësisë me ofrimin e shërbimit dentar falas në shkolla, për fëmijë me aftësi të kufizuara, 
përfshirë edhe ata fëmijë që nuk janë të regjistruar në shkollë

1.37 336

Dentistët të trajnuar për të ofruar shërbim dentar për personat me aftësi të kufizuara 1.45 197

Përfaqësuesit e organizatave raportojnë nivel të ulët të kënaqësisë për aktivitetet e objektivit 
për forcimin e kapaciteteve njerëzore dhe teknike për ofrimin e shërbimeve shëndetësore, me 
mesatare që varijojnë nga 1.26 – 2.0. 

66.7% e përfaqësuesve të organizatave raportojnë se janë të pakënaqur me shërbimet në 
institucionet shëndetësore për personat me aftësi të kufizuara. Lidhur me shërbimin dentar 
falas në komunitet për personat me aftësi të kufizuar, 95.7% pohojnë se janë të pakënaqur, 
ndërkohë që shërbimi dentar shkollor për fëmijët me aftësi të kufizuara rezulton në nivele të 
larta pakënaqësie po ashtu (81.8%) (Shtojca 3).
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përmes granteve lehtësuese dhe po ashtu edhe aplikimi i tarifave favorizuese në legalizimin 
e banesave, janë aktivitete për të cilat pjesëmarrësit në monitorim nuk kishin informacion.

“Grantet për banesa sociale: Kam bërë kërkesën në Bashki për 3 vjet rresht dhe nuk 
kam mundur të zgjidh problemin për një banesë sociale. Së fundmi, më dhanë bonus 
për qeranë, por në masën 80%. Bonusi u pagua nga muaji Shtator deri në muajin 
Dhjetor, këto 2 muaj e kam paguar vetë. Më kanë kërkuar dokumentet dhe po e 
shqyrtojnë përsëri.” (person me aftësi të kufizuara)

“Shërbime mbështetëse nuk ka fare. Nuk di ku do ta çoj fëmijën mbas 2 vjetësh që 
mbaron klasën e nëntë, pasi nuk ka asnjë shërbim.” (prind fëmije)

3.6. Kujdesi shëndetësor
Qëllimi i gjashtë strategjik32 i PKVPAK synon sigurimin e kujdesit shëndetësor të aksesueshëm, 
të përballueshëm dhe të barabartë për personat me aftësi të kufizuara, nëpërmjet objektivit 
për forcimin e kapaciteteve njerëzore dhe teknike për ofrimin e shërbimeve shëndetësore për 
personat me aftësi të kufizuara33 dhe objektivit për zhvillimin e shërbimeve të parandalimit, 
integrimit dhe rehabilitimit për fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuara34.

Ashtu si edhe në seksionet e tjera, në Tabelën 36 paraqitet një vlerësim i përgjithshëm i këtij 
qëllimi strategjik dhe objektivave përkatëse si nga personat me aftësi të kufizuara ashtu 
edhe nga përfaqësuesit e organizatave, për të gjitha bashkitë së bashku. Rezultatet në këtë 
vlerësim paraqiten me mesatare ku 1 është vlera më e vogël (aspak i/e kënaqur) dhe 4 vlera 
më e madhe (shumë i/e kënaqur).

Tabela 36: Kujdes shëndetësor i aksesueshëm dhe i barabartë

Personat me aftësi të 
kufizuara dhe familjarët e tyre

Përfaqësuesit e organizatave

N Mesatare N Mesatare

Kujdesi Shëndetësor 479 1.80 57 1.75

Kapacitetet njerëzore dhe teknike për shërbimet 
shëndetësore

478 1.73 57 1.70

Parandalimi, integrimi dhe rehabilitimi i fëmijëve dhe 
të rriturve me AK

469 1.88 53 1.77

Të dhënat në Tabelën 36, tregojnë se vlerësimi i përgjithshëm për këtë qëllim strategjik 
paraqitet në nivele të ulta të kënaqësisë si nga personat me aftësi të kufizuara e familjarët e 
tyre me mesatare 1.81, ashtu edhe nga përfaqësuesit e organizatave me mesatare 1.75.

32.  Qëllimi strategjik 6 : Të sigurohet një kujdes shëndetësor i aksesueshëm, i përballueshëm dhe i barabartë 
për personat me aftësi të kufizuara.

33.  Objektivi 1: Forcimi i kapaciteteve njerëzore dhe teknike për ofrimin e shërbimeve shëndetësore për person-
at me aftësi të kufizuara

34.  Objektivi 2: Zhvillimi i shërbimeve të parandalimit, integrimit dhe rehabilitimit për fëmijët dhe të rriturit 
me aftësi të kufizuara

Në vlera të përafërta raportohet vlerësimi i përgjithshëm për objektivin e forcimit të 
kapaciteteve për ofrimin e shërbimeve shëndetësore, nga personat me aftësi të kufizuara 
dhe familjarët e tyre (1.73) dhe përfaqësuesit e organizatave (1.70). Objektivi i dytë që 
lidhet me parandalimin, integrimin dhe rehabilitimin e fëmijëve dhe të rriturve me aftësi 
të kufizuar raportohet gjithashtu në nivele të ulëta kënaqësie. Përkatësisht, personat me 
aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë një mesatare 1.88 ndërsa përfaqësuesit e 
organizatave raportojnë mesatare 1.77.

3.6.1. Vlerësimi i aktiviteteve për objektivin e forcimit të kapaciteteve 
njerëzore dhe teknike për ofrimin e shërbimeve shëndetësore për personat 
me aftësi të kufizuara, sipas personave me aftësi të kufizuara dhe përfaqë-
suesve të organizatave.

Personat me aftësi të kufizuara raportojnë nivel të ulët të kënaqësisë për aktivitetet e objektivit 
për forcimin e kapaciteteve njerëzore dhe teknike për ofrimin e shërbimeve shëndetësore, me 
mesatare që variojnë nga 1.32 - 2.13.

Pothuajse 73% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë se janë të 
pakënaqur për shërbimet e ofruara në institucionet shëndetësore (15.8% “aspak të kënaqur” 
dhe 57.6% “pak të kënaqur”. Lidhur me shërbimin dentar falas në komunitet, 93% pohojnë 
se janë të pakënaqur (76.8% “aspak të kënaqur” dhe 16.2% “pak  të kënaqur”), ndërkohë 
që shërbimi dentar shkollor për fëmijët me aftësi të kufizuara rezulton në nivele të larta 
pakënaqësie (95.8%) (Shtojca 3).

Tabela 37: Kapacitetet njerëzore dhe teknike për shërbimet shëndetësore nga perspektiva 
e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre

Kapacitetet njerëzore dhe teknike për shërbime shëndetësore
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i kënaqësisë me shërbimin për personat me aftësi të kufizuara në institucionet shëndetësore 2.13 455

Niveli i kënaqësisë me shërbimin shëndetësor në banesë (kur personi me aftësi të kufizuara e ka të 
pamundur të lëvizë drejt institucioneve shëndetësore)

1.90 426

Niveli i kënaqësisë me ofrimin e shërbimit dentar falas për personat me aftësi të kufizuara në zonën ku 
banoni

1.32 427

Niveli i kënaqësisë me ofrimin e shërbimit dentar falas në shkolla, për fëmijë me aftësi të kufizuara, 
përfshirë edhe ata fëmijë që nuk janë të regjistruar në shkollë

1.37 336

Dentistët të trajnuar për të ofruar shërbim dentar për personat me aftësi të kufizuara 1.45 197

Përfaqësuesit e organizatave raportojnë nivel të ulët të kënaqësisë për aktivitetet e objektivit 
për forcimin e kapaciteteve njerëzore dhe teknike për ofrimin e shërbimeve shëndetësore, me 
mesatare që varijojnë nga 1.26 – 2.0. 

66.7% e përfaqësuesve të organizatave raportojnë se janë të pakënaqur me shërbimet në 
institucionet shëndetësore për personat me aftësi të kufizuara. Lidhur me shërbimin dentar 
falas në komunitet për personat me aftësi të kufizuar, 95.7% pohojnë se janë të pakënaqur, 
ndërkohë që shërbimi dentar shkollor për fëmijët me aftësi të kufizuara rezulton në nivele të 
larta pakënaqësie po ashtu (81.8%) (Shtojca 3).



58 Raport i monitorimit të Planit Kombëtar të Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara (2016-2020)

Tabela 38: Kapacitetet njerëzore dhe teknike për shërbime shëndetësore nga perspektiva e 
përfaqësuesve të organizatave

Kapacitetet njerëzore dhe teknike për shërbimet shëndetësore
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i kënaqësisë me shërbimin për personat me aftësi të kufizuara në institucionet shëndetësore 
(procedura e pritjes, sjellja e stafit mjekësor, njohuritë që stafi ka për të orientuar problemin tuaj, etj.)

2.00 54

Niveli i kënaqësisë me shërbimin shëndetësor në banesë (kur personi me aftësi të kufizuara e ka të 
pamundur të lëvizë drejt institucioneve shëndetësore)

1.72 48

Niveli i kënaqësisë me ofrimin e shërbimit dentar falas për personat me aftësi të kufizuara në zonën ku 
banoni

1.26 46

Niveli i kënaqësisë me ofrimin e shërbimit dentar falas në shkolla, për fëmijë me aftësi të kufizuara, 
përfshirë edhe ata fëmijë që nuk janë të regjistruar në shkollë

1.56 44

Dentistët të trajnuar për të ofruar shërbim dentar për personat me aftësi të kufizuara 1.40 30

3.6. 2. Vlerësimi i aktiviteteve për zhvillimin e shërbimeve të parandalimit, 
integrimit dhe rehabilitimit për fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuara, 
sipas personave me aftësi të kufizuara dhe përfaqësuesve të organizatave.

Tabela 39 ofron të dhëna për shërbimet e parandalimit, integrimit dhe rehabilitimit për fëmijët 
dhe të rriturit me aftësi të kufizuara, sipas perceptimit të personave me aftësi të kufizuara 
dhe familjarëve të tyre, të cilët vlerësojnë se janë “pak të kënaqur” dhe “disi të kënaqur” me 
realizimin e pjesën më të madhe të aktiviteteve të këtij objektivi, e shprehur kjo me mesatare 
që variojnë nga 1.46 – 2.33.

Rreth 31% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre pohojnë se nuk kanë 
informacion mbi trajtimin e specializuar që iu ofrohet personave me aftësi të kufizuara. 
Përsa i përket pjesës tjetër, 83.1% e tyre raportojnë se janë të pakënaqur me trajtimet e 
specializuara.  E njëjta situatë raportohet edhe në lidhje me shërbimet riaftësuese (fizioterapi, 
logoterapi, terapi e të folurit, etj.), ku 35.8% raportojnë se nuk kanë informacion lidhur me to. 
Pjesa që ka informacion (64.2%) pohon se është e pakënaqur me këto shërbime (91.5% janë 
të pakënaqur). Rreth 40% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre nuk janë të 
informuar për parandalimin dhe identifikimin e hershëm të aftësisë së kufizuar (Shtojca 3).

Tabela 39: Parandalimi, integrimi dhe rehabilitimi nga perspektiva e personave me aftësi 
të kufizuara dhe familjarëve të tyre.

Parandalimi, integrimi dhe rehabilitimi i fëmijëve dhe rriturve me AK dhe mjetet ndihmëse
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Vlerësimi mbi masat e duhura (informim, këshillim për stilin e jetës, mënyrën e të ushqyerit etj.) për të 
parandaluar aftësitë të kufizuara

1.84 319

Vlerësimi mbi angazhimin (sa punë bëhet) për zbulimin dhe trajtimin e hershëm të fëmijëve me aftësi të kufizuara 1.99 316

Niveli i kënaqësisë për diagnostikimin e aftësisë së kufizuar 2.33 408

Niveli i kënaqësisë për trajtimin e specializuar që iu ofrohet personave me aftësi të kufizuara 1.82 367

Niveli i kënaqësisë me shërbimet riaftësuese (fizioterapi, logoterapi, terapi e të folurit, etj.) 1.46 340

Niveli i kënaqësisë me informacionin e dhënë nga institucionet publike për shërbime shëndetësore për 
personat me aftësi të kufizuara

1.94 420

Niveli i kënaqësisë me informacionin që ofrohet në lidhje me sëmundje të ndryshme që mund të shkaktojnë 
aftësi të kufizuara, sipas Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve dhe atij të aftësisë së kufizuar

1.87 246

Niveli i kënaqësisë me fushatat e ndërmarra në zonën tuaj për të ofruar informacion shëndetësor për 
persona që nuk flasin e nuk dëgjojnë

1.78 288

Niveli i kënaqësisë për rimbursimin e shpenzimeve për karrige me rrota, orteza, proteza, aparate 
dëgjimi  apo pajisje të tjera të teknologjisë ndihmëse

1.61 397

Përsa i përket parandalimit, integrimit dhe rehabilitimit, përfaqësuesit e organizatave 
vlerësojnë në “nivele të ulta kënaqësie” pjesën më të madhe të aktiviteteve, me mesatare që 
varijojnë nga 1.27 – 2.08 (Tabela 40). 

Vërehet se përfaqësuesit e organizatave raportojnë nivele të larta pakënaqësie në lidhje me 
parandalimin e aftësisë së kufizuar (84.1%), trajtimin e specializuar (80%) dhe shërbimet 
riaftësuese (67.3%). Situata vlerësohet e kënaqshme për diagnostikimin e aftësisë së kufizuar 
nga 33.3% e përfaqësuesve të organizatave (Shtojca 3).

Tabela 40: Parandalimi, integrimi dhe rehabilitimi i fëmijëve dhe të rriturve me aftësi të 
kufizuara në shërbimet shëndetësore dhe sigurimi mjeteve ndihmëse nga perspektiva e 
organizatave

Parandalimi, integrimi dhe rehabilitimi i fëmijëve dhe të rriturve me aftësi të kufizuara dhe 
mjetet ndihmëse

Mesatarja e 
vlerësimit

N

Vlerësimi mbi masat e duhura (informim, këshillim për stilin e jetës, mënyrën e të ushqyerit etj.) për të 
parandaluar aftësitë e kufizuara

1.61 44

Vlerësimi për angazhimin (sa punë bëhet)  për zbulimin dhe trajtimin e hershëm të fëmijëve me aftësi të kufizuara 1.83 42

Niveli i kënaqësisë me diagnostikimin e aftësisë së kufizuar 2.08 48

Niveli i kënaqësisë me trajtimin e specializuar që iu ofrohet personave me aftësi të kufizuara 1.68 45

Niveli i kënaqësisë me shërbimet riaftësuese (fizioterapi, logoterapi, terapi e të folurit, etj.) 1.93 49

Niveli i kënaqësisë me informacionin e dhënë nga institucionet publike për shërbime shëndetësore për 
personat me aftësi të kufizuara

1.59 47

Niveli i kënaqësisë me informacionin që ofrohet në lidhje me sëmundje të ndryshme që mund të shkaktojnë 
aftësi të kufizuara, sipas Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve dhe atij të aftësisë së kufizuar

1.69 43

Niveli i kënaqësisë me fushatat e ndërmarra në zonën tuaj për të ofruar informacion shëndetësor për 
persona që nuk flasin e nuk dëgjojnë

1.27 36

Niveli i kënaqësisë me rimbursimin e shpenzimeve për karrige me rrota, orteza, proteza, aparate dëgjimi apo 
pajisje të tjera të teknologjisë ndihmëse

1.37 45

Të dhënat cilësore, të ofruara nga pjesëmarrësit në vlerësim, personat me aftësi të kufizuara 
e familjarë të tyre, por edhe organizatat e fushës, konfirmojnë, vlerësimin që ka dalë përmes 
analizës së të dhënave sasiore.  Pjesëmarrësit në vlerësim shprehen se nuk janë të kënaqur 
me shërbimet shëndetësore dhe me kapacitetet e stafeve për të trajtuar personat me aftësi 
të kufizuara në institucionet shëndetësore. Pakënaqësi vihen re në drejtim të ofrimit të 
shërbimeve në institucionet shëndetësore; procedurat e pritjes, sjellja e personelit mjekësor, 
njohuritë për të orientuar problemin.  Edhe shërbimi shëndetësor në shtëpi për individë 
me vështirësi të theksuara të funksionimit është një prej aktiviteteve që konsiderohet i 
domosdoshëm por i munguar nga pjesëmarrësit. 

Shërbimi dentar falas dhe shërbimi dentar në shkolla për fëmijët me aftësi të kufizuara janë po 
ashtu aktivitete për realizimin e të cilave si individët me aftësi të kufizuara ashtu edhe familjarët 
e tyre dhe organizatat u shprehën se nuk ishin aspak të kënaqur në arritjen dhe sigurimin e tyre.

Parandalimi, diagnostifikimi, ndërhyrja e hershme dhe shërbimet e riaftësimit përbëjnë 
aktivitete për të cilat të gjithë pjesëmarrësit  shprehen se nuk janë aspak të kënaqur për 
garantimin e tyre. Informacioni i institucioneve publike për personat me aftësi të kufizuara si 
edhe ai ofruar prej tyre në lidhje me sëmundje të ndryshme që shkaktojnë aftësi të kufizuara, 
rezultojnë të jenë të munguar për të gjitha grupet pjesëmarrëse; mungojnë fushatat 
ndërgjegjësuese për të informuar personat që nuk flasin e nuk dëgjojnë për probleme 
shëndetësore, dhe si personat me aftësi të kufizuara e familjarët e tyre, ashtu edhe organizatat 
nuk janë aspak të kënaqur me mbështetjen me mjete ndihmëse si orteza, proteza, karrige me 
rrota, aparate dëgjimi dhe elementë të tjerë të teknologjisë ndihmëse.
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Tabela 38: Kapacitetet njerëzore dhe teknike për shërbime shëndetësore nga perspektiva e 
përfaqësuesve të organizatave

Kapacitetet njerëzore dhe teknike për shërbimet shëndetësore
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i kënaqësisë me shërbimin për personat me aftësi të kufizuara në institucionet shëndetësore 
(procedura e pritjes, sjellja e stafit mjekësor, njohuritë që stafi ka për të orientuar problemin tuaj, etj.)

2.00 54

Niveli i kënaqësisë me shërbimin shëndetësor në banesë (kur personi me aftësi të kufizuara e ka të 
pamundur të lëvizë drejt institucioneve shëndetësore)

1.72 48

Niveli i kënaqësisë me ofrimin e shërbimit dentar falas për personat me aftësi të kufizuara në zonën ku 
banoni

1.26 46

Niveli i kënaqësisë me ofrimin e shërbimit dentar falas në shkolla, për fëmijë me aftësi të kufizuara, 
përfshirë edhe ata fëmijë që nuk janë të regjistruar në shkollë

1.56 44

Dentistët të trajnuar për të ofruar shërbim dentar për personat me aftësi të kufizuara 1.40 30

3.6. 2. Vlerësimi i aktiviteteve për zhvillimin e shërbimeve të parandalimit, 
integrimit dhe rehabilitimit për fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuara, 
sipas personave me aftësi të kufizuara dhe përfaqësuesve të organizatave.

Tabela 39 ofron të dhëna për shërbimet e parandalimit, integrimit dhe rehabilitimit për fëmijët 
dhe të rriturit me aftësi të kufizuara, sipas perceptimit të personave me aftësi të kufizuara 
dhe familjarëve të tyre, të cilët vlerësojnë se janë “pak të kënaqur” dhe “disi të kënaqur” me 
realizimin e pjesën më të madhe të aktiviteteve të këtij objektivi, e shprehur kjo me mesatare 
që variojnë nga 1.46 – 2.33.

Rreth 31% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre pohojnë se nuk kanë 
informacion mbi trajtimin e specializuar që iu ofrohet personave me aftësi të kufizuara. 
Përsa i përket pjesës tjetër, 83.1% e tyre raportojnë se janë të pakënaqur me trajtimet e 
specializuara.  E njëjta situatë raportohet edhe në lidhje me shërbimet riaftësuese (fizioterapi, 
logoterapi, terapi e të folurit, etj.), ku 35.8% raportojnë se nuk kanë informacion lidhur me to. 
Pjesa që ka informacion (64.2%) pohon se është e pakënaqur me këto shërbime (91.5% janë 
të pakënaqur). Rreth 40% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre nuk janë të 
informuar për parandalimin dhe identifikimin e hershëm të aftësisë së kufizuar (Shtojca 3).

Tabela 39: Parandalimi, integrimi dhe rehabilitimi nga perspektiva e personave me aftësi 
të kufizuara dhe familjarëve të tyre.

Parandalimi, integrimi dhe rehabilitimi i fëmijëve dhe rriturve me AK dhe mjetet ndihmëse
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Vlerësimi mbi masat e duhura (informim, këshillim për stilin e jetës, mënyrën e të ushqyerit etj.) për të 
parandaluar aftësitë të kufizuara

1.84 319

Vlerësimi mbi angazhimin (sa punë bëhet) për zbulimin dhe trajtimin e hershëm të fëmijëve me aftësi të kufizuara 1.99 316

Niveli i kënaqësisë për diagnostikimin e aftësisë së kufizuar 2.33 408

Niveli i kënaqësisë për trajtimin e specializuar që iu ofrohet personave me aftësi të kufizuara 1.82 367

Niveli i kënaqësisë me shërbimet riaftësuese (fizioterapi, logoterapi, terapi e të folurit, etj.) 1.46 340

Niveli i kënaqësisë me informacionin e dhënë nga institucionet publike për shërbime shëndetësore për 
personat me aftësi të kufizuara

1.94 420

Niveli i kënaqësisë me informacionin që ofrohet në lidhje me sëmundje të ndryshme që mund të shkaktojnë 
aftësi të kufizuara, sipas Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve dhe atij të aftësisë së kufizuar

1.87 246

Niveli i kënaqësisë me fushatat e ndërmarra në zonën tuaj për të ofruar informacion shëndetësor për 
persona që nuk flasin e nuk dëgjojnë

1.78 288

Niveli i kënaqësisë për rimbursimin e shpenzimeve për karrige me rrota, orteza, proteza, aparate 
dëgjimi  apo pajisje të tjera të teknologjisë ndihmëse

1.61 397

Përsa i përket parandalimit, integrimit dhe rehabilitimit, përfaqësuesit e organizatave 
vlerësojnë në “nivele të ulta kënaqësie” pjesën më të madhe të aktiviteteve, me mesatare që 
varijojnë nga 1.27 – 2.08 (Tabela 40). 

Vërehet se përfaqësuesit e organizatave raportojnë nivele të larta pakënaqësie në lidhje me 
parandalimin e aftësisë së kufizuar (84.1%), trajtimin e specializuar (80%) dhe shërbimet 
riaftësuese (67.3%). Situata vlerësohet e kënaqshme për diagnostikimin e aftësisë së kufizuar 
nga 33.3% e përfaqësuesve të organizatave (Shtojca 3).

Tabela 40: Parandalimi, integrimi dhe rehabilitimi i fëmijëve dhe të rriturve me aftësi të 
kufizuara në shërbimet shëndetësore dhe sigurimi mjeteve ndihmëse nga perspektiva e 
organizatave

Parandalimi, integrimi dhe rehabilitimi i fëmijëve dhe të rriturve me aftësi të kufizuara dhe 
mjetet ndihmëse

Mesatarja e 
vlerësimit

N

Vlerësimi mbi masat e duhura (informim, këshillim për stilin e jetës, mënyrën e të ushqyerit etj.) për të 
parandaluar aftësitë e kufizuara

1.61 44

Vlerësimi për angazhimin (sa punë bëhet)  për zbulimin dhe trajtimin e hershëm të fëmijëve me aftësi të kufizuara 1.83 42

Niveli i kënaqësisë me diagnostikimin e aftësisë së kufizuar 2.08 48

Niveli i kënaqësisë me trajtimin e specializuar që iu ofrohet personave me aftësi të kufizuara 1.68 45

Niveli i kënaqësisë me shërbimet riaftësuese (fizioterapi, logoterapi, terapi e të folurit, etj.) 1.93 49

Niveli i kënaqësisë me informacionin e dhënë nga institucionet publike për shërbime shëndetësore për 
personat me aftësi të kufizuara

1.59 47

Niveli i kënaqësisë me informacionin që ofrohet në lidhje me sëmundje të ndryshme që mund të shkaktojnë 
aftësi të kufizuara, sipas Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve dhe atij të aftësisë së kufizuar

1.69 43

Niveli i kënaqësisë me fushatat e ndërmarra në zonën tuaj për të ofruar informacion shëndetësor për 
persona që nuk flasin e nuk dëgjojnë

1.27 36

Niveli i kënaqësisë me rimbursimin e shpenzimeve për karrige me rrota, orteza, proteza, aparate dëgjimi apo 
pajisje të tjera të teknologjisë ndihmëse

1.37 45

Të dhënat cilësore, të ofruara nga pjesëmarrësit në vlerësim, personat me aftësi të kufizuara 
e familjarë të tyre, por edhe organizatat e fushës, konfirmojnë, vlerësimin që ka dalë përmes 
analizës së të dhënave sasiore.  Pjesëmarrësit në vlerësim shprehen se nuk janë të kënaqur 
me shërbimet shëndetësore dhe me kapacitetet e stafeve për të trajtuar personat me aftësi 
të kufizuara në institucionet shëndetësore. Pakënaqësi vihen re në drejtim të ofrimit të 
shërbimeve në institucionet shëndetësore; procedurat e pritjes, sjellja e personelit mjekësor, 
njohuritë për të orientuar problemin.  Edhe shërbimi shëndetësor në shtëpi për individë 
me vështirësi të theksuara të funksionimit është një prej aktiviteteve që konsiderohet i 
domosdoshëm por i munguar nga pjesëmarrësit. 

Shërbimi dentar falas dhe shërbimi dentar në shkolla për fëmijët me aftësi të kufizuara janë po 
ashtu aktivitete për realizimin e të cilave si individët me aftësi të kufizuara ashtu edhe familjarët 
e tyre dhe organizatat u shprehën se nuk ishin aspak të kënaqur në arritjen dhe sigurimin e tyre.

Parandalimi, diagnostifikimi, ndërhyrja e hershme dhe shërbimet e riaftësimit përbëjnë 
aktivitete për të cilat të gjithë pjesëmarrësit  shprehen se nuk janë aspak të kënaqur për 
garantimin e tyre. Informacioni i institucioneve publike për personat me aftësi të kufizuara si 
edhe ai ofruar prej tyre në lidhje me sëmundje të ndryshme që shkaktojnë aftësi të kufizuara, 
rezultojnë të jenë të munguar për të gjitha grupet pjesëmarrëse; mungojnë fushatat 
ndërgjegjësuese për të informuar personat që nuk flasin e nuk dëgjojnë për probleme 
shëndetësore, dhe si personat me aftësi të kufizuara e familjarët e tyre, ashtu edhe organizatat 
nuk janë aspak të kënaqur me mbështetjen me mjete ndihmëse si orteza, proteza, karrige me 
rrota, aparate dëgjimi dhe elementë të tjerë të teknologjisë ndihmëse.
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3.7. Pjesëmarrja në jetën politike dhe publike
Në këtë seksion vlerësohet qëllimi i shtatë strategjik35 i PKVPAK, i cili lidhet me pjesëmarrjen 
në jetën politike dhe publike dhe realizohet përmes tre objektivave me aktivitete përkatëse. 
Objektivat e këtij qëllimi synojnë: mundësimin e personave me aftësi të kufizuara për të 
votuar, për të mbrojtur interesat e tyre dhe për të marrë pjesë në vendimmarrje36; promovimin 
e punës së artistëve me aftësi të kufizuara dhe përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara 
në jetën artistike37; dhe dhënien e mundësive për personat me aftësi të kufizuara për të 
marrë pjesë në aktivitete dhe evenimente sportive38. Rezultatet e vlerësimit të përgjithshëm 
të qëllimit strategjik dhe objektivave përkatëse janë të shprehura sipas mesatares, ndërsa ato 
të aktiviteteve të grupuara sipas objektivave janë të shprehura edhe sipas përqindjes.

Pjesëmarrja në jetën politike dhe publike raportohet në nivele të ulëta kënaqësie nga 
personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre me mesatare 1.80 dhe përfaqësuesit e 
organizatave me mesatare 1.82 (Tabela 41). Objektivi “Votimi, advokimi dhe vendimmarrja” 
vlerësohet nga personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre me mesatare 1.81 ndërsa 
nga përfaqësuesit e organizatave me mesatare 1.73. Nxitja dhe pjesëmarrja në jetën artistike, e 
cila përbën objektivin e dytë raportohet nga personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre 
me mesatare 1.73 ndërsa nga përfaqësuesit e organizatave me mesatare 1.69. Objektivi i tretë, 
pjesëmarrja në aktivitete sportive, raportohet nga personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët 
e tyre me mesatare 1.85 ndërsa nga përfaqësuesit e organizatave me mesatare 1.94. 

Nga analiza vërehet se personat me aftësi të kufizuara në bashkitë Dibër dhe Lezhë, 
krahasuar me ata në Berat dhe Korçë, raportojnë nivele të larta të pakënaqësisë në lidhje me 
pjesëmarrjen në jetën politike dhe publike.

Tabela 41: Pjesëmarrja në Politikë dhe në Jetën Publike nga perspektiva e personave me 
aftësi të kufizuara

Personat me aftësi të kufizuar dhe 
familjarët e tyre

Përfaqësuesit e organizatave

N Mesatare N Mesatare

Pjesëmarrja në Jetën Politike dhe Publike 463 1.80 53 1.82

Votimi, advokimi dhe vendimmarrja 442 1.81 49 1.73

Nxitja dhe pjesëmarrja në jetën artistike 385 1.73 39 1.69

Pjesëmarrja në aktivitete sportive 402 1.93 45 1.94

35.  Qëllimi strategjik 7: Të mundësohet për personat me aftësi të kufizuara që të përfaqësojnë interesat e tyre 
dhe të marrin pjesë në jetën publike dhe politike në Shqipëri.

36.  Objektivi 1: Mundësimi i personave me aftësi të kufizuara për të votuar, advokuar për interesat e tyre dhe 
për të marrë pjesë në vendimmarrje

37.  Objektivi 2: Nxitja e punës së artistëve me aftësi të kufizuara dhe përfshirja e personave me aftësi të ku-
fizuara në jetën artistike

38.  Objektivi 3: Ofrimi i mundësive për personat me aftësi të kufizuara për të marrë pjesë në aktivitete dhe 
evente sportive

3.7.1. Vlerësimi i aktiviteteve që lidhen me mundësimin e personave me 
aftësi të kufizuara për të votuar, për të mbrojtur interesat e tyre dhe për të 
marrë pjesë në vendimmarrje sipas perceptimit të personave me aftësi të 
kufizuara dhe përfaqësuesve të organizatave.

Me një mesatare nga 1.67 në 1.95 (Tabela 42), personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët 
e tyre raportojnë se janë pak të kënaqur nga realizimi i pjesës më të madhe të aktiviteteve që 
lidhen me mundësinë për të votuar dhe mbrojtur interesat e tyre për vendimmarrje.

Më konkretisht, rreth 30% e personave me aftësi të kufizuara raportojnë se “nuk kanë 
informacion” në lidhje me formatet e përshtatura për pjesëmarrjen në zgjedhje, përfshirjen si 
vëzhgues në procese zgjedhore dhe përfshirjen e çështjeve të personave me aftësi të kufizuara 
në nivel qendror dhe vendor. Nga ata të cilët kanë informacion, rezulton se rreth 50% e tyre 
vlerësojnë në nivele të ulëta kënaqësie për të gjitha aktivitetet e këtij objektivi (Shtojca 3). 

Tabela 42: Mundësia për të votuar, mbrojtur interesat dhe për vendimmarrje nga 
perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre.

Votimi, advokimi dhe vendimmarrja
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i kënaqësisë me informacionin në formate të përshtatura për pjesëmarrjen në zgjedhje të 
personave me aftësi të kufizuara

1.72 380

Niveli i kënaqësisë me pjesëmarrjen në zgjedhje përmes sigurimit të kushteve për një votim të lirë, të 
barabartë e të drejtpërdrejtë

1.95 421

Niveli i kënaqësisë me përfshirjen si vëzhgues në procese zgjedhore të personave me aftësi të 
kufizuara

1.67 372

Niveli i kënaqësisë për pjesëmarrjen, përfshirjen dhe përfaqësimin që kanë çështjet e aftësisë së 
kufizuar, në nivel vendor e qendror

1.80 369

Të dhënat në Tabelën 43, na tregojnë se mundësinë për të votuar dhe për të marrë pjesë në 
vendimmarrje, përfaqësuesit e organizatave e vlerësojnë me treguesit nga “aspak” në “pak të 
kënaqur” për pjesën më të madhe të aktiviteteve të këtij objektivi, shprehur me një mesatare 
nga 1.67– 1.95.

Përfaqësuesit e organizatave raportojnë se janë të pakënaqur për të gjitha aktivitetet që 
lidhen me objektivin (rreth 80% të pakënaqur) (Shtojca 3).

Tabela 43: Mundësia për të votuar, mbrojtur interesat dhe për vendimmarrje nga e 
organizatave

Mundësi për të votuar, advokuar dhe vendimmarrje
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i kënaqësisë me informacionin në formate të përshtatura (gjuha e shenjave, audio, Braille, titra 
etj.) për pjesëmarrjen në zgjedhje të personave me aftësi të kufizuara

1.54 42

Niveli i kënaqësisë me pjesëmarrjen në zgjedhje përmes sigurimit të kushteve për votim të lirë e 
barabartë.

1.68 47

Niveli i kënaqësisë me përfshirjen si vëzhgues në procese zgjedhore të personave me aftësi të 
kufizuara

1.61 39

Niveli i kënaqësisë me pjesëmarrjen, përfshirjen dhe  përfaqësimin që kanë çështjet e aftësisë së 
kufizuar, në nivel vendor e qendror

1.65 44
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3.7. Pjesëmarrja në jetën politike dhe publike
Në këtë seksion vlerësohet qëllimi i shtatë strategjik35 i PKVPAK, i cili lidhet me pjesëmarrjen 
në jetën politike dhe publike dhe realizohet përmes tre objektivave me aktivitete përkatëse. 
Objektivat e këtij qëllimi synojnë: mundësimin e personave me aftësi të kufizuara për të 
votuar, për të mbrojtur interesat e tyre dhe për të marrë pjesë në vendimmarrje36; promovimin 
e punës së artistëve me aftësi të kufizuara dhe përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara 
në jetën artistike37; dhe dhënien e mundësive për personat me aftësi të kufizuara për të 
marrë pjesë në aktivitete dhe evenimente sportive38. Rezultatet e vlerësimit të përgjithshëm 
të qëllimit strategjik dhe objektivave përkatëse janë të shprehura sipas mesatares, ndërsa ato 
të aktiviteteve të grupuara sipas objektivave janë të shprehura edhe sipas përqindjes.

Pjesëmarrja në jetën politike dhe publike raportohet në nivele të ulëta kënaqësie nga 
personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre me mesatare 1.80 dhe përfaqësuesit e 
organizatave me mesatare 1.82 (Tabela 41). Objektivi “Votimi, advokimi dhe vendimmarrja” 
vlerësohet nga personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre me mesatare 1.81 ndërsa 
nga përfaqësuesit e organizatave me mesatare 1.73. Nxitja dhe pjesëmarrja në jetën artistike, e 
cila përbën objektivin e dytë raportohet nga personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre 
me mesatare 1.73 ndërsa nga përfaqësuesit e organizatave me mesatare 1.69. Objektivi i tretë, 
pjesëmarrja në aktivitete sportive, raportohet nga personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët 
e tyre me mesatare 1.85 ndërsa nga përfaqësuesit e organizatave me mesatare 1.94. 

Nga analiza vërehet se personat me aftësi të kufizuara në bashkitë Dibër dhe Lezhë, 
krahasuar me ata në Berat dhe Korçë, raportojnë nivele të larta të pakënaqësisë në lidhje me 
pjesëmarrjen në jetën politike dhe publike.

Tabela 41: Pjesëmarrja në Politikë dhe në Jetën Publike nga perspektiva e personave me 
aftësi të kufizuara

Personat me aftësi të kufizuar dhe 
familjarët e tyre

Përfaqësuesit e organizatave

N Mesatare N Mesatare

Pjesëmarrja në Jetën Politike dhe Publike 463 1.80 53 1.82

Votimi, advokimi dhe vendimmarrja 442 1.81 49 1.73

Nxitja dhe pjesëmarrja në jetën artistike 385 1.73 39 1.69

Pjesëmarrja në aktivitete sportive 402 1.93 45 1.94

35.  Qëllimi strategjik 7: Të mundësohet për personat me aftësi të kufizuara që të përfaqësojnë interesat e tyre 
dhe të marrin pjesë në jetën publike dhe politike në Shqipëri.

36.  Objektivi 1: Mundësimi i personave me aftësi të kufizuara për të votuar, advokuar për interesat e tyre dhe 
për të marrë pjesë në vendimmarrje

37.  Objektivi 2: Nxitja e punës së artistëve me aftësi të kufizuara dhe përfshirja e personave me aftësi të ku-
fizuara në jetën artistike

38.  Objektivi 3: Ofrimi i mundësive për personat me aftësi të kufizuara për të marrë pjesë në aktivitete dhe 
evente sportive

3.7.1. Vlerësimi i aktiviteteve që lidhen me mundësimin e personave me 
aftësi të kufizuara për të votuar, për të mbrojtur interesat e tyre dhe për të 
marrë pjesë në vendimmarrje sipas perceptimit të personave me aftësi të 
kufizuara dhe përfaqësuesve të organizatave.

Me një mesatare nga 1.67 në 1.95 (Tabela 42), personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët 
e tyre raportojnë se janë pak të kënaqur nga realizimi i pjesës më të madhe të aktiviteteve që 
lidhen me mundësinë për të votuar dhe mbrojtur interesat e tyre për vendimmarrje.

Më konkretisht, rreth 30% e personave me aftësi të kufizuara raportojnë se “nuk kanë 
informacion” në lidhje me formatet e përshtatura për pjesëmarrjen në zgjedhje, përfshirjen si 
vëzhgues në procese zgjedhore dhe përfshirjen e çështjeve të personave me aftësi të kufizuara 
në nivel qendror dhe vendor. Nga ata të cilët kanë informacion, rezulton se rreth 50% e tyre 
vlerësojnë në nivele të ulëta kënaqësie për të gjitha aktivitetet e këtij objektivi (Shtojca 3). 

Tabela 42: Mundësia për të votuar, mbrojtur interesat dhe për vendimmarrje nga 
perspektiva e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre.

Votimi, advokimi dhe vendimmarrja
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i kënaqësisë me informacionin në formate të përshtatura për pjesëmarrjen në zgjedhje të 
personave me aftësi të kufizuara

1.72 380

Niveli i kënaqësisë me pjesëmarrjen në zgjedhje përmes sigurimit të kushteve për një votim të lirë, të 
barabartë e të drejtpërdrejtë

1.95 421

Niveli i kënaqësisë me përfshirjen si vëzhgues në procese zgjedhore të personave me aftësi të 
kufizuara

1.67 372

Niveli i kënaqësisë për pjesëmarrjen, përfshirjen dhe përfaqësimin që kanë çështjet e aftësisë së 
kufizuar, në nivel vendor e qendror

1.80 369

Të dhënat në Tabelën 43, na tregojnë se mundësinë për të votuar dhe për të marrë pjesë në 
vendimmarrje, përfaqësuesit e organizatave e vlerësojnë me treguesit nga “aspak” në “pak të 
kënaqur” për pjesën më të madhe të aktiviteteve të këtij objektivi, shprehur me një mesatare 
nga 1.67– 1.95.

Përfaqësuesit e organizatave raportojnë se janë të pakënaqur për të gjitha aktivitetet që 
lidhen me objektivin (rreth 80% të pakënaqur) (Shtojca 3).

Tabela 43: Mundësia për të votuar, mbrojtur interesat dhe për vendimmarrje nga e 
organizatave

Mundësi për të votuar, advokuar dhe vendimmarrje
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i kënaqësisë me informacionin në formate të përshtatura (gjuha e shenjave, audio, Braille, titra 
etj.) për pjesëmarrjen në zgjedhje të personave me aftësi të kufizuara

1.54 42

Niveli i kënaqësisë me pjesëmarrjen në zgjedhje përmes sigurimit të kushteve për votim të lirë e 
barabartë.

1.68 47

Niveli i kënaqësisë me përfshirjen si vëzhgues në procese zgjedhore të personave me aftësi të 
kufizuara

1.61 39

Niveli i kënaqësisë me pjesëmarrjen, përfshirjen dhe  përfaqësimin që kanë çështjet e aftësisë së 
kufizuar, në nivel vendor e qendror

1.65 44
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3.7. 2. Vlerësimi i aktiviteteve të promovimit të punës së artistëve me aftësi të 
kufizuara dhe përfshirja e personave me aftësi të kufizuara në jetën artistike

Të dhënat në lidhje me promovimin e punës së artistëve me aftësi të kufizuara dhe përfshirjen 
e personave me aftësi të kufizuara në jetën artistike tregojnë se personat me aftësi të kufizuara 
janë “pak të kënaqur”, e vlerësuar kjo me një mesatare 1.73.

82.9% e personave me aftësi të kufizuara apo familjarët e tyre, tregojnë nivele të larta 
pakënaqësie për pjesëmarrjen në aktivitete kulturore (Shtojca 3).

Tabela 44: Promovimi dhe pjesëmarrja në punën dhe jetën artistike nga perspektiva e 
personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre

Nxitja dhe pjesëmarrja në jetën artistike
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i kënaqësisë me pjesëmarrjen e personave me aftësi të kufizuara në aktivitete kulturore 
(koncerte, teatër, muze, kinema)

1.73 385

Përfaqësuesit e organizatave raportojnë se janë “pak të kënaqur” për pjesëmarrjen e personave 
me aftësi të kufizuara në aktivitete artistike, vlerësuar me një mesatare 1.69 (Tabela 45).  

Pothuaj 85% e përfaqësuesve të organizatave shprehin nivel të lartë pakënaqësie për 
pjesëmarrjen e personave me aftësi të kufizuara në jetën artistike (Shtojca 3).

Tabela 45: Nxitja dhe pjesëmarrja në punën dhe jetën artistike nga perspektiva e 
organizatave

Nxitja dhe pjesëmarrja në jetën artistike
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i kënaqësisë me pjesëmarrjen e personave me aftësi të kufizuara në aktivitete kulturore 
(koncerte, teatër, muze, kinema)

1.69 39

3.7.3. Vlerësimi i aktiviteteve për dhënien e mundësive për personat me 
aftësi të kufizuara për të marrë pjesë në aktivitete dhe evenimente sportive.

Pjesëmarrja e personave me aftësi të kufizuara në aktivitete sportive dhe puna e mësuesit të 
edukimit fizik me fëmijët me aftësi të kufizuara raportohet në nivelin “pak e kënaqshme” nga 
personat me aftësi të kufizuara, vlerësuar me mesatare 1.63 dhe 2.28 (Tabela 46).

43% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë se nuk kanë 
informacion në lidhje me punën e mësuesit të edukimit fizik, por 56.6% e atyre që kanë 
informacion e vlerësojnë atë në nivele të kënaqshme (44% janë të kënaqur) (Shtojca 3).

Tabela 46: Mundësitë dhe pjesëmarrja në aktivitete sportive nga perspektiva e personave me 
aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre

Pjesëmarrja në aktivitete sportive
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i kënaqësisë me pjesëmarrjen  e personave me aftësi të kufizuara në  aktivitete sportive, 
përfshirë ato të organizuara nga Olimpiku Special

1.63 333

Sa të kënaqur jeni me punën e mësuesve të edukimit fizik për të punuar me fëmijët me aftësi të 
kufizuara?

2.28 300

Referuar Tabelës 47, përfaqësuesit e organizatave raportojnë se janë aspak dhe pak të kënaqur 
me punën e mësuesve të edukimit fizik për të punuar me fëmijët me aftësi të kufizuara, 
vlerësuar me mesatare 1.70.

Tabela 47: Mundësitë dhe pjesëmarrja në aktivitete sportive nga perspektiva e përfaqësuesve 
të organizatave

Mundësia dhe pjesëmarrja në aktivitete sportive
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i kënaqësisë me pjesëmarrjen  e personave me aftësi të kufizuara në  aktivitete sportive, 
përfshirë ato të organizuara nga Olimpiku Special

1.70 31

Sa të kënaqur jeni me punën e mësuesve të edukimit fizik për të punuar me fëmijët me aftësi të 
kufizuara?

2.02 40

Të dhënat cilësore, mbi pjesëmarrjen në politikë dhe në jetën publike nga perspektiva e 
personave me aftësi të kufizuara dhe organizatave, konfirmojnë përpjekje të pamjaftueshme 
për  realizimin e aktiviteteve të parashikuara në PKVPAK. Bazuar në përvojat e ndara nga 
pjesëmarrësit, evidentohet që KQZ dhe njësitë administrative të pushtetit vendor kanë realizuar 
pjesërisht disa nga dispozitat ligjore në lidhje me: (a) aksesueshmërinë fizike në qendrat e votimit; 
(b)  printimin e shabllonit për fletën e votimit për përdorim nga zgjedhësit e verbër. 

“Shkollat dhe kopshtet shërbejnë si qendra votimi dhe janë pjesërisht të përshtatura.” 
(përfaqësues organizate)

“ Në qendrën e votimit kishte shabllon për të verbrit, por unë votova me shoqërues 
pasi tek shablloni  stilolapsi mund të linte shenjë dhe vota ime nuk do të ishte më e 
fshehtë.” (person me aftësi të kufizuara)

Të dhënat e vlerësimit evidentuan se për një kategori zgjedhësish me aftësi të kufizuara e 
drejta e votës nuk garantohet, sikurse janë personat me aftësi të kufizuara që për shkaqe 
që lidhen me aftësinë e kufizuar, nuk mund të dalin nga shtëpia apo personat të cilëve me 
vendim gjykate iu është hequr zotësia juridike për të vepruar.

 “ Ka shumë persona me aftësi të kufizuara që nuk dalin dot nga shtëpi, dhe nuk kanë 
votuar. Më përpara, para viteve 90, komisioni shkonte bashkë me kutinë e votimit tek 
shtëpia, por tani kjo nuk bëhet më” (përfaqësues organizate)

Personat me aftësi të kufizuara dhe organizatat janë të pakënaqur me pjesëmarrjen, 
përfshirjen dhe  përfaqësimin e tyre në nivel vendor dhe qendror. Organizatat e konsiderojnë 
të domosdoshëm informimin dhe konsultimin, sidomos për shkak të një sërë reformash dhe 
procesesh të filluara, për të cilat ende organizatat nuk kanë informacionin e duhur pasi nuk 
janë informuar e konsultuar që në hapat e parë të fillimit të këtij procesi; sipas tyre ky proces 
edhe kur ndodh, është i vlefshëm për organizatat që operojnë në Tiranë, në nivel qendror dhe 
aspak ose fare pak arrin të përfshijë organizatat në nivel vendor. Ata shprehin mendimin e 
tyre në lidhje me një konsultim më të organizuar, më aktiv dhe jo vetëm një konsultim ‘pro 
forma’ por një konsultim e shkëmbim informacioni të vazhdueshëm dhe të thelluar. 

“Ka vetëm një përfaqësues të komunitetit Rom në Këshillin Bashkiak. Asnjë nga 
komuniteti i personave me aftësi të kufizuara”. (prind)

“Qeveria qendrore dhe ajo vendore duhet të na thërrasë ne përfaqësuesit e personave 
me aftësi të kufizuara, të na pyesin si mund të bëjmë më mirë, por atyre nuk i 
intereson”. (përfaqësues organizate)
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3.7. 2. Vlerësimi i aktiviteteve të promovimit të punës së artistëve me aftësi të 
kufizuara dhe përfshirja e personave me aftësi të kufizuara në jetën artistike

Të dhënat në lidhje me promovimin e punës së artistëve me aftësi të kufizuara dhe përfshirjen 
e personave me aftësi të kufizuara në jetën artistike tregojnë se personat me aftësi të kufizuara 
janë “pak të kënaqur”, e vlerësuar kjo me një mesatare 1.73.

82.9% e personave me aftësi të kufizuara apo familjarët e tyre, tregojnë nivele të larta 
pakënaqësie për pjesëmarrjen në aktivitete kulturore (Shtojca 3).

Tabela 44: Promovimi dhe pjesëmarrja në punën dhe jetën artistike nga perspektiva e 
personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre

Nxitja dhe pjesëmarrja në jetën artistike
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i kënaqësisë me pjesëmarrjen e personave me aftësi të kufizuara në aktivitete kulturore 
(koncerte, teatër, muze, kinema)

1.73 385

Përfaqësuesit e organizatave raportojnë se janë “pak të kënaqur” për pjesëmarrjen e personave 
me aftësi të kufizuara në aktivitete artistike, vlerësuar me një mesatare 1.69 (Tabela 45).  

Pothuaj 85% e përfaqësuesve të organizatave shprehin nivel të lartë pakënaqësie për 
pjesëmarrjen e personave me aftësi të kufizuara në jetën artistike (Shtojca 3).

Tabela 45: Nxitja dhe pjesëmarrja në punën dhe jetën artistike nga perspektiva e 
organizatave

Nxitja dhe pjesëmarrja në jetën artistike
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i kënaqësisë me pjesëmarrjen e personave me aftësi të kufizuara në aktivitete kulturore 
(koncerte, teatër, muze, kinema)

1.69 39

3.7.3. Vlerësimi i aktiviteteve për dhënien e mundësive për personat me 
aftësi të kufizuara për të marrë pjesë në aktivitete dhe evenimente sportive.

Pjesëmarrja e personave me aftësi të kufizuara në aktivitete sportive dhe puna e mësuesit të 
edukimit fizik me fëmijët me aftësi të kufizuara raportohet në nivelin “pak e kënaqshme” nga 
personat me aftësi të kufizuara, vlerësuar me mesatare 1.63 dhe 2.28 (Tabela 46).

43% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë se nuk kanë 
informacion në lidhje me punën e mësuesit të edukimit fizik, por 56.6% e atyre që kanë 
informacion e vlerësojnë atë në nivele të kënaqshme (44% janë të kënaqur) (Shtojca 3).

Tabela 46: Mundësitë dhe pjesëmarrja në aktivitete sportive nga perspektiva e personave me 
aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre

Pjesëmarrja në aktivitete sportive
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i kënaqësisë me pjesëmarrjen  e personave me aftësi të kufizuara në  aktivitete sportive, 
përfshirë ato të organizuara nga Olimpiku Special

1.63 333

Sa të kënaqur jeni me punën e mësuesve të edukimit fizik për të punuar me fëmijët me aftësi të 
kufizuara?

2.28 300

Referuar Tabelës 47, përfaqësuesit e organizatave raportojnë se janë aspak dhe pak të kënaqur 
me punën e mësuesve të edukimit fizik për të punuar me fëmijët me aftësi të kufizuara, 
vlerësuar me mesatare 1.70.

Tabela 47: Mundësitë dhe pjesëmarrja në aktivitete sportive nga perspektiva e përfaqësuesve 
të organizatave

Mundësia dhe pjesëmarrja në aktivitete sportive
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i kënaqësisë me pjesëmarrjen  e personave me aftësi të kufizuara në  aktivitete sportive, 
përfshirë ato të organizuara nga Olimpiku Special

1.70 31

Sa të kënaqur jeni me punën e mësuesve të edukimit fizik për të punuar me fëmijët me aftësi të 
kufizuara?

2.02 40

Të dhënat cilësore, mbi pjesëmarrjen në politikë dhe në jetën publike nga perspektiva e 
personave me aftësi të kufizuara dhe organizatave, konfirmojnë përpjekje të pamjaftueshme 
për  realizimin e aktiviteteve të parashikuara në PKVPAK. Bazuar në përvojat e ndara nga 
pjesëmarrësit, evidentohet që KQZ dhe njësitë administrative të pushtetit vendor kanë realizuar 
pjesërisht disa nga dispozitat ligjore në lidhje me: (a) aksesueshmërinë fizike në qendrat e votimit; 
(b)  printimin e shabllonit për fletën e votimit për përdorim nga zgjedhësit e verbër. 

“Shkollat dhe kopshtet shërbejnë si qendra votimi dhe janë pjesërisht të përshtatura.” 
(përfaqësues organizate)

“ Në qendrën e votimit kishte shabllon për të verbrit, por unë votova me shoqërues 
pasi tek shablloni  stilolapsi mund të linte shenjë dhe vota ime nuk do të ishte më e 
fshehtë.” (person me aftësi të kufizuara)

Të dhënat e vlerësimit evidentuan se për një kategori zgjedhësish me aftësi të kufizuara e 
drejta e votës nuk garantohet, sikurse janë personat me aftësi të kufizuara që për shkaqe 
që lidhen me aftësinë e kufizuar, nuk mund të dalin nga shtëpia apo personat të cilëve me 
vendim gjykate iu është hequr zotësia juridike për të vepruar.

 “ Ka shumë persona me aftësi të kufizuara që nuk dalin dot nga shtëpi, dhe nuk kanë 
votuar. Më përpara, para viteve 90, komisioni shkonte bashkë me kutinë e votimit tek 
shtëpia, por tani kjo nuk bëhet më” (përfaqësues organizate)

Personat me aftësi të kufizuara dhe organizatat janë të pakënaqur me pjesëmarrjen, 
përfshirjen dhe  përfaqësimin e tyre në nivel vendor dhe qendror. Organizatat e konsiderojnë 
të domosdoshëm informimin dhe konsultimin, sidomos për shkak të një sërë reformash dhe 
procesesh të filluara, për të cilat ende organizatat nuk kanë informacionin e duhur pasi nuk 
janë informuar e konsultuar që në hapat e parë të fillimit të këtij procesi; sipas tyre ky proces 
edhe kur ndodh, është i vlefshëm për organizatat që operojnë në Tiranë, në nivel qendror dhe 
aspak ose fare pak arrin të përfshijë organizatat në nivel vendor. Ata shprehin mendimin e 
tyre në lidhje me një konsultim më të organizuar, më aktiv dhe jo vetëm një konsultim ‘pro 
forma’ por një konsultim e shkëmbim informacioni të vazhdueshëm dhe të thelluar. 

“Ka vetëm një përfaqësues të komunitetit Rom në Këshillin Bashkiak. Asnjë nga 
komuniteti i personave me aftësi të kufizuara”. (prind)

“Qeveria qendrore dhe ajo vendore duhet të na thërrasë ne përfaqësuesit e personave 
me aftësi të kufizuara, të na pyesin si mund të bëjmë më mirë, por atyre nuk i 
intereson”. (përfaqësues organizate)
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Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre shprehen të pakënaqur për promovimin 
dhe pjesëmarrjen në punën dhe jetën artistike të personave me aftësi të kufizuara. Krahas 
barrierave në  infrastrukturë, kryesisht në ambiente, transport e komunikim,  barrierat në 
qëndrime, vazhdojnë t’i mbajnë ende larg përfshirjes në jetën publike, përfshirë  në aktivitete 
kulturore dhe sportive personat me aftësi të kufizuara.   

„Jam në shkollën e muzikës. Kam kërkuar të marr pjesë në koncerte por personi që 
është në Pallatin e Kulturës të sheh me përbuzje. Kam marrë pjesë 2 herë, por më pas 
jo“. (person me aftësi të kufizuara)

Personat me aftësi të kufizuara, familjarë të tyre dhe organizatat janë të pakënaqur me 
mundësitë  dhe mbështetjen e ofruar për të marrë pjesë në aktivitete sportive. Ndërkohë që 
vlerësojnë punën e mësuesve të edukimit fizik me fëmijët me aftësi të kufizuara, personat 
me aftësi të kufizuara shprehen me rezerva  për pjesëmarrjen e tyre në aktivitete sportive, 
përfshirë pjesëmarrjen në Olimpikun Special.

 “As që bëhet fjalë që mund të shkojmë në stadium, mungon përshtatshmëria”. (person 
me aftësi të kufizuara)

“Në 2 vitet e fundit, nga qendra jonë kanë marrë pjesë në olimpikun special”( 
përfaqësues organizate)

“Mësuesit edukimit fizik në shkolla janë të patrajnuar, por i mbështesin shumë fëmijët 
me aftësi të kufizuara. Këta mësues janë më atraktivë për nxënësit, mbasi kanë 
marrëdhënie shumë të mira me ta”. (prind fëmije)

3.8. Nxitja e bashkëpunimit dhe monitorimi e vlerësimi
Nxitja e bashkëpunimit ndërinstitucional, monitorimi dhe vlerësimi i tij përbën qëllimin 
e fundit strategjik39 të PKVPAK dhe synon të realizohet nëpërmjet një sërë objektivash, si: 
sigurimi i një bashkëpunimi dhe koordinimi më të mirë në përcaktimin  dhe monitorimin 
e aktiviteteve mes MSHMS-së dhe gjithë njësive të qeverisjes vendore (NJQV)40; monitorimi 
i pabarazive me të cilat përballen personat me aftësi të kufizuar dhe koordinimi i politikave 
publike që synojnë uljen e tyre41; ngritja e sistemit për mbledhjen e treguesve të monitorimit të 
shoqëruara me pasaportat për çdo tregues42; dhe nxitja e bashkëpunimit rajonal për zbatimin 
e Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara43

Të dhënat në Tabelën 48 tregojnë se personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre janë 
“të pakënaqur” me përmbushjen e këtij qëllimi strategjik, e vlerësuar kjo me mesatare 1.31. 
Ndërsa përfaqësuesit e organizatave raportojnë një mesatare pak më të lartë 1.78 që tregon 
se janë “pak të kënaqur” përsa i përket nxitjes së bashkëpunimit, monitorimit dhe vlerësimit 
mes sektorëve të ndryshëm për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara.

39.  Qëllimi strategjik 8: Të krijohen sinergji midis sektorëve të ndryshëm për nxitjen e integrimit të personave 
me aftësi të kufizuara në mënyrë gjithëpërfshirëse, të vazhdueshme dhe të qëndrueshme.

40.  Objektivi 1: Sigurimi i një bashkëpunimi dhe koordinimi më të mirë për projektimin dhe monitorimin e ak-
tiviteteve mes MMSR-së dhe gjithë Bashkive

41.  Objektivi 2: Monitorimi i pabarazive me të cilat përballen personat me aftësi të kufizuara dhe koordinimi i 
politikave publike që synojnë reduktimin e tyre.

42.  Objektivi 3: Ngritja e sistemit per mbledhjen e indikatorëve të monitorimit te shoqeruar me pasaportat për cdo indikator

43.  Objektivi 4 : Nxitja e bashkëpunimit rajonal për zbatimin e Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Dre-
jtat e Personave me Aftësi të Kufizuara

Tabela 48: Nxitja e bashkëpunimit, monitorimit dhe vlerësimit

Personat me aftësi të 
kufizuara dhe familjarët e tyre

Përfaqësuesit e organizatave

N Mesatare N Mesatare

Nxitja e Bashkëpunimit dhe Monitorimi e Vlerësimi 366 1.31 50 1.78

Tabela 49 tregon se vlerësimi nga personat me aftësi të kufizuara nuk paraqet dallime të 
rëndësishme ndërmjet aktiviteteve për nxitjen e bashkëpunimit, monitorimit dhe vlerësimit. 
Vlen të theksojmë se këto aktivitete adresojnë përmbushjen e katër objektivave të këtij 
qëllimi strategjik. E shprehur në përqindje, rreth 30% e personave me aftësi të kufizuara dhe 
familjarët e tyre raportojnë se “nuk kanë informacion” mbi këta tregues. Për më tepër ata 
shprehen të pakënaqur me progresin e deri-tanishëm për nivelin e pjesëmarrjes në proceset 
e monitorimit (90.3%), konferencat kombëtare (93.8%) dhe ato ndërkombëtare (95.5%). 

Tabela 49: Bashkëpunim dhe koordinim në hartimin dhe monitorimin e aktiviteteve të 
PKVPA, KNDPAK

Nxitja e bashkëpunimit, monitorimit dhe vlerësimit
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i pjesëmarrjes në procese të monitorimit të Planit të Veprimit të Aftësisë së Kufizuar 2016-2020 1.41 288

Niveli i pjesëmarrjes në konferenca të organizuara nga Ministria mbi vendimmarrjen e mbështetur, 
shërbimet komunitare, sipërmarrjen sociale

1.36 339

Niveli i pjesëmarrjes në konferenca në vende anëtare të BE për të parë e shkëmbyer përvoja  
pozitive në fushën e aftësisë së kufizuar

1.23 357

Përfaqësuesit e organizatave raportojnë mesatare 1.55 për aktivitetet që lidhen me 
pjesëmarrjen në procese të monitorimit të planit të veprimit dhe pjesëmarrjen në konferenca 
kombëtare që lidhen me aftësinë e kufizuar (2.18) (Tabela 50). 86% e përfaqësuesve të 
organizatave pohojnë se nuk kanë qenë të përfshirë në procese të monitorimit të PKVPAK-së. 

Tabela 50: Sigurimi i një bashkëpunimi dhe koordinimi më të mirë në hartimin dhe 
monitorimin e aktiviteteve mes MMSR-së dhe gjithë njësive të qeverisjes vendore (NJQV), 
nga perspektiva e organizatave

Nxitja e bashkëpunimit, monitorimit dhe vlerësimit
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i pjesëmarrjes në procese të monitorimit të Planit të Veprimit të Aftësisë së Kufizuar 2016-2020 1.55 43

Niveli i pjesëmarrjes në konferenca të organizuara nga institucione në nivel qendror/vendor mbi 
vendimmarrjen e mbështetur, shërbimet komunitare, sipërmarrjen sociale

2.18 49

Niveli i pjesëmarrjes në konferenca në vende anëtare të BE për të parë e shkëmbyer përvoja  
pozitive në fushën e aftësisë së kufizuar

1.35 45

Të dhënat cilësore për fushën  e bashkëpunimit, monitorimit e vlerësimit tregojnë për një nivel të lartë të 
përjashtimit të personave me aftësi të kufizuara, familjarëve dhe organizatave të shoqërisë civile. 

“Ne nuk mblidhemi të diskutojmë së bashku mes nesh, jo më të marrim pjesë e të ndajmë 
eksperienca mes bashkive, rajoneve. Nuk na merr neve qeveria në konferenca ndërkombëtare 
se shkojnë vetë ato.” (përfaqësues organizate)

“As që bëhet fjalë të shkojmë ne me qeverinë në konferenca ndërkombëtare” (përfaqësues organizate)

“Është hera e parë dhe një mundësi shumë e mirë që ne po japim mendimin tonë për 
gjëra që na interesojnë për vete e për fëmijët tanë. Në këto takime ne ndajmë opinione dhe 
eksperiencat tona dhe mësojmë më shumë.” (prind fëmije)
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Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre shprehen të pakënaqur për promovimin 
dhe pjesëmarrjen në punën dhe jetën artistike të personave me aftësi të kufizuara. Krahas 
barrierave në  infrastrukturë, kryesisht në ambiente, transport e komunikim,  barrierat në 
qëndrime, vazhdojnë t’i mbajnë ende larg përfshirjes në jetën publike, përfshirë  në aktivitete 
kulturore dhe sportive personat me aftësi të kufizuara.   

„Jam në shkollën e muzikës. Kam kërkuar të marr pjesë në koncerte por personi që 
është në Pallatin e Kulturës të sheh me përbuzje. Kam marrë pjesë 2 herë, por më pas 
jo“. (person me aftësi të kufizuara)

Personat me aftësi të kufizuara, familjarë të tyre dhe organizatat janë të pakënaqur me 
mundësitë  dhe mbështetjen e ofruar për të marrë pjesë në aktivitete sportive. Ndërkohë që 
vlerësojnë punën e mësuesve të edukimit fizik me fëmijët me aftësi të kufizuara, personat 
me aftësi të kufizuara shprehen me rezerva  për pjesëmarrjen e tyre në aktivitete sportive, 
përfshirë pjesëmarrjen në Olimpikun Special.

 “As që bëhet fjalë që mund të shkojmë në stadium, mungon përshtatshmëria”. (person 
me aftësi të kufizuara)

“Në 2 vitet e fundit, nga qendra jonë kanë marrë pjesë në olimpikun special”( 
përfaqësues organizate)

“Mësuesit edukimit fizik në shkolla janë të patrajnuar, por i mbështesin shumë fëmijët 
me aftësi të kufizuara. Këta mësues janë më atraktivë për nxënësit, mbasi kanë 
marrëdhënie shumë të mira me ta”. (prind fëmije)

3.8. Nxitja e bashkëpunimit dhe monitorimi e vlerësimi
Nxitja e bashkëpunimit ndërinstitucional, monitorimi dhe vlerësimi i tij përbën qëllimin 
e fundit strategjik39 të PKVPAK dhe synon të realizohet nëpërmjet një sërë objektivash, si: 
sigurimi i një bashkëpunimi dhe koordinimi më të mirë në përcaktimin  dhe monitorimin 
e aktiviteteve mes MSHMS-së dhe gjithë njësive të qeverisjes vendore (NJQV)40; monitorimi 
i pabarazive me të cilat përballen personat me aftësi të kufizuar dhe koordinimi i politikave 
publike që synojnë uljen e tyre41; ngritja e sistemit për mbledhjen e treguesve të monitorimit të 
shoqëruara me pasaportat për çdo tregues42; dhe nxitja e bashkëpunimit rajonal për zbatimin 
e Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara43

Të dhënat në Tabelën 48 tregojnë se personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre janë 
“të pakënaqur” me përmbushjen e këtij qëllimi strategjik, e vlerësuar kjo me mesatare 1.31. 
Ndërsa përfaqësuesit e organizatave raportojnë një mesatare pak më të lartë 1.78 që tregon 
se janë “pak të kënaqur” përsa i përket nxitjes së bashkëpunimit, monitorimit dhe vlerësimit 
mes sektorëve të ndryshëm për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara.

39.  Qëllimi strategjik 8: Të krijohen sinergji midis sektorëve të ndryshëm për nxitjen e integrimit të personave 
me aftësi të kufizuara në mënyrë gjithëpërfshirëse, të vazhdueshme dhe të qëndrueshme.

40.  Objektivi 1: Sigurimi i një bashkëpunimi dhe koordinimi më të mirë për projektimin dhe monitorimin e ak-
tiviteteve mes MMSR-së dhe gjithë Bashkive

41.  Objektivi 2: Monitorimi i pabarazive me të cilat përballen personat me aftësi të kufizuara dhe koordinimi i 
politikave publike që synojnë reduktimin e tyre.

42.  Objektivi 3: Ngritja e sistemit per mbledhjen e indikatorëve të monitorimit te shoqeruar me pasaportat për cdo indikator

43.  Objektivi 4 : Nxitja e bashkëpunimit rajonal për zbatimin e Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Dre-
jtat e Personave me Aftësi të Kufizuara

Tabela 48: Nxitja e bashkëpunimit, monitorimit dhe vlerësimit

Personat me aftësi të 
kufizuara dhe familjarët e tyre

Përfaqësuesit e organizatave

N Mesatare N Mesatare

Nxitja e Bashkëpunimit dhe Monitorimi e Vlerësimi 366 1.31 50 1.78

Tabela 49 tregon se vlerësimi nga personat me aftësi të kufizuara nuk paraqet dallime të 
rëndësishme ndërmjet aktiviteteve për nxitjen e bashkëpunimit, monitorimit dhe vlerësimit. 
Vlen të theksojmë se këto aktivitete adresojnë përmbushjen e katër objektivave të këtij 
qëllimi strategjik. E shprehur në përqindje, rreth 30% e personave me aftësi të kufizuara dhe 
familjarët e tyre raportojnë se “nuk kanë informacion” mbi këta tregues. Për më tepër ata 
shprehen të pakënaqur me progresin e deri-tanishëm për nivelin e pjesëmarrjes në proceset 
e monitorimit (90.3%), konferencat kombëtare (93.8%) dhe ato ndërkombëtare (95.5%). 

Tabela 49: Bashkëpunim dhe koordinim në hartimin dhe monitorimin e aktiviteteve të 
PKVPA, KNDPAK

Nxitja e bashkëpunimit, monitorimit dhe vlerësimit
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i pjesëmarrjes në procese të monitorimit të Planit të Veprimit të Aftësisë së Kufizuar 2016-2020 1.41 288

Niveli i pjesëmarrjes në konferenca të organizuara nga Ministria mbi vendimmarrjen e mbështetur, 
shërbimet komunitare, sipërmarrjen sociale

1.36 339

Niveli i pjesëmarrjes në konferenca në vende anëtare të BE për të parë e shkëmbyer përvoja  
pozitive në fushën e aftësisë së kufizuar

1.23 357

Përfaqësuesit e organizatave raportojnë mesatare 1.55 për aktivitetet që lidhen me 
pjesëmarrjen në procese të monitorimit të planit të veprimit dhe pjesëmarrjen në konferenca 
kombëtare që lidhen me aftësinë e kufizuar (2.18) (Tabela 50). 86% e përfaqësuesve të 
organizatave pohojnë se nuk kanë qenë të përfshirë në procese të monitorimit të PKVPAK-së. 

Tabela 50: Sigurimi i një bashkëpunimi dhe koordinimi më të mirë në hartimin dhe 
monitorimin e aktiviteteve mes MMSR-së dhe gjithë njësive të qeverisjes vendore (NJQV), 
nga perspektiva e organizatave

Nxitja e bashkëpunimit, monitorimit dhe vlerësimit
Mesatarja e 
vlerësimit

N

Niveli i pjesëmarrjes në procese të monitorimit të Planit të Veprimit të Aftësisë së Kufizuar 2016-2020 1.55 43

Niveli i pjesëmarrjes në konferenca të organizuara nga institucione në nivel qendror/vendor mbi 
vendimmarrjen e mbështetur, shërbimet komunitare, sipërmarrjen sociale

2.18 49

Niveli i pjesëmarrjes në konferenca në vende anëtare të BE për të parë e shkëmbyer përvoja  
pozitive në fushën e aftësisë së kufizuar

1.35 45

Të dhënat cilësore për fushën  e bashkëpunimit, monitorimit e vlerësimit tregojnë për një nivel të lartë të 
përjashtimit të personave me aftësi të kufizuara, familjarëve dhe organizatave të shoqërisë civile. 

“Ne nuk mblidhemi të diskutojmë së bashku mes nesh, jo më të marrim pjesë e të ndajmë 
eksperienca mes bashkive, rajoneve. Nuk na merr neve qeveria në konferenca ndërkombëtare 
se shkojnë vetë ato.” (përfaqësues organizate)

“As që bëhet fjalë të shkojmë ne me qeverinë në konferenca ndërkombëtare” (përfaqësues organizate)

“Është hera e parë dhe një mundësi shumë e mirë që ne po japim mendimin tonë për 
gjëra që na interesojnë për vete e për fëmijët tanë. Në këto takime ne ndajmë opinione dhe 
eksperiencat tona dhe mësojmë më shumë.” (prind fëmije)
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Megjithë përpjekjet dhe masat e marra nga qeveria shqiptare për të zbatuar PKVPAK, 
komuniteti i personave me aftësi të kufizuara ende nuk arrin të prekë dhe të ndjejë 
ndryshime në realitetin e përditshëm dhe vazhdon të ndeshet me vështirësi, të cilat i 
pengojnë ata të jenë qytetarë me të drejta e mundësi të barabarta për t’u përfshirë në jetën 
sociale, ekonomike, politike  e  kulturore të vendit.

4.1. Konkluzione të Përgjithshme
Rezultatet e studimit treguan se PKVPAK njihet pak ose aspak në nivel vendor. Më shumë 
se 1/3 e pjesëmarrësve nuk kanë informacion për PKVPAK. Në varësi të objektivave, 20% 
deri në 50% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre e vlerësojnë PKVPAK 
me shkallën e vlerësimit “nuk kam informacion” ndërkohë që e njëjta situatë qëndron edhe 
për organizatat e shoqërisë civile, ku 20% deri në 40% raportojnë se janë të painformuara. 
Ndërkohë, ky plan nuk rezulton të jetë i zbërthyer në plane lokale, në mënyrë që çështja e 
aftësisë të kufizuar të zërë peshën e saj në të gjitha aktivitetet në nivel vendor.

Komuniteti i personave me aftësi të kufizuara ende përballet me institucione, të cilat nuk 
informojnë, orientojnë dhe adresojnë shqetësimet me të cilat ato ndeshen e për të cilat 
kërkojnë zgjidhje. Arsyet lidhen me mungesën e burimeve njerëzore, apo me mungesën 
e kapaciteteve  për të ndjekur në mënyrë konstante ndryshimet dhe zbatimin e të gjitha 
detyrimeve ligjore, përfshirë zbatimin e PKVPAK. Ligji për përfshirjen dhe aksesueshmërinë44 

44.  Ligji për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë, neni 14, Bashkërendimi i veprimtarive për problemet e personave me 
aftësi të kufizuara http://www.sherbimisocial.gov.al/ëp-content/uploads/2015/07/ligj_nr_93_dt_24_7_2014.pdf

Konkluzione

i vitit 2014 shtron detyrimin që organet e qeverisjes vendore të emërojnë një ose disa nëpunës 
vendorë45 që merren me çështje të aftësisë së kufizuar. 

Mungesa e punonjësve në nivel vendor e shoqëruar me mungesën e një koordinimi të 
qëndrueshëm e të vazhdueshëm mes institucioneve që janë përgjegjëse për të trajtuar çështjet 
e aftësisë së kufizuar në nivel vendor (arsimi, shëndetësia, punësimi, formimi profesional, 
shërbimet sociale, strehimi, transporti dhe infrastruktura), ndërmjet departamenteve në 
institucione, por edhe me përfaqësuesit e organizatave që punojnë në fushën e aftësisë së 
kufizuar, gjithashtu ndikon ndjeshëm në arritje të fragmentuara, të paqëndrueshme dhe jo 
sistemike. Ky fakt evidentohet nga vlerësimi shumë i ulët që pjesëmarrësit në monitorim kanë 
bërë për zbatimin e masave në fushën e tetë të PKVPAK (90.3% e  pjesëmarrësve raportojnë se nuk 
janë aspak të kënaqur, ndërkohë që 30% raportojnë që nuk kanë informacion në këtë fushë).

Megjithë vlerësimin pak më të lartë, krahasuar me fushat e tjera të PKVPAK, aksesueshmëria 
me gjithë dimensionet e saj konsiderohet si një nga pengesat kryesore dhe një parakusht i 
papërmbushur, i cili ende pengon personat me aftësi të kufizuara të kenë akses në shërbime 
(arsim, formim profesional, punësim, shërbimet e ndihmës ligjore dhe aksesit në drejtësi, 
shërbimet shoqërore e shëndetësore) në jetën social kulturore, ekonomike e politike, përfshirë 
pjesëmarrjen në votime, në nivel vendor, pranë komuniteteve ku ata banojnë. Duke qenë një 
nga fushat që ka pikëprerje me të gjitha fushat e tjera, mosrealizimi i saj evidentohet në të 
gjitha fushat e planit të veprimit. 

4.2. Konkluzione sipas fushave të PKVPAK
Aksesueshmëria

Lëvizja e personave me aftësi të kufizuara në botë ka theksuar gjithmonë që asnjë nga të 
drejtat e këtij komuniteti nuk mund të realizohet pa garantuar një mjedis, transport apo 
komunikim të përshtatur. Monitorimi i PKVPAK, tregoi se personat me aftësi të kufizuara 
vazhdojnë të përballen me mjedis, informacion, komunikim dhe transport të papërshtatur, e 
për rrjedhojë të mos kenë akses të plotë e pa barriera në shërbime, në jetën sociale, ekonomike, 
kulturore e sportive në komunitetet ku ata banojnë.

Mungon aksesueshmëria fizike thuajse në të gjitha objektet që ofrojnë shërbime publike. 
Realizimi i aksesueshmërisë fizike në ambiente arsimore, të punësimit e formimit profesional, 
të shërbimeve shoqërore e shëndetësore, në institucionet e drejtësisë e qendrat e votimit, si 
edhe në ato kulturore, mbetet në nivele tejet të ulëta. Më shumë se një e treta e personave 
me aftësi të kufizuara raportojnë se nuk janë të kënaqur me aksesueshmërinë fizike në 
institucionet e shërbimeve shoqërore (47.9%), zyrat e punësimit (43.9%) dhe qendrat e 
votimit (44.9%) dhe aksesueshmërinë në zyrat e bashkive apo njësive administrative (32.2% e 
pjesëmarrësve). Po ashtu, 52.4% e pjesëmarrësve ishin të pakënaqur nga aksesueshmëria në 
institucione kulturore e sportive. 

Mungojnë shërbimet e informacionit të aksesueshëm për personat me aftësi të kufizuara. Këtë e 
tregon vlerësimi i ulët, me një mesatare 1.43 nga personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e 
tyre dhe me një mesatare 1.88 nga organizatat që punojnë në fushën e aftësisë së kufizuar. 

45.  Nëpunës që merret me çështjet e aftësisë së kufizuar është punonjësi i administratës publike, qendrore apo 
vendore, i cili ka formim dhe njohuri të posaçme në fushën e aftësisë së kufizuar dhe ka për detyrë të monitorojë 
që politikat e programet hartohen dhe zbatohen në përputhje me kriteret e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi 
për aksesueshmërinë dhe përfshirjen, duke siguruar mundësi të barabarta për personat me aftësi të kufizuara. 
Ligji për përfshirjen dhe aksesueshmërine, nr. 93/2014.
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Megjithë përpjekjet dhe masat e marra nga qeveria shqiptare për të zbatuar PKVPAK, 
komuniteti i personave me aftësi të kufizuara ende nuk arrin të prekë dhe të ndjejë 
ndryshime në realitetin e përditshëm dhe vazhdon të ndeshet me vështirësi, të cilat i 
pengojnë ata të jenë qytetarë me të drejta e mundësi të barabarta për t’u përfshirë në jetën 
sociale, ekonomike, politike  e  kulturore të vendit.

4.1. Konkluzione të Përgjithshme
Rezultatet e studimit treguan se PKVPAK njihet pak ose aspak në nivel vendor. Më shumë 
se 1/3 e pjesëmarrësve nuk kanë informacion për PKVPAK. Në varësi të objektivave, 20% 
deri në 50% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre e vlerësojnë PKVPAK 
me shkallën e vlerësimit “nuk kam informacion” ndërkohë që e njëjta situatë qëndron edhe 
për organizatat e shoqërisë civile, ku 20% deri në 40% raportojnë se janë të painformuara. 
Ndërkohë, ky plan nuk rezulton të jetë i zbërthyer në plane lokale, në mënyrë që çështja e 
aftësisë të kufizuar të zërë peshën e saj në të gjitha aktivitetet në nivel vendor.

Komuniteti i personave me aftësi të kufizuara ende përballet me institucione, të cilat nuk 
informojnë, orientojnë dhe adresojnë shqetësimet me të cilat ato ndeshen e për të cilat 
kërkojnë zgjidhje. Arsyet lidhen me mungesën e burimeve njerëzore, apo me mungesën 
e kapaciteteve  për të ndjekur në mënyrë konstante ndryshimet dhe zbatimin e të gjitha 
detyrimeve ligjore, përfshirë zbatimin e PKVPAK. Ligji për përfshirjen dhe aksesueshmërinë44 

44.  Ligji për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë, neni 14, Bashkërendimi i veprimtarive për problemet e personave me 
aftësi të kufizuara http://www.sherbimisocial.gov.al/ëp-content/uploads/2015/07/ligj_nr_93_dt_24_7_2014.pdf

Konkluzione

i vitit 2014 shtron detyrimin që organet e qeverisjes vendore të emërojnë një ose disa nëpunës 
vendorë45 që merren me çështje të aftësisë së kufizuar. 

Mungesa e punonjësve në nivel vendor e shoqëruar me mungesën e një koordinimi të 
qëndrueshëm e të vazhdueshëm mes institucioneve që janë përgjegjëse për të trajtuar çështjet 
e aftësisë së kufizuar në nivel vendor (arsimi, shëndetësia, punësimi, formimi profesional, 
shërbimet sociale, strehimi, transporti dhe infrastruktura), ndërmjet departamenteve në 
institucione, por edhe me përfaqësuesit e organizatave që punojnë në fushën e aftësisë së 
kufizuar, gjithashtu ndikon ndjeshëm në arritje të fragmentuara, të paqëndrueshme dhe jo 
sistemike. Ky fakt evidentohet nga vlerësimi shumë i ulët që pjesëmarrësit në monitorim kanë 
bërë për zbatimin e masave në fushën e tetë të PKVPAK (90.3% e  pjesëmarrësve raportojnë se nuk 
janë aspak të kënaqur, ndërkohë që 30% raportojnë që nuk kanë informacion në këtë fushë).

Megjithë vlerësimin pak më të lartë, krahasuar me fushat e tjera të PKVPAK, aksesueshmëria 
me gjithë dimensionet e saj konsiderohet si një nga pengesat kryesore dhe një parakusht i 
papërmbushur, i cili ende pengon personat me aftësi të kufizuara të kenë akses në shërbime 
(arsim, formim profesional, punësim, shërbimet e ndihmës ligjore dhe aksesit në drejtësi, 
shërbimet shoqërore e shëndetësore) në jetën social kulturore, ekonomike e politike, përfshirë 
pjesëmarrjen në votime, në nivel vendor, pranë komuniteteve ku ata banojnë. Duke qenë një 
nga fushat që ka pikëprerje me të gjitha fushat e tjera, mosrealizimi i saj evidentohet në të 
gjitha fushat e planit të veprimit. 

4.2. Konkluzione sipas fushave të PKVPAK
Aksesueshmëria

Lëvizja e personave me aftësi të kufizuara në botë ka theksuar gjithmonë që asnjë nga të 
drejtat e këtij komuniteti nuk mund të realizohet pa garantuar një mjedis, transport apo 
komunikim të përshtatur. Monitorimi i PKVPAK, tregoi se personat me aftësi të kufizuara 
vazhdojnë të përballen me mjedis, informacion, komunikim dhe transport të papërshtatur, e 
për rrjedhojë të mos kenë akses të plotë e pa barriera në shërbime, në jetën sociale, ekonomike, 
kulturore e sportive në komunitetet ku ata banojnë.

Mungon aksesueshmëria fizike thuajse në të gjitha objektet që ofrojnë shërbime publike. 
Realizimi i aksesueshmërisë fizike në ambiente arsimore, të punësimit e formimit profesional, 
të shërbimeve shoqërore e shëndetësore, në institucionet e drejtësisë e qendrat e votimit, si 
edhe në ato kulturore, mbetet në nivele tejet të ulëta. Më shumë se një e treta e personave 
me aftësi të kufizuara raportojnë se nuk janë të kënaqur me aksesueshmërinë fizike në 
institucionet e shërbimeve shoqërore (47.9%), zyrat e punësimit (43.9%) dhe qendrat e 
votimit (44.9%) dhe aksesueshmërinë në zyrat e bashkive apo njësive administrative (32.2% e 
pjesëmarrësve). Po ashtu, 52.4% e pjesëmarrësve ishin të pakënaqur nga aksesueshmëria në 
institucione kulturore e sportive. 

Mungojnë shërbimet e informacionit të aksesueshëm për personat me aftësi të kufizuara. Këtë e 
tregon vlerësimi i ulët, me një mesatare 1.43 nga personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e 
tyre dhe me një mesatare 1.88 nga organizatat që punojnë në fushën e aftësisë së kufizuar. 

45.  Nëpunës që merret me çështjet e aftësisë së kufizuar është punonjësi i administratës publike, qendrore apo 
vendore, i cili ka formim dhe njohuri të posaçme në fushën e aftësisë së kufizuar dhe ka për detyrë të monitorojë 
që politikat e programet hartohen dhe zbatohen në përputhje me kriteret e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi 
për aksesueshmërinë dhe përfshirjen, duke siguruar mundësi të barabarta për personat me aftësi të kufizuara. 
Ligji për përfshirjen dhe aksesueshmërine, nr. 93/2014.
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Komuniteti i personave me dëmtim apo humbje të dëgjimit dhe shikimit vazhdon të jenë 
veçanërisht i izoluar. Mungon komunikimi i përshtatur përmes gjuhës së shenjave, formateve 
audio, shkrimit Braille, apo formateve të thjeshtuara në të gjitha institucionet, ku personat 
me aftësi të kufizuara duhet të marrin shërbime mbi baza të barabarta me gjithë qytetarët e 
tjerë; faqet e internetit të institucioneve publike nuk ofrojnë informacionin e nevojshëm dhe 
as nuk mund të mendohet të jenë të aksesueshme për të gjitha kategoritë e personave me 
aftësi të kufizuara. 

Rreth 68% e personave me aftësi të kufizuara raportojnë se në bashki, KMCAP, qendra ditore 
dhe ato shëndetësore nuk ka aspak mundësi komunikimi të përshtatur për nevojat e tyre. 
Ndërkohë, 51.3% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre pohojnë se nuk 
ka aspak informacionin të përshtatur në media kombëtare (përkthim në gjuhën e shenjave, 
informacion të thjeshtuar, titra). 

Mungon transporti i aksesueshëm dhe i përballueshëm financiarisht, lëvizja e lirë dhe 
pa pengesa për personat me aftësi të kufizuara (1.57 personat me aftësi të kufizuara dhe 
familjarët; 1.68 organizatat). Personat me aftësi të kufizuara janë të pakënaqur si me nivelin 
e realizimit të aksesueshmërisë në rrugët e qyteteve ku jetojnë, ashtu edhe me nivelin e 
aksesueshmërisë të mjeteve të transportit si edhe me rimbursimin e kostove të transportit, 
përfshirë karburantin. Të dhënat tregojnë se 44.1% e personave me aftësi të kufizuara 
raportojnë se nuk janë aspak të kënaqur me përshtatshmërinë për personat me aftësi të 
kufizuara në rrugët e qytetit. 

Shkalla e pakënaqësisë në garantimin e aksesueshmërisë lidhet me një sërë faktorësh, të cilat 
rrjedhin nga të dhënat e analizuara dhe konkretisht:  a) mungesa e informacionit për kuadrin 
ligjor e politik nga institucionet në nivel vendor; b) mungesa e koordinimit dhe bashkërendimit 
mes institucioneve; c) mungesa e vëmendjes së duhur ndaj çështjeve të aftësisë së kufizuar; 
d) mungesa e strukturave përkatëse; e) mungesa e planeve për aksesueshmërinë, të cilat janë 
një detyrim për çdo institucion; f) mungesa e strukturave monitoruese dhe vlerësuese. 

Barazia

Garantimi i barazisë para ligjit për personat me aftësi të kufizuara mbetet një qëllim i 
papërmbushur, për aq kohë sa efektet e tij rezultojnë të mos jenë ndjerë nga ana e komunitetit të 
personave me aftësi të kufizuara. Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët janë të pakënaqur 
me përmbushjen e këtij qëllimi strategjik (verësuar me mesatare 1.35).  Personat me aftësi të 
kufizuara e familjarët e tyre në masën 89,6% nuk kishin informacion, ose ishin të pakënaqur me 
realizimin e qëllimit strategjik dhe objektivave të parashikuara në këtë fushë të PKVPAK.

Mungon ofrimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për personat me aftësi të kufizuara 
(vlerësuar me mesatare 1.39), kjo edhe për shkak se procesi i gjatë i ndryshimit të legjislacionit 
për ofrimin e ndihmës juridike në Shqipëri, ka zbehur edhe  impaktin e aktiviteteve të 
parashikuara në këtë plan. 

86% e personave me aftësi të kufizuara raportojnë se nuk kanë marrë asnjëherë trajnim për 
ndihmën juridike falas dhe kriteret e përfitimit të këtij shërbimi. Rreth 55.6% e personave 
me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre pohojnë se nuk janë të kënaqur me nivelin e 
përgatitjes së juristëve. 

Ndërkohë, vlen të theksohet se edhe 47.6% e përfaqësuesve të organizatave raportojnë se nuk 
kanë marrë asnjëherë trajnim për shërbimet e ndihmës juridike dhe kriteret e përfitimit të 
këtij shërbimi dhe, në të njëjtën kohë, rreth 45% e tyre “nuk kanë informacion” nëse juristët 
janë të trajnuar dhe nëse informacioni ofrohet në mënyrë të përshtatur. 

75% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre nuk kanë dëgjuar për 
vendimarrjen e mbështetur, përkundrejt 52% të përfaqësuesve të organizatave të cilët 
gjithashtu nuk kanë  dëgjuar asnjëherë për vendimarrjen e mbështetur. Të intervistuarit 
nuk kishin njohuri mbi konceptet e “kapacitetit ligjor” krahas atij të vendimmarrjes së 
mbështetur. Institucionet nuk kanë marrë masa për të trajtuar këto çështje e për pasojë 
nuk janë ndërmarrë veprime të cilat mund të kishin rritur njohuritë e komunitetit. Studimi 
mbi kapacitetin ligjor, udhëzuesit për praktikat më të mira të vendimmarrjes së mbështetur, 
trajnimet e zyrtarëve në këtë fushë duhet t’i shërbenin përmirësimit të njohurive të tyre 
me qëllim mundësimin e ndryshimeve ligjore të parashikuara. Për asnjë nga këto aktivitete 
personat me aftësi të kufizuara nuk kishin informacion. 

Ndërkohë “zotësia juridike për të vepruar” vazhdon të hiqet apo të kufizohet dhe kujdestarët 
ligjorë të caktohen me vendim gjykate.  Ndryshimet ligjore të parashikuara në këtë fushë nuk 
janë realizuar pasi nevojitet ndryshimi i dispozitave ligjore të Kodit Civil, Kodit të Procedurës 
Civile, Kodit të Familjes për të mundësuar ndryshimet e parashikuara në këtë fushë, në Kodin 
e Procedurës Penale. Si rrjedhojë situata para dhe pas planit vazhdon të mbetet e njëjtë. 

78% e personave me aftësi të kufizuara, pohojnë mungesën e procedurave të përshtatura 
gjatë procesit gjyqësor, përfshirë mungesën e interpretit të gjuhës së shenjave, informacion 
në format Braille apo në gjuhë të thjeshtësuar. Personat me aftësi të kufizuara në shikim 
dhe në komunikim u shprehën për mungesën e aksesit në informacion, i cili shkakton 
akses të kufizuar të këtij komuniteti në institucionet shtetërore dhe veçanërisht në ato të 
drejtësisë. 

76.6% e organizatave raportojnë se nuk kanë mbështetur persona me aftësi të kufizuara 
në gjykatë, përkundrejt rreth 12.8% që raportojnë se kanë mbështetur nga “ndonjëherë” në 
“gjithmonë”.  Në rastet që kanë mbështetur, rreth 50% raportojnë “se janë të pakënaqur” nga 
cilësia e shërbimeve dhe rreth 17.6% raportojnë se kanë mbetur “të kënaqur”.

Në sistemin e drejtësisë, ende nuk garantohet respektimi i të drejtave  të personave me 
aftësi të kufizuara në përputhje me standardet ndërkombëtare, përsa i përket procedurave, 
shpenzimeve, kohëzgjatjes, aksesit dhe komunikimit në gjykatë. 

Arsimi dhe Formimi Profesional dhe Punësimi 

Arsimi dhe Formimi Profesional dhe Punësimi i personave me aftësi të kufizuara, ndonëse një 
prioritet i qeverisë shqiptare në kuadrin e reformave që synojnë kalimin nga skemat pasive 
të përfitimeve në “cash” në ato aktive, të punësimit dhe kontributeve, vazhdon të mbetet sfidë 
për të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara, pavarësisht nga fakti nëse ata janë 
të arsimuar apo pa arsimin përkatës, nëse banojnë në zonat urbane apo rurale,  apo nëse 
pritshmëritë për punësim i kanë ndaj sektorit publik apo atij privat. 

Këtë e tregon vlerësimi mjaft i ulët i personave me aftësi të kufizuara, familjarëve të tyre 
(1.77) dhe organizatave (1.79) për zbatimin e qëllimit strategjik të PKVPAK në fushën e arsimit 
dhe formimit profesional dhe punësimit. Të dhënat e analizuara në raport bashkie tregojnë 
se personat me aftësi të kufizuara në bashkinë e Korçës dhe Lezhës raportojnë nivele më të 
larta “pakënaqësie’ në raport me bashkinë e Beratit dhe Dibrës për arsimin profesional dhe 
pjesëmarrjen në tregun e punës.

Megjithë përpjekjet për të përmirësuar cilësinë dhe mbulimin e shërbimeve të Arsimit e 
Formimit Professional (AFP), të cilat nxisin përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara 
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Komuniteti i personave me dëmtim apo humbje të dëgjimit dhe shikimit vazhdon të jenë 
veçanërisht i izoluar. Mungon komunikimi i përshtatur përmes gjuhës së shenjave, formateve 
audio, shkrimit Braille, apo formateve të thjeshtuara në të gjitha institucionet, ku personat 
me aftësi të kufizuara duhet të marrin shërbime mbi baza të barabarta me gjithë qytetarët e 
tjerë; faqet e internetit të institucioneve publike nuk ofrojnë informacionin e nevojshëm dhe 
as nuk mund të mendohet të jenë të aksesueshme për të gjitha kategoritë e personave me 
aftësi të kufizuara. 

Rreth 68% e personave me aftësi të kufizuara raportojnë se në bashki, KMCAP, qendra ditore 
dhe ato shëndetësore nuk ka aspak mundësi komunikimi të përshtatur për nevojat e tyre. 
Ndërkohë, 51.3% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre pohojnë se nuk 
ka aspak informacionin të përshtatur në media kombëtare (përkthim në gjuhën e shenjave, 
informacion të thjeshtuar, titra). 

Mungon transporti i aksesueshëm dhe i përballueshëm financiarisht, lëvizja e lirë dhe 
pa pengesa për personat me aftësi të kufizuara (1.57 personat me aftësi të kufizuara dhe 
familjarët; 1.68 organizatat). Personat me aftësi të kufizuara janë të pakënaqur si me nivelin 
e realizimit të aksesueshmërisë në rrugët e qyteteve ku jetojnë, ashtu edhe me nivelin e 
aksesueshmërisë të mjeteve të transportit si edhe me rimbursimin e kostove të transportit, 
përfshirë karburantin. Të dhënat tregojnë se 44.1% e personave me aftësi të kufizuara 
raportojnë se nuk janë aspak të kënaqur me përshtatshmërinë për personat me aftësi të 
kufizuara në rrugët e qytetit. 

Shkalla e pakënaqësisë në garantimin e aksesueshmërisë lidhet me një sërë faktorësh, të cilat 
rrjedhin nga të dhënat e analizuara dhe konkretisht:  a) mungesa e informacionit për kuadrin 
ligjor e politik nga institucionet në nivel vendor; b) mungesa e koordinimit dhe bashkërendimit 
mes institucioneve; c) mungesa e vëmendjes së duhur ndaj çështjeve të aftësisë së kufizuar; 
d) mungesa e strukturave përkatëse; e) mungesa e planeve për aksesueshmërinë, të cilat janë 
një detyrim për çdo institucion; f) mungesa e strukturave monitoruese dhe vlerësuese. 

Barazia

Garantimi i barazisë para ligjit për personat me aftësi të kufizuara mbetet një qëllim i 
papërmbushur, për aq kohë sa efektet e tij rezultojnë të mos jenë ndjerë nga ana e komunitetit të 
personave me aftësi të kufizuara. Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët janë të pakënaqur 
me përmbushjen e këtij qëllimi strategjik (verësuar me mesatare 1.35).  Personat me aftësi të 
kufizuara e familjarët e tyre në masën 89,6% nuk kishin informacion, ose ishin të pakënaqur me 
realizimin e qëllimit strategjik dhe objektivave të parashikuara në këtë fushë të PKVPAK.

Mungon ofrimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për personat me aftësi të kufizuara 
(vlerësuar me mesatare 1.39), kjo edhe për shkak se procesi i gjatë i ndryshimit të legjislacionit 
për ofrimin e ndihmës juridike në Shqipëri, ka zbehur edhe  impaktin e aktiviteteve të 
parashikuara në këtë plan. 

86% e personave me aftësi të kufizuara raportojnë se nuk kanë marrë asnjëherë trajnim për 
ndihmën juridike falas dhe kriteret e përfitimit të këtij shërbimi. Rreth 55.6% e personave 
me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre pohojnë se nuk janë të kënaqur me nivelin e 
përgatitjes së juristëve. 

Ndërkohë, vlen të theksohet se edhe 47.6% e përfaqësuesve të organizatave raportojnë se nuk 
kanë marrë asnjëherë trajnim për shërbimet e ndihmës juridike dhe kriteret e përfitimit të 
këtij shërbimi dhe, në të njëjtën kohë, rreth 45% e tyre “nuk kanë informacion” nëse juristët 
janë të trajnuar dhe nëse informacioni ofrohet në mënyrë të përshtatur. 

75% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre nuk kanë dëgjuar për 
vendimarrjen e mbështetur, përkundrejt 52% të përfaqësuesve të organizatave të cilët 
gjithashtu nuk kanë  dëgjuar asnjëherë për vendimarrjen e mbështetur. Të intervistuarit 
nuk kishin njohuri mbi konceptet e “kapacitetit ligjor” krahas atij të vendimmarrjes së 
mbështetur. Institucionet nuk kanë marrë masa për të trajtuar këto çështje e për pasojë 
nuk janë ndërmarrë veprime të cilat mund të kishin rritur njohuritë e komunitetit. Studimi 
mbi kapacitetin ligjor, udhëzuesit për praktikat më të mira të vendimmarrjes së mbështetur, 
trajnimet e zyrtarëve në këtë fushë duhet t’i shërbenin përmirësimit të njohurive të tyre 
me qëllim mundësimin e ndryshimeve ligjore të parashikuara. Për asnjë nga këto aktivitete 
personat me aftësi të kufizuara nuk kishin informacion. 

Ndërkohë “zotësia juridike për të vepruar” vazhdon të hiqet apo të kufizohet dhe kujdestarët 
ligjorë të caktohen me vendim gjykate.  Ndryshimet ligjore të parashikuara në këtë fushë nuk 
janë realizuar pasi nevojitet ndryshimi i dispozitave ligjore të Kodit Civil, Kodit të Procedurës 
Civile, Kodit të Familjes për të mundësuar ndryshimet e parashikuara në këtë fushë, në Kodin 
e Procedurës Penale. Si rrjedhojë situata para dhe pas planit vazhdon të mbetet e njëjtë. 

78% e personave me aftësi të kufizuara, pohojnë mungesën e procedurave të përshtatura 
gjatë procesit gjyqësor, përfshirë mungesën e interpretit të gjuhës së shenjave, informacion 
në format Braille apo në gjuhë të thjeshtësuar. Personat me aftësi të kufizuara në shikim 
dhe në komunikim u shprehën për mungesën e aksesit në informacion, i cili shkakton 
akses të kufizuar të këtij komuniteti në institucionet shtetërore dhe veçanërisht në ato të 
drejtësisë. 

76.6% e organizatave raportojnë se nuk kanë mbështetur persona me aftësi të kufizuara 
në gjykatë, përkundrejt rreth 12.8% që raportojnë se kanë mbështetur nga “ndonjëherë” në 
“gjithmonë”.  Në rastet që kanë mbështetur, rreth 50% raportojnë “se janë të pakënaqur” nga 
cilësia e shërbimeve dhe rreth 17.6% raportojnë se kanë mbetur “të kënaqur”.

Në sistemin e drejtësisë, ende nuk garantohet respektimi i të drejtave  të personave me 
aftësi të kufizuara në përputhje me standardet ndërkombëtare, përsa i përket procedurave, 
shpenzimeve, kohëzgjatjes, aksesit dhe komunikimit në gjykatë. 

Arsimi dhe Formimi Profesional dhe Punësimi 

Arsimi dhe Formimi Profesional dhe Punësimi i personave me aftësi të kufizuara, ndonëse një 
prioritet i qeverisë shqiptare në kuadrin e reformave që synojnë kalimin nga skemat pasive 
të përfitimeve në “cash” në ato aktive, të punësimit dhe kontributeve, vazhdon të mbetet sfidë 
për të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara, pavarësisht nga fakti nëse ata janë 
të arsimuar apo pa arsimin përkatës, nëse banojnë në zonat urbane apo rurale,  apo nëse 
pritshmëritë për punësim i kanë ndaj sektorit publik apo atij privat. 

Këtë e tregon vlerësimi mjaft i ulët i personave me aftësi të kufizuara, familjarëve të tyre 
(1.77) dhe organizatave (1.79) për zbatimin e qëllimit strategjik të PKVPAK në fushën e arsimit 
dhe formimit profesional dhe punësimit. Të dhënat e analizuara në raport bashkie tregojnë 
se personat me aftësi të kufizuara në bashkinë e Korçës dhe Lezhës raportojnë nivele më të 
larta “pakënaqësie’ në raport me bashkinë e Beratit dhe Dibrës për arsimin profesional dhe 
pjesëmarrjen në tregun e punës.

Megjithë përpjekjet për të përmirësuar cilësinë dhe mbulimin e shërbimeve të Arsimit e 
Formimit Professional (AFP), të cilat nxisin përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara 
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në tregun e punës, sistemi aktual i arsimit, formimit profesional dhe punësimit ka mangësi 
të theksuara në (a) infrastrukturë (ambiente të papërshtatura, kurrikula të papërshtatura, 
mungesë të bazës materiale) (b) në burime njerëzore dhe njohuri e kapacitete të nevojshme 
për të vlerësuar e për të punuar me persona me aftësi të kufizuar. 

Përafërsisht 23 % e personave me aftësi të kufizuara janë të informuar në lidhje me kurset 
e formimit profesional, por vetëm 51% e tyre shprehen të kënaqur në lidhje me cilësinë 
mësimdhënies, ndërsa vetëm 8.8% janë të kënaqur me mbështetjen me mjete e pajisje për 
vetëpunësim. Eksperienca të pakta të evidentuara ofrohen kryesisht përmes projektesh ta 
zbatuara nga agjenci e organizata.

Integrimi në tregun e punës i personave me aftësi të kufizuara, kryesisht përmes 
programeve të posaçme për nxitjen e punësimit në mënyrë të veçantë përmes zbatimit 
të VKM 248/14 , “Për Nxitjen e Punësimit të Personave me Aftësi të Kufizuara”, vazhdon të 
mbetet sfidë. 

Vlerësimi shumë i ulët në lidhje me programet e nxitjes së punësimit që ofron zyra e 
punësimit për punësimin e personave me aftësi të kufizuara (1.62 organizatat; 1.50 personat 
dhe familjarët), lidhet edhe me mungesën e  njohurive dhe kapaciteteve për ti zbatuar ato 
me efektivitet, si dhe në mënyrë të veçantë me  mungesën e  njohurive për konceptet e reja 
që sjellin këto programe, siç është koncepti dhe mbështetja për të realizuar akomodimin/
përshtatjen e arsyeshme të vendit të punës që konfirmohet edhe përmes eksperiencave të  
evidentuara nga pjesëmarrësit në vlerësim. 

Nga analiza rezulton se rreth 50% e personave me aftësi të kufizuara “nuk kanë informacion” 
për programet e nxitjes së punësimit, mundësitë për të kryer praktika profesionale në 
institucione dhe biznese dhe mbështetjen për ndërmarrjet sociale që punësojnë persona me 
aftësi të kufizuara. Ndërkohë nga ata që e kanë këtë informacion, rreth 8% raportojnë nivele 
“të kënaqshme”. 69% e tyre raportojnë që janë “të pakënaqur” me mundësitë që iu ofrohen 
personave me aftësi të kufizuara për t’u punësuar në përputhje me aftësitë e tyre.

Ndryshe nga personat me aftësi të kufizuara, përfaqësuesit e organizatave janë të informuar 
për aktivitetet e këtij objektivi. Gati gjysma e tyre, 57.4% raportojnë se janë “të pakënaqur” 
me mundësitë që iu ofrohen personave me aftësi të kufizuara për të punuar në përputhje më 
aftësitë e tyre. Në lidhje me programet e nxitjes së punësimit qe ofrohen nga zyra e punës, 
58.8% pohojnë se nuk janë të kënaqur dhe 31% “pak të kënaqur”, ndërsa 68.8% pohojnë se 
janë të pakënaqur me mundësitë që iu ofrohen personave me aftësi të kufizuara për të kryer 
praktika profesionale në institucione apo biznese.

Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe Zyrat e Punësimit ende nuk 
ofrojnë shërbime punësimi cilësore dhe efikase për të nxitur punësimin e personave me aftësi 
të kufizuara në tregun e punës. Rezultatet tregojnë se 63% e personave më aftësi të kufizuara 
“nuk kanë informacion” në lidhje me vlerësimin e detajuar mbi aftësitë dhe nevojat e veçanta 
për një person me aftësi të kufizuara, nga punonjësit e zyrës së punësimit. Ndërkohë, për 37% 
të personave që kanë informacion, vetëm 8.2% e tyre janë të kënaqur me vlerësimet e kryera. 

84% e përfaqësuesve të organizatave shprehen të pakënaqur me cilësinë e shërbimit të 
ofruar nga zyrat e punësimit. Rreth 75% e përfaqësuesve të organizatave shprehen se janë 
të pakënaqur me procesin e vlerësimit të punëkërkuesve të papunë me aftësi të kufizuara 
(52.6% “aspak të kënaqur” dhe 23.7% “pak të kënaqur”).

Kjo evidenton mangësi në ofrimin e shërbimeve të punësimit për punëkërkuesit e papunë me 
aftësi të kufizuara që lidhen me: (a) mungesën e kapaciteteve të stafeve të zyrave të punësimit 
për të ofruar një cikël të plotë të shërbimit të punësimit, në përputhje me nevojat e çdo 
individi me aftësi të kufizuara; (b) mungesën e një strukture për vlerësim për punëkërkuesit 
e papunë me aftësi të kufizuara pranë DRSHKP dhe Zyrave të Punësimit, por edhe pranë 
qendrave të AFP si dhe mungesën e  instrumenteve dhe module të standardizuara të cilat 
do të ndihmojnë në gjithë këtë proces; (c) mungesën e seancave informuese për të nxitur 
interesin e punëkërkuesve dhe punëdhënësve mbi shërbimet dhe programet e ofruara nga 
qendrat e AFP dhe nga Zyrat e Punësimit.

Niveli i punësimit të personave me aftësi të kufizuar është i ulët, duke theksuar një pakënaqësi 
për pjesën më të madhe të pjesëmarrësve në këtë studim (92.4% janë të pakënaqur). 

Arsimi

Qëllimi strategjik për arsim gjithëpërfshirës dhe cilësor, krahasuar me qëllimet e tjerë të 
parashikuar në PKVPAK, raportohet në nivele të kënaqshme nga pjesëmarrësit në studim. 
Të intervistuarit pohojnë se janë bërë përpjekje pozitive në kuadër të cilësisë së arsimit 
gjithëpërfshirës, konkretisht për forcimin e kapaciteteve të mësuesve mbështetës, përgatitjes 
së PEI edhe cilësisë së mësimdhënies për fëmijët me aftësi të kufizuar. 

Rreth 63% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë të jenë “disi” 
(50%) dhe “shumë” (12.4%) të kënaqur në lidhje me shkollimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, 
60.4% shprehen se janë të kënaqur me praninë e mësuesit ndihmës (42% “disi” dhe 18.4% “ 
shumë” të kënaqur) dhe 62.5% janë të kënaqur me mundësinë që iu jep shkolla fëmijëve 
me aftësi të kufizuara për t’u përfshirë në aktivitete të ndryshme. Rezultatet tregojnë se 
përfaqësuesit e organizatave shprehen më skeptikë në lidhje me plotësimin e objektivave nën 
këtë qëllim. Ata/o raportojnë nivele të ulëta kënaqësie (29.2% e tyre) përsa i përket shkollimit 
të fëmijëve me aftësi të kufizuara. 40.8% e tyre shprehen se janë të kënaqur me praninë e 
mësuesit mbështetës dhe 38.9% janë të kënaqur me mundësinë që iu jep shkolla fëmijëve 
me aftësi të kufizuara për t’u përfshirë. Gjithsesi, pavarësisht arritjeve, siç konfirmohet edhe 
nga të dhënat cilësore, numri i mësuesve ndihmës në raport me numrin e nxënësve me aftësi 
të kufizuara dhe nevojat specifike që ata kanë në të mësuar, shpërndarja e tyre në bashki të 
ndryshme dhe në zonat rurale mbetet ende një shqetësim i paadresuar. 

Rezultatet tregojnë se nivele më të larta kënaqësie raportohen ne Berat, ndërsa nevojat më 
të papërmbushura evidentohen në bashkinë Korçë. Evidentohen praktika të mira në hartimin 
dhe rishikimin periodik të PEI në bashkëpunim dhe me përfshirjen dhe aprovimin e prindit. 
Kjo praktikë u evidentua vetëm në 1 (Berat) nga 4 bashkitë e monitoruara, ndërkohë që 
prindërit në bashkitë e tjera, evidentuan mosrealizimin e tyre dhe mospërfshirjen e tyre në 
këtë proces, gjë që tregon se këto praktika janë ende sporadike dhe jo sistemike për çdo fëmijë 
në të gjitha zonat e përfshira në monitorim, veçanërisht për fëmijët në zonat rurale.

Ndryshe nga treguesit e tjerë nën këtë objektiv, 83.9% e personave me aftësi të kufizuara 
dhe familjarët e tyre shprehen të pakënaqur me ofrimin e transportit falas për të shkuar në 
shkollë. Gjithashtu, edhe përfaqësuesit e organizatave raportojnë nivele të larta pakënaqësie 
për këtë tregues (76.7% janë të pakënaqur). Investimi për të siguruar transportin falas për 
fëmijët me aftësi të kufizuara në sistemin arsimor, si një nga ndërhyrjet që konsiderohet 
si prioritare nga prindërit, vazhdon të mbetet një sfidë që për vite nuk ka gjetur zgjidhje, 
ndonëse ligji për arsimin parauniversitar, PKVPAK dhe SKZHAPU  e parashikojnë këtë.
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në tregun e punës, sistemi aktual i arsimit, formimit profesional dhe punësimit ka mangësi 
të theksuara në (a) infrastrukturë (ambiente të papërshtatura, kurrikula të papërshtatura, 
mungesë të bazës materiale) (b) në burime njerëzore dhe njohuri e kapacitete të nevojshme 
për të vlerësuar e për të punuar me persona me aftësi të kufizuar. 

Përafërsisht 23 % e personave me aftësi të kufizuara janë të informuar në lidhje me kurset 
e formimit profesional, por vetëm 51% e tyre shprehen të kënaqur në lidhje me cilësinë 
mësimdhënies, ndërsa vetëm 8.8% janë të kënaqur me mbështetjen me mjete e pajisje për 
vetëpunësim. Eksperienca të pakta të evidentuara ofrohen kryesisht përmes projektesh ta 
zbatuara nga agjenci e organizata.

Integrimi në tregun e punës i personave me aftësi të kufizuara, kryesisht përmes 
programeve të posaçme për nxitjen e punësimit në mënyrë të veçantë përmes zbatimit 
të VKM 248/14 , “Për Nxitjen e Punësimit të Personave me Aftësi të Kufizuara”, vazhdon të 
mbetet sfidë. 

Vlerësimi shumë i ulët në lidhje me programet e nxitjes së punësimit që ofron zyra e 
punësimit për punësimin e personave me aftësi të kufizuara (1.62 organizatat; 1.50 personat 
dhe familjarët), lidhet edhe me mungesën e  njohurive dhe kapaciteteve për ti zbatuar ato 
me efektivitet, si dhe në mënyrë të veçantë me  mungesën e  njohurive për konceptet e reja 
që sjellin këto programe, siç është koncepti dhe mbështetja për të realizuar akomodimin/
përshtatjen e arsyeshme të vendit të punës që konfirmohet edhe përmes eksperiencave të  
evidentuara nga pjesëmarrësit në vlerësim. 

Nga analiza rezulton se rreth 50% e personave me aftësi të kufizuara “nuk kanë informacion” 
për programet e nxitjes së punësimit, mundësitë për të kryer praktika profesionale në 
institucione dhe biznese dhe mbështetjen për ndërmarrjet sociale që punësojnë persona me 
aftësi të kufizuara. Ndërkohë nga ata që e kanë këtë informacion, rreth 8% raportojnë nivele 
“të kënaqshme”. 69% e tyre raportojnë që janë “të pakënaqur” me mundësitë që iu ofrohen 
personave me aftësi të kufizuara për t’u punësuar në përputhje me aftësitë e tyre.

Ndryshe nga personat me aftësi të kufizuara, përfaqësuesit e organizatave janë të informuar 
për aktivitetet e këtij objektivi. Gati gjysma e tyre, 57.4% raportojnë se janë “të pakënaqur” 
me mundësitë që iu ofrohen personave me aftësi të kufizuara për të punuar në përputhje më 
aftësitë e tyre. Në lidhje me programet e nxitjes së punësimit qe ofrohen nga zyra e punës, 
58.8% pohojnë se nuk janë të kënaqur dhe 31% “pak të kënaqur”, ndërsa 68.8% pohojnë se 
janë të pakënaqur me mundësitë që iu ofrohen personave me aftësi të kufizuara për të kryer 
praktika profesionale në institucione apo biznese.

Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe Zyrat e Punësimit ende nuk 
ofrojnë shërbime punësimi cilësore dhe efikase për të nxitur punësimin e personave me aftësi 
të kufizuara në tregun e punës. Rezultatet tregojnë se 63% e personave më aftësi të kufizuara 
“nuk kanë informacion” në lidhje me vlerësimin e detajuar mbi aftësitë dhe nevojat e veçanta 
për një person me aftësi të kufizuara, nga punonjësit e zyrës së punësimit. Ndërkohë, për 37% 
të personave që kanë informacion, vetëm 8.2% e tyre janë të kënaqur me vlerësimet e kryera. 

84% e përfaqësuesve të organizatave shprehen të pakënaqur me cilësinë e shërbimit të 
ofruar nga zyrat e punësimit. Rreth 75% e përfaqësuesve të organizatave shprehen se janë 
të pakënaqur me procesin e vlerësimit të punëkërkuesve të papunë me aftësi të kufizuara 
(52.6% “aspak të kënaqur” dhe 23.7% “pak të kënaqur”).

Kjo evidenton mangësi në ofrimin e shërbimeve të punësimit për punëkërkuesit e papunë me 
aftësi të kufizuara që lidhen me: (a) mungesën e kapaciteteve të stafeve të zyrave të punësimit 
për të ofruar një cikël të plotë të shërbimit të punësimit, në përputhje me nevojat e çdo 
individi me aftësi të kufizuara; (b) mungesën e një strukture për vlerësim për punëkërkuesit 
e papunë me aftësi të kufizuara pranë DRSHKP dhe Zyrave të Punësimit, por edhe pranë 
qendrave të AFP si dhe mungesën e  instrumenteve dhe module të standardizuara të cilat 
do të ndihmojnë në gjithë këtë proces; (c) mungesën e seancave informuese për të nxitur 
interesin e punëkërkuesve dhe punëdhënësve mbi shërbimet dhe programet e ofruara nga 
qendrat e AFP dhe nga Zyrat e Punësimit.

Niveli i punësimit të personave me aftësi të kufizuar është i ulët, duke theksuar një pakënaqësi 
për pjesën më të madhe të pjesëmarrësve në këtë studim (92.4% janë të pakënaqur). 

Arsimi

Qëllimi strategjik për arsim gjithëpërfshirës dhe cilësor, krahasuar me qëllimet e tjerë të 
parashikuar në PKVPAK, raportohet në nivele të kënaqshme nga pjesëmarrësit në studim. 
Të intervistuarit pohojnë se janë bërë përpjekje pozitive në kuadër të cilësisë së arsimit 
gjithëpërfshirës, konkretisht për forcimin e kapaciteteve të mësuesve mbështetës, përgatitjes 
së PEI edhe cilësisë së mësimdhënies për fëmijët me aftësi të kufizuar. 

Rreth 63% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë të jenë “disi” 
(50%) dhe “shumë” (12.4%) të kënaqur në lidhje me shkollimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, 
60.4% shprehen se janë të kënaqur me praninë e mësuesit ndihmës (42% “disi” dhe 18.4% “ 
shumë” të kënaqur) dhe 62.5% janë të kënaqur me mundësinë që iu jep shkolla fëmijëve 
me aftësi të kufizuara për t’u përfshirë në aktivitete të ndryshme. Rezultatet tregojnë se 
përfaqësuesit e organizatave shprehen më skeptikë në lidhje me plotësimin e objektivave nën 
këtë qëllim. Ata/o raportojnë nivele të ulëta kënaqësie (29.2% e tyre) përsa i përket shkollimit 
të fëmijëve me aftësi të kufizuara. 40.8% e tyre shprehen se janë të kënaqur me praninë e 
mësuesit mbështetës dhe 38.9% janë të kënaqur me mundësinë që iu jep shkolla fëmijëve 
me aftësi të kufizuara për t’u përfshirë. Gjithsesi, pavarësisht arritjeve, siç konfirmohet edhe 
nga të dhënat cilësore, numri i mësuesve ndihmës në raport me numrin e nxënësve me aftësi 
të kufizuara dhe nevojat specifike që ata kanë në të mësuar, shpërndarja e tyre në bashki të 
ndryshme dhe në zonat rurale mbetet ende një shqetësim i paadresuar. 

Rezultatet tregojnë se nivele më të larta kënaqësie raportohen ne Berat, ndërsa nevojat më 
të papërmbushura evidentohen në bashkinë Korçë. Evidentohen praktika të mira në hartimin 
dhe rishikimin periodik të PEI në bashkëpunim dhe me përfshirjen dhe aprovimin e prindit. 
Kjo praktikë u evidentua vetëm në 1 (Berat) nga 4 bashkitë e monitoruara, ndërkohë që 
prindërit në bashkitë e tjera, evidentuan mosrealizimin e tyre dhe mospërfshirjen e tyre në 
këtë proces, gjë që tregon se këto praktika janë ende sporadike dhe jo sistemike për çdo fëmijë 
në të gjitha zonat e përfshira në monitorim, veçanërisht për fëmijët në zonat rurale.

Ndryshe nga treguesit e tjerë nën këtë objektiv, 83.9% e personave me aftësi të kufizuara 
dhe familjarët e tyre shprehen të pakënaqur me ofrimin e transportit falas për të shkuar në 
shkollë. Gjithashtu, edhe përfaqësuesit e organizatave raportojnë nivele të larta pakënaqësie 
për këtë tregues (76.7% janë të pakënaqur). Investimi për të siguruar transportin falas për 
fëmijët me aftësi të kufizuara në sistemin arsimor, si një nga ndërhyrjet që konsiderohet 
si prioritare nga prindërit, vazhdon të mbetet një sfidë që për vite nuk ka gjetur zgjidhje, 
ndonëse ligji për arsimin parauniversitar, PKVPAK dhe SKZHAPU  e parashikojnë këtë.



72 Raport i monitorimit të Planit Kombëtar të Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara (2016-2020)

Shërbimet Shoqërore 

Ofrimi i një kujdesi shoqëror cilësor, në përputhje me nevojat, sikurse është parashikuar në 
PKVPAK, është një e drejtë e cila duhet përmbushur për çdo individ me aftësi të kufizuara si 
edhe për prindërit e familjarët e tyre. 

Qasja e re e vlerësimit të aftësisë së kufizuar nga KMCAP, sipas modelit bio-psiko-social 
vlerësohet me skepticizëm nga personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre. 
Rreth 47.2% e personave me aftësi të kufizuara raportojnë se janë të kënaqur në lidhje me 
ndryshimet e fundit në procesin e vlerësimit të aftësisë së kufizuar nga KMCAP.

Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre si edhe organizatat vlerësojnë se 
shërbimet e mbrojtjes shoqërore në komunitetet e tyre janë të munguara (Peshkopi) apo të 
pamjaftueshme në kapacitete dhe tipologji për të përballuar nevojat (Berat, Korçë dhe Lezhë). 
Rezultatet tregojnë se vetëm 28.3% janë të kënaqur me shërbimet sociale për personat me 
aftësi të kufizuara që janë ngritur në zonën e tyre. 

Masa e pagesës së aftësisë së kufizuar konsiderohet e pamjaftueshme për të mbuluar kostot 
shtesë që sjell aftësia e kufizuar. Veç kostove të jetesës të cilat për familje me persona me 
aftësi të kufizuara, konsiderohet të jenë 2-3 herë më të larta, disa prindër paguajnë për terapi 
private, në mungesë të shërbimeve që ofrojnë qendrat publike të kujdesit ditor. Vetëm 7.5% 
pohojnë se janë të kënaqur me masën e pagesës së aftësisë së kufizuar, gjë që tregon se 
nevojat e një individi me aftësi të kufizuara nuk mbulohen.

Ofrimi i shërbimeve që mundësojnë realizimin e deinstitucionalizimit për personat e rritur 
me aftësi të kufizuara intelektuale, duket se është i munguar në komunitetet ku u realizua 
monitorimi. Rreth 22% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre shprehen se nuk 
kanë informacion mbi shërbimet që mbështesin jetesën e pavarur. Ndërkohë që, pjesa tjetër 
pohon nivele të larta pakënaqësie (93.5%) mbi shërbimet që mbështesin jetesën e pavarur.

Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre rezultojnë që nuk janë të informuar për 
strehimin social apo dhe përfitime që mund të kenë nga skema e granteve lehtësuese dhe 
po ashtu edhe nga aplikimi i tarifave favorizuese për legalizimin e banesave. Rreth 40% nuk 
kanë informacion mbi këtë përfitim. Pjesa tjetër, tregon nivel të lartë pakënaqësie për arritjen 
e këtij treguesi (87.8% janë të pakënaqur). 

Shërbimet Shëndetësore 

Rezultat e monitorimit treguan se shërbimet shëndetësore janë të pakta, të paaksesueshme 
ose të një cilësie të dobët, e evidentuar kjo përmes vlerësimit që personat me aftësi të 
kufizuara, familjarët e tyre dhe organizata të shoqërisë civile kanë bërë për këtë fushë të 
PKVPAK.

Shërbimet shëndetësore në institucionet shëndetësore apo në banesë nuk ofrohen në cilësinë 
apo standardin e duhur. Rezultatet e studimit tregojnë se personat me aftësi të kufizuara e 
familjarë të tyre, por edhe organizatat, nuk janë aspak të kënaqur me shërbimet shëndetësore, 
por edhe me kapacitetet e stafeve për të trajtuar personat me aftësi të kufizuara në institucionet 
shëndetësore. Konkretisht, pothuajse 73% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e 
tyre raportojnë se janë të pakënaqur për shërbimet e ofruara në institucionet shëndetësore. 
Pothuajse të njëjtin nivel pakënaqësie (66.7%) shprehin edhe përfaqësuesit e organizatave. 

Shërbimi dentar falas por edhe shërbimi dentar në shkolla pothuajse nuk sigurohet për personat 
me aftësi të kufizuara, ndërkohë që evidentohet mungesë kënaqësie përsa i përket edhe 
kapaciteteve të dentistëve për të trajtuar persona me aftësi të kufizuara, në mënyrë të 
veçantë persona me aftësi të kufizuara intelektuale. Lidhur me këtë tregues, 93% e personave 
me aftësi të kufizuara edhe familjarët e tyre pohojnë se janë të pakënaqur me shërbimin 
dentar falas në komunitet, ndërkohë që edhe shërbimi dentar shkollor për fëmijët me aftësi 
të kufizuara rezulton po ashtu në nivele të larta pakënaqësie (95.8%). Edhe përfaqësuesit e 
organizatave (95.7%) pohojnë se janë të pakënaqur me shërbimin dentar falas në komunitet, 
si edhe me shërbimin dentar shkollor falas për fëmijët me aftësi të kufizuara.

Në lidhje me trajtimet e specializuara dhe shërbimet rehabilituese, rezultatet tregojnë se 
pjesëmarrësit në studimit nuk janë të informuar për këto shërbime, si edhe që pjesa që 
është në dijeni për to shprehet e pakënaqur. Konkretisht, rreth 31% e personave me aftësi të 
kufizuara dhe familjarët e tyre pohojnë se nuk kanë informacion mbi trajtimin e specializuar 
që i ofrohet personave me aftësi të kufizuara. Për sa i përket pjesës tjetër, 83.1% e tyre raportojnë 
se janë të pakënaqur me trajtimet e specializuara. E njëjta situatë raportohet edhe në lidhje 
me shërbimet riaftësuese (fizioterapi, logoterapi, terapi e të folurit, etj.), ku 35.8% e personave 
me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë se nuk kanë informacion lidhur me to. 
Pjesa që ka informacion (64.2%) pohon se është e pakënaqur me këto shërbime (91.5% janë të 
pakënaqur). Për më tepër rreth 40% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre 
nuk janë të informuar për parandalimin dhe identifikimin e hershëm të aftësisë së kufizuar. 

Rezultatet tregojnë se edhe përfaqësuesit e organizatave raportojnë nivele të larta pakënaqësie 
në lidhje me parandalimin e aftësisë së kufizuar (84.1%), trajtimin e specializuar (80%) dhe 
shërbimet riaftësuese (67.3%). Situata vlerësohet e kënaqshme për diagnostikimin e aftësisë 
së kufizuar nga 33.3% e përfaqësuesve të organizatave. 

Pjesëmarrja në Politikë dhe në Jetën Publike

Vlerësimi mbi pjesëmarrjen në politikë dhe në jetën publike tregon përpjekje të pamjaftueshme 
për realizimin e aktiviteteve të parashikuara në planin e veprimit.

Pjesëmarrja në jetën politike dhe publike raportohet në nivele të ulëta kënaqësie nga personat 
me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre me mesatare 1.80 dhe përfaqësuesit e organizatave 
me mesatare 1.82. Votimi, advokimi dhe vendimmarrja vlerësohet nga personat me aftësi të 
kufizuara dhe familjarët e tyre me mesatare 1.81 ndërsa nga përfaqësuesit e organizatave me 
mesatare 1.73.

Dispozitat ligjore dhe aktet nënligjore46 nuk zbatohen në nivelin e duhur që të garantojnë 
sigurimin e aksesit në votime dhe një votim të fshehtë e të drejtpërdrejtë për të gjitha 
kategoritë e zgjedhësve me aftësi të kufizuara. 

Më konkretisht, rreth 30% e personave me aftësi të kufizuara raportojnë se “nuk kanë 
informacion” në lidhje me formatet e përshtatura për pjesëmarrjen në zgjedhje, përfshirjen si 
vëzhgues në procese zgjedhore dhe përfshirjen e çështjeve të personave me aftësi të kufizuara 
në nivel qendror dhe vendor.

Krahas barrierave në infrastrukturë, kryesisht në ambiente, transport e komunikim, barrierat 
në qëndrime, vazhdojnë t’i mbajnë ende larg përfshirjes në jetën publike, përfshirë në 

46.  Kodi Zgjedhor, neni 108 http://www.cec.org.al/sq-al/kodi-zgjedhor
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Shërbimet Shoqërore 

Ofrimi i një kujdesi shoqëror cilësor, në përputhje me nevojat, sikurse është parashikuar në 
PKVPAK, është një e drejtë e cila duhet përmbushur për çdo individ me aftësi të kufizuara si 
edhe për prindërit e familjarët e tyre. 

Qasja e re e vlerësimit të aftësisë së kufizuar nga KMCAP, sipas modelit bio-psiko-social 
vlerësohet me skepticizëm nga personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre. 
Rreth 47.2% e personave me aftësi të kufizuara raportojnë se janë të kënaqur në lidhje me 
ndryshimet e fundit në procesin e vlerësimit të aftësisë së kufizuar nga KMCAP.

Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre si edhe organizatat vlerësojnë se 
shërbimet e mbrojtjes shoqërore në komunitetet e tyre janë të munguara (Peshkopi) apo të 
pamjaftueshme në kapacitete dhe tipologji për të përballuar nevojat (Berat, Korçë dhe Lezhë). 
Rezultatet tregojnë se vetëm 28.3% janë të kënaqur me shërbimet sociale për personat me 
aftësi të kufizuara që janë ngritur në zonën e tyre. 

Masa e pagesës së aftësisë së kufizuar konsiderohet e pamjaftueshme për të mbuluar kostot 
shtesë që sjell aftësia e kufizuar. Veç kostove të jetesës të cilat për familje me persona me 
aftësi të kufizuara, konsiderohet të jenë 2-3 herë më të larta, disa prindër paguajnë për terapi 
private, në mungesë të shërbimeve që ofrojnë qendrat publike të kujdesit ditor. Vetëm 7.5% 
pohojnë se janë të kënaqur me masën e pagesës së aftësisë së kufizuar, gjë që tregon se 
nevojat e një individi me aftësi të kufizuara nuk mbulohen.

Ofrimi i shërbimeve që mundësojnë realizimin e deinstitucionalizimit për personat e rritur 
me aftësi të kufizuara intelektuale, duket se është i munguar në komunitetet ku u realizua 
monitorimi. Rreth 22% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre shprehen se nuk 
kanë informacion mbi shërbimet që mbështesin jetesën e pavarur. Ndërkohë që, pjesa tjetër 
pohon nivele të larta pakënaqësie (93.5%) mbi shërbimet që mbështesin jetesën e pavarur.

Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre rezultojnë që nuk janë të informuar për 
strehimin social apo dhe përfitime që mund të kenë nga skema e granteve lehtësuese dhe 
po ashtu edhe nga aplikimi i tarifave favorizuese për legalizimin e banesave. Rreth 40% nuk 
kanë informacion mbi këtë përfitim. Pjesa tjetër, tregon nivel të lartë pakënaqësie për arritjen 
e këtij treguesi (87.8% janë të pakënaqur). 

Shërbimet Shëndetësore 

Rezultat e monitorimit treguan se shërbimet shëndetësore janë të pakta, të paaksesueshme 
ose të një cilësie të dobët, e evidentuar kjo përmes vlerësimit që personat me aftësi të 
kufizuara, familjarët e tyre dhe organizata të shoqërisë civile kanë bërë për këtë fushë të 
PKVPAK.

Shërbimet shëndetësore në institucionet shëndetësore apo në banesë nuk ofrohen në cilësinë 
apo standardin e duhur. Rezultatet e studimit tregojnë se personat me aftësi të kufizuara e 
familjarë të tyre, por edhe organizatat, nuk janë aspak të kënaqur me shërbimet shëndetësore, 
por edhe me kapacitetet e stafeve për të trajtuar personat me aftësi të kufizuara në institucionet 
shëndetësore. Konkretisht, pothuajse 73% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e 
tyre raportojnë se janë të pakënaqur për shërbimet e ofruara në institucionet shëndetësore. 
Pothuajse të njëjtin nivel pakënaqësie (66.7%) shprehin edhe përfaqësuesit e organizatave. 

Shërbimi dentar falas por edhe shërbimi dentar në shkolla pothuajse nuk sigurohet për personat 
me aftësi të kufizuara, ndërkohë që evidentohet mungesë kënaqësie përsa i përket edhe 
kapaciteteve të dentistëve për të trajtuar persona me aftësi të kufizuara, në mënyrë të 
veçantë persona me aftësi të kufizuara intelektuale. Lidhur me këtë tregues, 93% e personave 
me aftësi të kufizuara edhe familjarët e tyre pohojnë se janë të pakënaqur me shërbimin 
dentar falas në komunitet, ndërkohë që edhe shërbimi dentar shkollor për fëmijët me aftësi 
të kufizuara rezulton po ashtu në nivele të larta pakënaqësie (95.8%). Edhe përfaqësuesit e 
organizatave (95.7%) pohojnë se janë të pakënaqur me shërbimin dentar falas në komunitet, 
si edhe me shërbimin dentar shkollor falas për fëmijët me aftësi të kufizuara.

Në lidhje me trajtimet e specializuara dhe shërbimet rehabilituese, rezultatet tregojnë se 
pjesëmarrësit në studimit nuk janë të informuar për këto shërbime, si edhe që pjesa që 
është në dijeni për to shprehet e pakënaqur. Konkretisht, rreth 31% e personave me aftësi të 
kufizuara dhe familjarët e tyre pohojnë se nuk kanë informacion mbi trajtimin e specializuar 
që i ofrohet personave me aftësi të kufizuara. Për sa i përket pjesës tjetër, 83.1% e tyre raportojnë 
se janë të pakënaqur me trajtimet e specializuara. E njëjta situatë raportohet edhe në lidhje 
me shërbimet riaftësuese (fizioterapi, logoterapi, terapi e të folurit, etj.), ku 35.8% e personave 
me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre raportojnë se nuk kanë informacion lidhur me to. 
Pjesa që ka informacion (64.2%) pohon se është e pakënaqur me këto shërbime (91.5% janë të 
pakënaqur). Për më tepër rreth 40% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre 
nuk janë të informuar për parandalimin dhe identifikimin e hershëm të aftësisë së kufizuar. 

Rezultatet tregojnë se edhe përfaqësuesit e organizatave raportojnë nivele të larta pakënaqësie 
në lidhje me parandalimin e aftësisë së kufizuar (84.1%), trajtimin e specializuar (80%) dhe 
shërbimet riaftësuese (67.3%). Situata vlerësohet e kënaqshme për diagnostikimin e aftësisë 
së kufizuar nga 33.3% e përfaqësuesve të organizatave. 

Pjesëmarrja në Politikë dhe në Jetën Publike

Vlerësimi mbi pjesëmarrjen në politikë dhe në jetën publike tregon përpjekje të pamjaftueshme 
për realizimin e aktiviteteve të parashikuara në planin e veprimit.

Pjesëmarrja në jetën politike dhe publike raportohet në nivele të ulëta kënaqësie nga personat 
me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre me mesatare 1.80 dhe përfaqësuesit e organizatave 
me mesatare 1.82. Votimi, advokimi dhe vendimmarrja vlerësohet nga personat me aftësi të 
kufizuara dhe familjarët e tyre me mesatare 1.81 ndërsa nga përfaqësuesit e organizatave me 
mesatare 1.73.

Dispozitat ligjore dhe aktet nënligjore46 nuk zbatohen në nivelin e duhur që të garantojnë 
sigurimin e aksesit në votime dhe një votim të fshehtë e të drejtpërdrejtë për të gjitha 
kategoritë e zgjedhësve me aftësi të kufizuara. 

Më konkretisht, rreth 30% e personave me aftësi të kufizuara raportojnë se “nuk kanë 
informacion” në lidhje me formatet e përshtatura për pjesëmarrjen në zgjedhje, përfshirjen si 
vëzhgues në procese zgjedhore dhe përfshirjen e çështjeve të personave me aftësi të kufizuara 
në nivel qendror dhe vendor.

Krahas barrierave në infrastrukturë, kryesisht në ambiente, transport e komunikim, barrierat 
në qëndrime, vazhdojnë t’i mbajnë ende larg përfshirjes në jetën publike, përfshirë në 

46.  Kodi Zgjedhor, neni 108 http://www.cec.org.al/sq-al/kodi-zgjedhor
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aktivitete kulturore dhe sportive personat me aftësi të kufizuara. 82.9% e personave me aftësi 
të kufizuara apo familjarët e tyre, tregojnë nivele të larta pakënaqësie për pjesëmarrjen në 
aktivitete kulturore.

Nxitja e bashkëpunimit, monitorimi dhe vlerësimi

Monitorimi evidentoi se gjatë proceseve të hartimit, miratimit, monitorimit dhe vlerësimit 
të politikave të lidhura me aftësinë e kufizuar në nivel qendror e vendor, vihen re mangësi 
në bashkëpunimin ndërmjet institucioneve, me personat me aftësi të kufizuara, familjarët 
dhe organizatat që punojnë në fushën e aftësisë së kufizuar. Mungojnë praktika të ndarjes së 
eksperiencave në nivel vendor, mes rajoneve dhe në nivel evropian e ndërkombëtar.

Detyrimi për hartimin e raporteve vjetore për monitorimin e PKVPAK, në bashkëpunim dhe 
në konsultim me personat me aftësi të kufizuara dhe organizatat që operojnë në këtë fushë,  
rezulton i papërmbushur nga institucionet përgjegjëse në nivel qendror dhe vendor. Ndërkohë 
PKVPAK nuk rezulton të jetë i zbërthyer në plane lokale, sikurse parashikohet në këtë fushë 
të tij, në mënyrë që çështja e aftësisë të kufizuar të zërë peshën e saj në të gjitha aktivitetet 
në nivel vendor.

Rezultatet tregojnë se rreth 30% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre 
raportojnë se “nuk kanë informacion” mbi këta tregues. Për më tepër ata shprehen të 
pakënaqur me progresin e deritanishëm për nivelin e pjesëmarrjes në proceset e monitorimit 
(90.3%), në konferencat kombëtare (93.8%) dhe ato ndërkombëtare (95.5%). Gjithashtu, 
86% e përfaqësuesve të organizatave pohojnë se nuk kanë qenë të përfshirë në procese të 
monitorimit të PKVPAK-së.

Të dhënat cilësore tregojnë se arsyet për mungesën apo nivelin e pamjaftueshëm të 
bashkërendimit  për nxitjen  e integrimit të personave me aftësi të kufizuara lidhen me një 
sërë faktorësh të tillë si: mungesa e pikave të kontaktit në çdo bashki/njësi administrative 
për të bashkërenduar me të gjithë aktorët e tjerë në nivel vendor; mungesa e një sistemi 
për mbledhjen dhe monitorimin e vazhdueshëm  të të dhënave; mungesën e programeve që 
fuqizojnë personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre për të kontribuar në mënyrë 
aktive në procese vlerësimi, monitorimi e bashkërendimi; mungesën e marrëveshjeve 
ndërinstitucionale veçanërisht në nivel vendor  por edhe rajonal për të bashkërenduar, 
ndarë përvoja e për të kontribuar së bashku për  zbatimin e dokumenteve politikë e ligjorë, 
përfshirë  zbatimin e konventës  për të drejtat e aftësisë së kufizuar, si dokumenti që garanton 
standardin më të lartë të mbrojtjes së të drejtave të personave me aftësi të kufizuara. 
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aktivitete kulturore dhe sportive personat me aftësi të kufizuara. 82.9% e personave me aftësi 
të kufizuara apo familjarët e tyre, tregojnë nivele të larta pakënaqësie për pjesëmarrjen në 
aktivitete kulturore.

Nxitja e bashkëpunimit, monitorimi dhe vlerësimi

Monitorimi evidentoi se gjatë proceseve të hartimit, miratimit, monitorimit dhe vlerësimit 
të politikave të lidhura me aftësinë e kufizuar në nivel qendror e vendor, vihen re mangësi 
në bashkëpunimin ndërmjet institucioneve, me personat me aftësi të kufizuara, familjarët 
dhe organizatat që punojnë në fushën e aftësisë së kufizuar. Mungojnë praktika të ndarjes së 
eksperiencave në nivel vendor, mes rajoneve dhe në nivel evropian e ndërkombëtar.

Detyrimi për hartimin e raporteve vjetore për monitorimin e PKVPAK, në bashkëpunim dhe 
në konsultim me personat me aftësi të kufizuara dhe organizatat që operojnë në këtë fushë,  
rezulton i papërmbushur nga institucionet përgjegjëse në nivel qendror dhe vendor. Ndërkohë 
PKVPAK nuk rezulton të jetë i zbërthyer në plane lokale, sikurse parashikohet në këtë fushë 
të tij, në mënyrë që çështja e aftësisë të kufizuar të zërë peshën e saj në të gjitha aktivitetet 
në nivel vendor.

Rezultatet tregojnë se rreth 30% e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre 
raportojnë se “nuk kanë informacion” mbi këta tregues. Për më tepër ata shprehen të 
pakënaqur me progresin e deritanishëm për nivelin e pjesëmarrjes në proceset e monitorimit 
(90.3%), në konferencat kombëtare (93.8%) dhe ato ndërkombëtare (95.5%). Gjithashtu, 
86% e përfaqësuesve të organizatave pohojnë se nuk kanë qenë të përfshirë në procese të 
monitorimit të PKVPAK-së.

Të dhënat cilësore tregojnë se arsyet për mungesën apo nivelin e pamjaftueshëm të 
bashkërendimit  për nxitjen  e integrimit të personave me aftësi të kufizuara lidhen me një 
sërë faktorësh të tillë si: mungesa e pikave të kontaktit në çdo bashki/njësi administrative 
për të bashkërenduar me të gjithë aktorët e tjerë në nivel vendor; mungesa e një sistemi 
për mbledhjen dhe monitorimin e vazhdueshëm  të të dhënave; mungesën e programeve që 
fuqizojnë personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre për të kontribuar në mënyrë 
aktive në procese vlerësimi, monitorimi e bashkërendimi; mungesën e marrëveshjeve 
ndërinstitucionale veçanërisht në nivel vendor  por edhe rajonal për të bashkërenduar, 
ndarë përvoja e për të kontribuar së bashku për  zbatimin e dokumenteve politikë e ligjorë, 
përfshirë  zbatimin e konventës  për të drejtat e aftësisë së kufizuar, si dokumenti që garanton 
standardin më të lartë të mbrojtjes së të drejtave të personave me aftësi të kufizuara. 
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Në këtë seksion përmblidhen rekomandimet, bazuar në gjetjet dhe konkluzionet e këtij 
raporti. Rekomandimet janë ndarë në rekomandime të përgjithshme dhe specifike, për të 
adresuar në mënyrë sa më të plotë ndërhyrjet e nevojshme. 

Rekomandime të Përgjithshme
♦♦ Hartimi dhe zbatimi i një plani komunikimi, në të cilin duhet të përfshihet 

përdorimi i mjeteve të ndryshme të komunikimit, përfshirë formatet alternative, 
gjuhën e shenjave, me titra, audio, printime në gjuhë të thjeshtë e me figura, për 
të bërë të njohur Planin Kombëtar të Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara 
në 61 bashki dhe të gjitha njësitë e tyre administrative. Fushata e komunikimit 
në këtë kuadër duhet të jetë periodike, e bazuar në fushat e planit të veprimit 
dhe format se si mund të realizohet ai për të garantuar përfshirje, barazi dhe 
mosdiskriminim. Ky plan komunikimi do të ndikojë në rritjen e nivelit të njohjes 
të PKVPAK, sidomos të institucioneve që kanë përgjegjësinë për ta zbatuar atë, por 
edhe të grupeve të interesit për të qenë pjesëmarrës aktivë në procesin e zbatimit 
por edhe të monitorimit, si edhe te gjithë shoqërisë;

♦♦ Zbërthimi i PKVPAK në plane lokale, të shoqëruara me afate kohore dhe kosto 
financiare. Për të qenë efikase, këto plane mund të jenë pjesë integrale e planeve 
të tjera lokale, si atyre për përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara ose e 
planeve sociale, të cilat aprovohen për zbatim në këshillat bashkiakë. Këto 
plane në zbatim të PKVPAK nevojitet të paraprihen nga analiza e situatës dhe 
me pjesëmarrjen e plotë të personave me aftësi të kufizuara, familjarëve dhe 
organizatave të fushës;

♦♦ Rritja e bashkëpunimit ndërinstitucional në nivel qendror dhe vendor, me qëllim 
koordinimin e punës ndërmjet tyre në funksion të vjeljes së ekspertizës reciproke 
gjatë procesit të zbatimit të planit;

♦♦ Aktivizimi i pikave të kontaktit për aftësinë e kufizuar, përgjegjëse për informimin, 
mbledhjen e të dhënave, koordinimin dhe raportimin për çështjet e aftësisë 
së kufizuar. Kjo ndërhyrje rrit nivelin e informimit, por edhe të orientimit dhe 

Rekomandime

adresimit të çështjeve për personat me aftësi të kufizuara, familjarët dhe organizatat 
që punojnë në këtë fushë. Njëkohësisht, kjo ndërhyrje i shërben një bashkëpunimi 
më të mirë institucional dhe ndërinstitucional për të koordinuar e monitoruar në 
vazhdimësi e në mënyrë periodike zbatimin e PKVPAK në nivel qendror e lokal;

♦♦ Zhvillimi dhe zbatimi i programeve specifike për rritjen e kapaciteteve, 
veçanërisht të pikave të kontaktit, në lidhje me aftësinë e kufizuar, sipas fushave 
dhe drejtimeve të përcaktuara edhe në PKVPAK. Është thelbësore që në këto 
programe të përfshihen stafet në nivel drejtuesish dhe në nivel specialistësh, të 
njihen me detyrat dhe aktivitetet e planit për një zbatim të plotë të tij;

Rekomandime specifike
Për të garantuar aksesueshmërinë rekomandohet:

♦♦ Marrja e masave të shpejta nga bashkitë dhe strukturat e tyre të kontrollit, 
sipërmarrësit privatë, administratorët e bizneseve, kompanitë e projektimit e të 
zbatimit të projekteve ndërtimore, si dhe të gjitha subjektet përgjegjëse (përfshirë 
institucionet në nivel qendror) për të garantuar një mjedis pa pengesa për 
kategorinë e personave me aftësi të kufizuara për të siguruar akses pa barriera47 
për të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara;

♦♦ Çdo institucion qendror duhet të marrë masa për të hartuar dhe buxhetuar planet 
e aksesueshmërisë, të cilat duhet të konsultohen me komunitetin e personave me 
aftësi të kufizuara.

Për të garantuar barazinë para ligjit rekomandohet:

♦♦ Zbatimi i Ligjit për Ndihmën Juridike të garantuar nga shteti dhe miratimi i akteve 
nënligjore në zbatim të tij. Është e domosdoshme gjithashtu që të ndërmerren 
hapa për njohjen e barabartë para ligjit të personave me aftësi të kufizuara, 
shfuqizimin e dispozitave që kanë të bëjnë me heqjen e zotësisë për të vepruar 
dhe kujdestarisë ligjore. Në këtë drejtim, rekomandohet të ndërmerren studime të 
cilat sqarojnë konceptin e “kapacitetit ligjor” dhe “vendimmarrjes së mbështetur”;

♦♦ Gjithashtu, në këtë kuadër, përmirësimi i standardeve të aksesit në sistemin e 
drejtësisë për personat me aftësi të kufizuara, në lidhje me aksesin fizik, aksesin 
në informacion ligjor në formate të përshtatura për të gjitha llojet e aftësisë së 
kufizuar, formate në versionin audio, Braille, gjuhë të thjeshtuar dhe garantimi i 
shërbimit të interpretit të gjuhës së shenjave, është themelor.

Për të garantuar arsim dhe formim profesional dhe punësim rekomandohet:

♦♦ Përmirësimi i infrastrukturës, përfshirë aksesin në ambiente, në informacion 
(në formate alternative), në transport; kurrikula të përshtatura, për të garantuar 
përmirësimin e cilësisë së shërbimeve që ofrohen në qendrat dhe në shkollat e 
arsimit dhe formimit profesional, duke i bërë ato të arritshme dhe të përshtatura 
për personat me aftësi të kufizuara;

47.  VKM 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”
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Në këtë seksion përmblidhen rekomandimet, bazuar në gjetjet dhe konkluzionet e këtij 
raporti. Rekomandimet janë ndarë në rekomandime të përgjithshme dhe specifike, për të 
adresuar në mënyrë sa më të plotë ndërhyrjet e nevojshme. 

Rekomandime të Përgjithshme
♦♦ Hartimi dhe zbatimi i një plani komunikimi, në të cilin duhet të përfshihet 

përdorimi i mjeteve të ndryshme të komunikimit, përfshirë formatet alternative, 
gjuhën e shenjave, me titra, audio, printime në gjuhë të thjeshtë e me figura, për 
të bërë të njohur Planin Kombëtar të Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara 
në 61 bashki dhe të gjitha njësitë e tyre administrative. Fushata e komunikimit 
në këtë kuadër duhet të jetë periodike, e bazuar në fushat e planit të veprimit 
dhe format se si mund të realizohet ai për të garantuar përfshirje, barazi dhe 
mosdiskriminim. Ky plan komunikimi do të ndikojë në rritjen e nivelit të njohjes 
të PKVPAK, sidomos të institucioneve që kanë përgjegjësinë për ta zbatuar atë, por 
edhe të grupeve të interesit për të qenë pjesëmarrës aktivë në procesin e zbatimit 
por edhe të monitorimit, si edhe te gjithë shoqërisë;

♦♦ Zbërthimi i PKVPAK në plane lokale, të shoqëruara me afate kohore dhe kosto 
financiare. Për të qenë efikase, këto plane mund të jenë pjesë integrale e planeve 
të tjera lokale, si atyre për përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara ose e 
planeve sociale, të cilat aprovohen për zbatim në këshillat bashkiakë. Këto 
plane në zbatim të PKVPAK nevojitet të paraprihen nga analiza e situatës dhe 
me pjesëmarrjen e plotë të personave me aftësi të kufizuara, familjarëve dhe 
organizatave të fushës;

♦♦ Rritja e bashkëpunimit ndërinstitucional në nivel qendror dhe vendor, me qëllim 
koordinimin e punës ndërmjet tyre në funksion të vjeljes së ekspertizës reciproke 
gjatë procesit të zbatimit të planit;

♦♦ Aktivizimi i pikave të kontaktit për aftësinë e kufizuar, përgjegjëse për informimin, 
mbledhjen e të dhënave, koordinimin dhe raportimin për çështjet e aftësisë 
së kufizuar. Kjo ndërhyrje rrit nivelin e informimit, por edhe të orientimit dhe 

Rekomandime

adresimit të çështjeve për personat me aftësi të kufizuara, familjarët dhe organizatat 
që punojnë në këtë fushë. Njëkohësisht, kjo ndërhyrje i shërben një bashkëpunimi 
më të mirë institucional dhe ndërinstitucional për të koordinuar e monitoruar në 
vazhdimësi e në mënyrë periodike zbatimin e PKVPAK në nivel qendror e lokal;

♦♦ Zhvillimi dhe zbatimi i programeve specifike për rritjen e kapaciteteve, 
veçanërisht të pikave të kontaktit, në lidhje me aftësinë e kufizuar, sipas fushave 
dhe drejtimeve të përcaktuara edhe në PKVPAK. Është thelbësore që në këto 
programe të përfshihen stafet në nivel drejtuesish dhe në nivel specialistësh, të 
njihen me detyrat dhe aktivitetet e planit për një zbatim të plotë të tij;

Rekomandime specifike
Për të garantuar aksesueshmërinë rekomandohet:

♦♦ Marrja e masave të shpejta nga bashkitë dhe strukturat e tyre të kontrollit, 
sipërmarrësit privatë, administratorët e bizneseve, kompanitë e projektimit e të 
zbatimit të projekteve ndërtimore, si dhe të gjitha subjektet përgjegjëse (përfshirë 
institucionet në nivel qendror) për të garantuar një mjedis pa pengesa për 
kategorinë e personave me aftësi të kufizuara për të siguruar akses pa barriera47 
për të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara;

♦♦ Çdo institucion qendror duhet të marrë masa për të hartuar dhe buxhetuar planet 
e aksesueshmërisë, të cilat duhet të konsultohen me komunitetin e personave me 
aftësi të kufizuara.

Për të garantuar barazinë para ligjit rekomandohet:

♦♦ Zbatimi i Ligjit për Ndihmën Juridike të garantuar nga shteti dhe miratimi i akteve 
nënligjore në zbatim të tij. Është e domosdoshme gjithashtu që të ndërmerren 
hapa për njohjen e barabartë para ligjit të personave me aftësi të kufizuara, 
shfuqizimin e dispozitave që kanë të bëjnë me heqjen e zotësisë për të vepruar 
dhe kujdestarisë ligjore. Në këtë drejtim, rekomandohet të ndërmerren studime të 
cilat sqarojnë konceptin e “kapacitetit ligjor” dhe “vendimmarrjes së mbështetur”;

♦♦ Gjithashtu, në këtë kuadër, përmirësimi i standardeve të aksesit në sistemin e 
drejtësisë për personat me aftësi të kufizuara, në lidhje me aksesin fizik, aksesin 
në informacion ligjor në formate të përshtatura për të gjitha llojet e aftësisë së 
kufizuar, formate në versionin audio, Braille, gjuhë të thjeshtuar dhe garantimi i 
shërbimit të interpretit të gjuhës së shenjave, është themelor.

Për të garantuar arsim dhe formim profesional dhe punësim rekomandohet:

♦♦ Përmirësimi i infrastrukturës, përfshirë aksesin në ambiente, në informacion 
(në formate alternative), në transport; kurrikula të përshtatura, për të garantuar 
përmirësimin e cilësisë së shërbimeve që ofrohen në qendrat dhe në shkollat e 
arsimit dhe formimit profesional, duke i bërë ato të arritshme dhe të përshtatura 
për personat me aftësi të kufizuara;

47.  VKM 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”
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♦♦ Informimi dhe ndërgjegjësimi i të gjitha kategorive të personave me aftësi 
të kufizuara, lidhur me shërbimet që ofrojnë Zyrat e Punësimit, Qendrat  dhe 
Shkollat e  Arsimit dhe Formimit Profesional, me synim përfshirjen e tyre në 
tregun e hapur të punës dhe në aftësimin dhe  riaftësimin profesional;

♦♦ Trajnimi dhe zhvillimi profesional i stafeve të qendrave dhe shkollave të arsimit dhe 
formimit profesional dhe të zyrave të punësimit, me qëllim përmirësimin e cilësisë 
dhe rritjen e efikasitetet të shërbimeve që ofrohen nga këto institucione për personat 
me aftësi të kufizuara për të nxitur dhe lehtësuar integrimin e tyre në tregun e punës;

♦♦ Rritja e ndërgjegjësimit dhe informimit të punëdhënësve publikë dhe privatë në 
lidhje me programet që ofrojnë subvencione për punësimin e punëkërkuesve 
të papunë më aftësi të kufizuara, zbatimi me efektivitet dhe zgjerimi i tyre në 
mënyrë të vazhdueshme;

♦♦ Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të punësimit për punëkërkuesit e papunë 
me aftësi të kufizuara pranë Zyrave të punësimit dhe pranë qendrave të AFP, 
përmes  përmirësimit të sistemit të vlerësimit dhe përgatitjes së instrumenteve  
dhe module të standardizuara, të cilat do të ndihmojnë në të gjithë këtë proces;

♦♦ Rishikimi dhe harmonizimi i kuadrit ligjor me qëllim nxitjen e punësimit të 
personave me aftësi të kufizuara, përmes bashkëpunimit në mënyrë të veçantë 
mes MSHMS dhe MFE, veçanërisht për të adresuar çështje që frenojnë/pengojnë 
punësimin e personave me aftësi të kufizuara, sikurse janë ato që lidhen me 
pagesat dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara, vlerësimin, etj.

Për të garantuar arsim gjithëpërfshirës e cilësor për fëmijët me aftësi të 
kufizuara rekomandohet:

♦♦ Marrja e masave të menjëhershme për përmirësimin e cilësisë së arsimit gjithëpërfshirës 
nga MAS, DAR dhe ZA në bashkëpunim me pushtetin vendor dhe forcimi i kapaciteteve 
mbi mësimdhënien për fëmijët me aftësi të kufizuara; këto masa duhet të adresojnë 
(a)  Garantimin e qëndrueshmërisë dhe praktikave të mira, përmes investimit në 
përmirësimin e cilësisë së tyre dhe monitorimit të vazhdueshëm; (b) Garanci që çdo 
fëmijë në çdo bashki të ketë mësuesin ndihmës me aftësitë e duhura profesionale, 
PEI cilësore, të hartuara e të dakordësuara së bashku me prindin dhe vlerësimin nga 
komisione të ngritura për këtë qëllim pranë DAR dhe institucioneve arsimore;

♦♦ Investimi në krijimin e kapaciteteve të mësuesve ndihmës, por edhe të gjithë 
mësuesve e personelit në shkollë përmes trajnimeve cilësore, si një domosdoshmëri 
për të rritur cilësinë e mësimdhënies për fëmijët me aftësi të kufizuara;

♦♦ Investime në infrastrukturë për eliminimin e pengesave që lidhen me aksesin e fëmijëve 
më aftësi të kufizuara në institucionet arsimore, përfshirë garantimin e transportit 
falas, aksesueshmërinë në ambiente, përfshirë mjediset e brendshme dhe të jashtme, 
në infrastrukturën mbështetëse (tekste Braille/ interpret i gjuhës së shenjave/ mjete 
didaktike dhe shërbime të tjera mbështetëse brenda dhe jashtë ambienteve të shkollës) 
në ndihmë të punës me fëmijët me aftësi të kufizuara. Për të realizuar këtë, DAR/ZA 
dhe institucionet arsimore të të gjitha niveleve, përfshirë ato private, duhet të përgatisin 
një plan masash, përfshirë buxhetet përkatëse dhe me afate kohore, për mënjanimin 
e pengesave në komunikim, infrastrukturë dhe transport, në shërbimet arsimore 
të të gjitha niveleve për të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara dhe të 
koordinojnë me bashkinë dhe MASR për të siguruar financimin e realizimin e tyre.

Për të garantuar akses dhe cilësinë e shërbimeve shoqërore për personat 
me aftësi të kufizuara rekomandohet:

♦♦ Ndërhyrje nga MSHMS, SHSSH, por edhe nga bashkitë e njësitë administrative, 
përmes fushatave të informimit mbi qëllimin, procesin dhe përfitimet që modeli 
i ri bio-psiko social i vlerësimit të aftësisë së kufizuar sjell për ta e për familjet 
e tyre;

♦♦ Ngritja e kapaciteteve të strukturave përgjegjëse në nivel lokal, pranë bashkisë, 
DRSHSSH, qendrave që ofrojnë shërbime të kujdesit shoqëror, për ofrimin 
e shërbimeve të integruara të kujdesit shoqëror për personat me aftësi të 
kufizuara;

♦♦ Rishikimi i skemave të mbështetjes financiare për personat me aftësi të 
kufizuara, përfshirë nivelin e pagesës që ofrohet për shkak të aftësisë së kufizuar, 
për të ndikuar në përballimin e kostove shtesë të jetesës së përditshme që lidhen 
me aftësinë e kufizuar, por edhe për të krijuar skema për përballimin e kostove 
të nevojshme të shërbimeve shoqërore, të cilat aktualisht nuk ofrohen nga 
shërbimet publike;

♦♦ Krijimi i shërbimeve që nxisin jetesën e pavarur, për personat me aftësi të 
kufizuara në moshë madhore, përfshirë rritjen e aksesit në skemat e bonuseve 
për strehim social, me qëllim zbatimin në praktikë të deinstitucionalizimit;

♦♦ Informimi në vazhdimësi i specialistëve, ofrues të shërbimeve të kujdesit 
shoqëror për personat me aftësi të kufizuara, për ndryshimet ligjore në fushën 
e aftësisë së kufizuar, me qëllim aftësimin e tyre për të informuar në kohë dhe 
si duhet personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre për përfitimet 
që ata mund të kenë për shkak të aftësisë së kufizuar nga skema të mbështetura 
financiarisht nga shteti;

Për të garantuar akses dhe cilësinë e shërbimeve të kujdesit shëndetësor 
për personat me aftësi të kufizuara rekomandohet:

♦♦ Realizimi i një vlerësimi të nivelit të aksesueshmerisë të institucionit nga 
çdo institucion shëndetësor, në zbatim të kuadrit ligjor, i cili duhet të përfshijë 
aspekte të infrastrukturës ndërtimore ashtu dhe në aspektin e informacionit dhe 
shërbimeve, me qëllim evidentimin e nevojave dhe hartimin e një plani për të 
siguruar akses të plotë në shërbime shëndetësore për personat me aftësi të 
kufizuara;

♦♦ Inspektimi sistematik nga institucionet përgjegjëse për inspektimin e 
standardeve të ofrimit të shërbimeve shëndetësore në nivel qendror dhe lokal 
dhe vlerësim mbi baza vjetore të nivelit të aksesueshmërisë në institucionet 
shëndetësore në përputhje me standardet, por dhe se sa ato respektojnë 
legjislacionin në drejtim të ofrimit falas të shërbimeve të caktuara të tilla si 
shërbimi dentar;

♦♦ Ngritja dhe zhvillimi i shërbimeve të identifikimit, diagnostikimit dhe 
ndërhyrjes së hershme;

♦♦ Ngritja në nivel lokal e qendrave të aftësimit dhe rehabilitimit për personat 
me aftësi të kufizuara;



79Raport i monitorimit të Planit Kombëtar të Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara (2016-2020)

♦♦ Informimi dhe ndërgjegjësimi i të gjitha kategorive të personave me aftësi 
të kufizuara, lidhur me shërbimet që ofrojnë Zyrat e Punësimit, Qendrat  dhe 
Shkollat e  Arsimit dhe Formimit Profesional, me synim përfshirjen e tyre në 
tregun e hapur të punës dhe në aftësimin dhe  riaftësimin profesional;

♦♦ Trajnimi dhe zhvillimi profesional i stafeve të qendrave dhe shkollave të arsimit dhe 
formimit profesional dhe të zyrave të punësimit, me qëllim përmirësimin e cilësisë 
dhe rritjen e efikasitetet të shërbimeve që ofrohen nga këto institucione për personat 
me aftësi të kufizuara për të nxitur dhe lehtësuar integrimin e tyre në tregun e punës;

♦♦ Rritja e ndërgjegjësimit dhe informimit të punëdhënësve publikë dhe privatë në 
lidhje me programet që ofrojnë subvencione për punësimin e punëkërkuesve 
të papunë më aftësi të kufizuara, zbatimi me efektivitet dhe zgjerimi i tyre në 
mënyrë të vazhdueshme;

♦♦ Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të punësimit për punëkërkuesit e papunë 
me aftësi të kufizuara pranë Zyrave të punësimit dhe pranë qendrave të AFP, 
përmes  përmirësimit të sistemit të vlerësimit dhe përgatitjes së instrumenteve  
dhe module të standardizuara, të cilat do të ndihmojnë në të gjithë këtë proces;

♦♦ Rishikimi dhe harmonizimi i kuadrit ligjor me qëllim nxitjen e punësimit të 
personave me aftësi të kufizuara, përmes bashkëpunimit në mënyrë të veçantë 
mes MSHMS dhe MFE, veçanërisht për të adresuar çështje që frenojnë/pengojnë 
punësimin e personave me aftësi të kufizuara, sikurse janë ato që lidhen me 
pagesat dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara, vlerësimin, etj.

Për të garantuar arsim gjithëpërfshirës e cilësor për fëmijët me aftësi të 
kufizuara rekomandohet:

♦♦ Marrja e masave të menjëhershme për përmirësimin e cilësisë së arsimit gjithëpërfshirës 
nga MAS, DAR dhe ZA në bashkëpunim me pushtetin vendor dhe forcimi i kapaciteteve 
mbi mësimdhënien për fëmijët me aftësi të kufizuara; këto masa duhet të adresojnë 
(a)  Garantimin e qëndrueshmërisë dhe praktikave të mira, përmes investimit në 
përmirësimin e cilësisë së tyre dhe monitorimit të vazhdueshëm; (b) Garanci që çdo 
fëmijë në çdo bashki të ketë mësuesin ndihmës me aftësitë e duhura profesionale, 
PEI cilësore, të hartuara e të dakordësuara së bashku me prindin dhe vlerësimin nga 
komisione të ngritura për këtë qëllim pranë DAR dhe institucioneve arsimore;

♦♦ Investimi në krijimin e kapaciteteve të mësuesve ndihmës, por edhe të gjithë 
mësuesve e personelit në shkollë përmes trajnimeve cilësore, si një domosdoshmëri 
për të rritur cilësinë e mësimdhënies për fëmijët me aftësi të kufizuara;

♦♦ Investime në infrastrukturë për eliminimin e pengesave që lidhen me aksesin e fëmijëve 
më aftësi të kufizuara në institucionet arsimore, përfshirë garantimin e transportit 
falas, aksesueshmërinë në ambiente, përfshirë mjediset e brendshme dhe të jashtme, 
në infrastrukturën mbështetëse (tekste Braille/ interpret i gjuhës së shenjave/ mjete 
didaktike dhe shërbime të tjera mbështetëse brenda dhe jashtë ambienteve të shkollës) 
në ndihmë të punës me fëmijët me aftësi të kufizuara. Për të realizuar këtë, DAR/ZA 
dhe institucionet arsimore të të gjitha niveleve, përfshirë ato private, duhet të përgatisin 
një plan masash, përfshirë buxhetet përkatëse dhe me afate kohore, për mënjanimin 
e pengesave në komunikim, infrastrukturë dhe transport, në shërbimet arsimore 
të të gjitha niveleve për të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara dhe të 
koordinojnë me bashkinë dhe MASR për të siguruar financimin e realizimin e tyre.

Për të garantuar akses dhe cilësinë e shërbimeve shoqërore për personat 
me aftësi të kufizuara rekomandohet:

♦♦ Ndërhyrje nga MSHMS, SHSSH, por edhe nga bashkitë e njësitë administrative, 
përmes fushatave të informimit mbi qëllimin, procesin dhe përfitimet që modeli 
i ri bio-psiko social i vlerësimit të aftësisë së kufizuar sjell për ta e për familjet 
e tyre;

♦♦ Ngritja e kapaciteteve të strukturave përgjegjëse në nivel lokal, pranë bashkisë, 
DRSHSSH, qendrave që ofrojnë shërbime të kujdesit shoqëror, për ofrimin 
e shërbimeve të integruara të kujdesit shoqëror për personat me aftësi të 
kufizuara;

♦♦ Rishikimi i skemave të mbështetjes financiare për personat me aftësi të 
kufizuara, përfshirë nivelin e pagesës që ofrohet për shkak të aftësisë së kufizuar, 
për të ndikuar në përballimin e kostove shtesë të jetesës së përditshme që lidhen 
me aftësinë e kufizuar, por edhe për të krijuar skema për përballimin e kostove 
të nevojshme të shërbimeve shoqërore, të cilat aktualisht nuk ofrohen nga 
shërbimet publike;

♦♦ Krijimi i shërbimeve që nxisin jetesën e pavarur, për personat me aftësi të 
kufizuara në moshë madhore, përfshirë rritjen e aksesit në skemat e bonuseve 
për strehim social, me qëllim zbatimin në praktikë të deinstitucionalizimit;

♦♦ Informimi në vazhdimësi i specialistëve, ofrues të shërbimeve të kujdesit 
shoqëror për personat me aftësi të kufizuara, për ndryshimet ligjore në fushën 
e aftësisë së kufizuar, me qëllim aftësimin e tyre për të informuar në kohë dhe 
si duhet personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre për përfitimet 
që ata mund të kenë për shkak të aftësisë së kufizuar nga skema të mbështetura 
financiarisht nga shteti;

Për të garantuar akses dhe cilësinë e shërbimeve të kujdesit shëndetësor 
për personat me aftësi të kufizuara rekomandohet:

♦♦ Realizimi i një vlerësimi të nivelit të aksesueshmerisë të institucionit nga 
çdo institucion shëndetësor, në zbatim të kuadrit ligjor, i cili duhet të përfshijë 
aspekte të infrastrukturës ndërtimore ashtu dhe në aspektin e informacionit dhe 
shërbimeve, me qëllim evidentimin e nevojave dhe hartimin e një plani për të 
siguruar akses të plotë në shërbime shëndetësore për personat me aftësi të 
kufizuara;

♦♦ Inspektimi sistematik nga institucionet përgjegjëse për inspektimin e 
standardeve të ofrimit të shërbimeve shëndetësore në nivel qendror dhe lokal 
dhe vlerësim mbi baza vjetore të nivelit të aksesueshmërisë në institucionet 
shëndetësore në përputhje me standardet, por dhe se sa ato respektojnë 
legjislacionin në drejtim të ofrimit falas të shërbimeve të caktuara të tilla si 
shërbimi dentar;

♦♦ Ngritja dhe zhvillimi i shërbimeve të identifikimit, diagnostikimit dhe 
ndërhyrjes së hershme;

♦♦ Ngritja në nivel lokal e qendrave të aftësimit dhe rehabilitimit për personat 
me aftësi të kufizuara;
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♦♦ Forcimi i kapaciteteve të MSHMS, DRSH, stafeve të gjitha institucioneve 
shëndetësore, specialistëve të sistemit të kujdesit shëndetësor për mënyrat 
e komunikimit dhe trajtimit që nevojitet përkundrejt personave me aftësi të 
kufizuara që kanë nevojë për kujdes shëndetësor;

♦♦ Zhvillimi i fushatave ndërgjegjësuese, përmes shpërndarjes së materialeve 
informative, në formate të përshtatura, për personat që nuk flasin dhe dëgjojnë, 
personat me aftësi të kufizuara në shikim dhe atyre me aftësi të kufizuara 
intelektuale, me qëllim informimin e tyre për shërbimet shëndetësore që 
ofrohen nga sistemi shëndetësor në vend si dhe të drejtat që ata kanë për t’i 
përfituar këto shërbime.

Për të garantuar pjesëmarrjen në jetën politike dhe publike rekomandohet:

♦♦ Përmirësimi dhe zbatimi i Kodit Zgjedhor dhe dispozitave të cilat ende në 
praktikë nuk mundësojnë votim të drejtpërdrejtë e të fshehtë e të barabartë 
për të gjithë zgjedhësit me aftësi të kufizuara;

♦♦ Mbajtja dhe përditësimi në sistemin e të dhënave, i informacionit me të 
dhëna për organizatat e shoqërisë civile, me qëllim informimin në kohë dhe 
në mënyrë të vazhdueshme të grupeve të interesit, përfshirë organizatat e 
fushës së aftësisë së kufizuar, për ndryshimet në politika, kuadrin ligjor dhe 
atë programatik që ndikon në jetën e tyre;

♦♦ Ndërgjegjësimi i personave me aftësi të kufizuara dhe organizatave të fushës 
së aftësisë të kufizuar për rëndësinë që ka përfshirja dhe nxitja e tyre për t’u 
bërë pjesë aktive e procesit të konsultimit publik e vendimmarrjes në nivel 
lokal e qendror;

♦♦ Garantimi i aksesit të lirë, pa barriera fizike, në informacion dhe komunikim, 
si dhe mbështetje për transport të përshtatur, kur është e nevojshme, për 
të garantuar pjesëmarrjen dhe përfshirjen aktive të personave me aftësi të 
kufizuara në mjediset e  institucioneve ku zhvillohen aktivitete me karakter 
politik apo publik, përfshirë zgjedhjet, apo aktivitete kulturore e sportive.

Për të garantuar bashkëpunim, monitorim dhe vlerësim për realizimin e 
PKVPA dhe KNDPAK rekomandohet:

♦♦ Krijimi i strukturave të monitorimit, para së gjithash duke emëruar/përcaktuar 
pikat e kontaktit në çdo institucion në nivel qendror e vendor, përgjegjës për 
të mbledhur të dhëna, për të informuar, koordinuar e monitoruar zbatimin e 
PKVPAK;

♦♦ Krijimi i mekanizmave të komunikimit me shoqërinë civile dhe me të gjithë 
grupet e interesit;

♦♦ Mundësimi i konferencave rajonale me qëllim shkëmbimin e eksperiencave 
në funksion të përmirësimit dhe avancimit të masave të parashikuar në këtë 
plan;

♦♦ Rritja dhe forcimi i bashkëpunimit dhe në mënyrë të veçantë koordinimi 
me donatorë dhe organizata të shoqërisë civile për të mundësuar realizimin 
në kohë dhe në mënyrë cilësore të masave ne PKVPAK dhe planet lokale në 
zbatim të tij;

♦♦ Organizimi i konferencave vjetore në nivel qendror e vendor për të mundësuar 
raportim nga strukturat përgjegjëse për rezultatet e arritura mbi baza vjetore 
për zbatimin e PLVPAK;

♦♦ Përgatitja e raporteve alternative të monitorimit të zbatimit të PKVPAK nga 
organizatat e  shoqërisë civile që punojnë e janë aktive në fushën e aftësisë së 
kufizuar.
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♦♦ Forcimi i kapaciteteve të MSHMS, DRSH, stafeve të gjitha institucioneve 
shëndetësore, specialistëve të sistemit të kujdesit shëndetësor për mënyrat 
e komunikimit dhe trajtimit që nevojitet përkundrejt personave me aftësi të 
kufizuara që kanë nevojë për kujdes shëndetësor;

♦♦ Zhvillimi i fushatave ndërgjegjësuese, përmes shpërndarjes së materialeve 
informative, në formate të përshtatura, për personat që nuk flasin dhe dëgjojnë, 
personat me aftësi të kufizuara në shikim dhe atyre me aftësi të kufizuara 
intelektuale, me qëllim informimin e tyre për shërbimet shëndetësore që 
ofrohen nga sistemi shëndetësor në vend si dhe të drejtat që ata kanë për t’i 
përfituar këto shërbime.

Për të garantuar pjesëmarrjen në jetën politike dhe publike rekomandohet:

♦♦ Përmirësimi dhe zbatimi i Kodit Zgjedhor dhe dispozitave të cilat ende në 
praktikë nuk mundësojnë votim të drejtpërdrejtë e të fshehtë e të barabartë 
për të gjithë zgjedhësit me aftësi të kufizuara;

♦♦ Mbajtja dhe përditësimi në sistemin e të dhënave, i informacionit me të 
dhëna për organizatat e shoqërisë civile, me qëllim informimin në kohë dhe 
në mënyrë të vazhdueshme të grupeve të interesit, përfshirë organizatat e 
fushës së aftësisë së kufizuar, për ndryshimet në politika, kuadrin ligjor dhe 
atë programatik që ndikon në jetën e tyre;

♦♦ Ndërgjegjësimi i personave me aftësi të kufizuara dhe organizatave të fushës 
së aftësisë të kufizuar për rëndësinë që ka përfshirja dhe nxitja e tyre për t’u 
bërë pjesë aktive e procesit të konsultimit publik e vendimmarrjes në nivel 
lokal e qendror;

♦♦ Garantimi i aksesit të lirë, pa barriera fizike, në informacion dhe komunikim, 
si dhe mbështetje për transport të përshtatur, kur është e nevojshme, për 
të garantuar pjesëmarrjen dhe përfshirjen aktive të personave me aftësi të 
kufizuara në mjediset e  institucioneve ku zhvillohen aktivitete me karakter 
politik apo publik, përfshirë zgjedhjet, apo aktivitete kulturore e sportive.

Për të garantuar bashkëpunim, monitorim dhe vlerësim për realizimin e 
PKVPA dhe KNDPAK rekomandohet:

♦♦ Krijimi i strukturave të monitorimit, para së gjithash duke emëruar/përcaktuar 
pikat e kontaktit në çdo institucion në nivel qendror e vendor, përgjegjës për 
të mbledhur të dhëna, për të informuar, koordinuar e monitoruar zbatimin e 
PKVPAK;

♦♦ Krijimi i mekanizmave të komunikimit me shoqërinë civile dhe me të gjithë 
grupet e interesit;

♦♦ Mundësimi i konferencave rajonale me qëllim shkëmbimin e eksperiencave 
në funksion të përmirësimit dhe avancimit të masave të parashikuar në këtë 
plan;

♦♦ Rritja dhe forcimi i bashkëpunimit dhe në mënyrë të veçantë koordinimi 
me donatorë dhe organizata të shoqërisë civile për të mundësuar realizimin 
në kohë dhe në mënyrë cilësore të masave ne PKVPAK dhe planet lokale në 
zbatim të tij;

♦♦ Organizimi i konferencave vjetore në nivel qendror e vendor për të mundësuar 
raportim nga strukturat përgjegjëse për rezultatet e arritura mbi baza vjetore 
për zbatimin e PLVPAK;

♦♦ Përgatitja e raporteve alternative të monitorimit të zbatimit të PKVPAK nga 
organizatat e  shoqërisë civile që punojnë e janë aktive në fushën e aftësisë së 
kufizuar.
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Shtojca 1. Mesataret për qëllimin objektiv dhe tregues

Shtojca 2. Ndryshimet në nivel bashkie për qëllimet dhe objektivat

Shtojca 3. Përqindjet sipas aktiviteteve të çdo qëllimi

Për më shumë informacion mbi të dhënat e gjeneruara nga shtojcat 1-2-3, ju lutem na 
shkruani në këto adresa email: tirana@wvi.org dhe adrf@albmail.com 

Shtojca 4. Instrumentet dhe formulari pëlqimit

          - Pyetësor për PAK dhe Kujdestarët

                       - Pyetësor për Organizatat

                       - Forma e pëlqimit

   

   

Shtojcat
 

                                                                                                                                Kodi pyetësorit  

                                                                                      Ora e fillimit të intervistës  
 

PYETËSOR PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA/FAMILJARE TE TYRE 

Ky pyetësor është pjesë  e procesit të vlerësimit të zbatimit të  planit kombëtar të veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara (2016 – 2020) 
nga perspektiva e OSHC-ve, personave me aftësi të kufizuara dhe kujdestarëve të tyre në Berat, Dibër, Korçë dhe Lezhë, dhe organizohet në 
kuadër të projektit  “Forcimi i kapaciteteve të shoqërisë civile për zbatimin e të drejtave të njerëzve me aftësi të kufizuara në Shqipëri”,  që 
zbatohet nga  “World Vision”, “Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara” (ADRF), dhe “Shoqata për Mbrojtjen e 
të Drejtave të Personave me Aftësitë Kufizuar” (MEDPAK), me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian (BE). 
Pjesëmarrja juaj në këtë studim është plotësisht vullnetare. Të dhënat e studimit do të jepen të përmbledhura, pa përmendur personin që ka 
plotësuar pyetësorin. I gjithë informacioni që do të merret nga ky studim do të trajtohet si informacion konfidencial dhe do të jetë vetëm në 
dispozicion të studiuesit që do të përpunojë të dhënat e këtij studimi. Ju lutem përgjigjuni me vërtetësi çdo pyetjeje, në mënyrë që të dhënat që 
do të grumbullojmë të paraqesin gjendjen reale, me të gjitha  arritjet dhe vështirësitë.  
 

1. Rajoni:  1.□ Berat   2.□ Dibër  3.□ Lezhë  4.□ Korçë 
2. Vendbanimi:  1. Fshat   2. Qytet  
3. Unë jam:   1. Person me aftësi të kufizuara       2. Prind/familjar i një personi me aftësi të kufizuara 
4. Mosha e familjarit/kujdestarit të fëmijës/personit me aftësi të kufizuara   _______  
5. Mosha e personit me aftësi të kufizuara __________    
6. Gjinia:      1. Femër  2. Mashkull 
       
7. Kategoria e aftësisë së kufizuar:  
Cila nga alternativat në vijim pasqyron më shumë gjendjen tuaj apo të familjarit/afërmit tuaj: 
1. Aftësi e kufizuar intelektuale     
2. Shikimi    
3. Shëndeti mendor/çrregullime të sjelljes/emocionale               
4. Dëgjimi/të foluri                 
5. Aftësi e kufizuar fizike 
(mund të zgjidhni më shumë se një alternativë)  
  
Perceptimi mbi Zbatimin e Planit të Veprimit:  
Ju lutem vlerësoni nga 1 në 4  alternativat në vijim.   
Nëse nuk keni informacion, zgjidhni alternativën “s’ kam informacion”.  
Kur i intervistuari/a refuzon të përgjigjet, në krah të pyetjes shënoni numrin 99.  
  

8 AKSESUESHMËRIA 
1= aspak, 2 = pak, 3 = disi dhe 4 = shumë 

8.1  Si e vlerësoni AKSESUESHMËRINË FIZIKE në shërbimet publike për personat me 
aftësi të kufizuara në bashkinë tuaj?     

     

 Sa të kënaqur jeni me aksesueshmërinë fizike në:      

1 bashkinë tuaj/ në zyrat e njësisë administrative, ku ju banoni? 1 2 3 4 S’kam informacion 

2 në institucionet edukuese/arsimore (DAR, Zyrat arsimore, institucionet parashkollore, ato të 
arsimit baze/ fillor dhe të mesëm të ulët, të mesëm të lartë, universitetet)?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

3 institucionet kulturore e sportive (qendër kulturore, qendër rinore, kinema, muzeun, fushë sporti, 
ambiente sportive në shkolla e në sallat sportive etj)  në bashkinë/ qytetin/fshatin ku ju banoni? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

4 institucionet shëndetësore (qendër shëndetësore, qendër spitalore, qendër 
rehabilitimi fizik)  në  qytetin/fshatin ku ju banoni?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

5 institucionet e shërbimeve shoqërore (qendër ditore/ qendër zhvillimi, zyrat e 
Drejtorisë rajonale të shërbimit social shtetëror, zyrat e sigurimeve shoqërore), në  
qytetin/fshatin ku ju banoni?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

6 zyrat e punësimit, qendrat e formimit profesional, shkollat e mesme profesionale, 
në  qytetin/fshatin ku ju banoni?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

 Pyetësor për PAK dhe kujdestarët
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Ky pyetësor është pjesë  e procesit të vlerësimit të zbatimit të  planit kombëtar të veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara (2016 – 2020) 
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të Drejtave të Personave me Aftësitë Kufizuar” (MEDPAK), me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian (BE). 
Pjesëmarrja juaj në këtë studim është plotësisht vullnetare. Të dhënat e studimit do të jepen të përmbledhura, pa përmendur personin që ka 
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do të grumbullojmë të paraqesin gjendjen reale, me të gjitha  arritjet dhe vështirësitë.  
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Nëse nuk keni informacion, zgjidhni alternativën “s’ kam informacion”.  
Kur i intervistuari/a refuzon të përgjigjet, në krah të pyetjes shënoni numrin 99.  
  

8 AKSESUESHMËRIA 
1= aspak, 2 = pak, 3 = disi dhe 4 = shumë 

8.1  Si e vlerësoni AKSESUESHMËRINË FIZIKE në shërbimet publike për personat me 
aftësi të kufizuara në bashkinë tuaj?     

     

 Sa të kënaqur jeni me aksesueshmërinë fizike në:      

1 bashkinë tuaj/ në zyrat e njësisë administrative, ku ju banoni? 1 2 3 4 S’kam informacion 

2 në institucionet edukuese/arsimore (DAR, Zyrat arsimore, institucionet parashkollore, ato të 
arsimit baze/ fillor dhe të mesëm të ulët, të mesëm të lartë, universitetet)?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

3 institucionet kulturore e sportive (qendër kulturore, qendër rinore, kinema, muzeun, fushë sporti, 
ambiente sportive në shkolla e në sallat sportive etj)  në bashkinë/ qytetin/fshatin ku ju banoni? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

4 institucionet shëndetësore (qendër shëndetësore, qendër spitalore, qendër 
rehabilitimi fizik)  në  qytetin/fshatin ku ju banoni?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

5 institucionet e shërbimeve shoqërore (qendër ditore/ qendër zhvillimi, zyrat e 
Drejtorisë rajonale të shërbimit social shtetëror, zyrat e sigurimeve shoqërore), në  
qytetin/fshatin ku ju banoni?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

6 zyrat e punësimit, qendrat e formimit profesional, shkollat e mesme profesionale, 
në  qytetin/fshatin ku ju banoni?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

 Pyetësor për PAK dhe kujdestarët
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7 Qendrat e votimit në qytetin/ fshatin ku ju banoni?  1 2 3 4 S’kam informacion 
8 institucionet e drejtësisë (gjykata, prokurori, polici) në bashkinë tuaj?  1 2 3 4 S’kam informacion 

8. 2 Si e vlerësoni nivelin e AKSESIT NË INFORMACION  në shërbimet publike për 
personat me aftësi të kufizuara?  

         

1 A merrni informacion nga  shërbimet publike  mbi legjislacionin/politikat/ programet/ 
projektet/ çështje që lidhen me aftësinë e kufizuar?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

2 A ka mundësi për komunikim të përshtatur me nevojat tuaja (në format audio apo 
braill; në gjuhën e shenjave; në formate të thjeshta, me gjuhë të thjeshtë, me figura; me gjuhën 
e shenjave etj.) në Bashki, në KMCAP, në qendra ditore, në qendra shëndetësore, në 
kopsht/shkollë/në muze ose ndërmarrje? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

3 A ka mundësi për komunikim të përshtatur (etj.) në shtëpi dhe me anëtarët e familjes 
për personat me probleme në dëgjim?   

1 2 3 4 S’kam informacion 

4  A i përdorni faqet e internetit të institucioneve publike?  1 2 3 4 S’kam informacion 
5 Nëse po, a janë ato të përshtatura?   

Nëse jo, kaloni në pyetjen 6, në vijim.  
1 2 3 4 S’kam informacion 

6 A ka informacion të përshtatur në mediet kombëtare (përkthim në gjuhën e shenjave, 
informacion të thjeshtuar, titra)? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

8.3 Si e vlerësoni AKSESUESHMËRINË në transportin publik për personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë tuaj?     

      

1 Sa të lehtë e ka një person me karrocë ose i verbër  të përshkojë rrugët e qytetit e të 
shkojë ku ka nevojë?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

2 Sa të kënaqur jeni me nivelin e rimbursimit të kostove të transportit kur udhëtoni me 
mjete të transportit urban e interurban?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

3 Sa të kënaqur jeni me nivelin e rimbursimit të karburantit?  1 2 3 4 S’kam informacion 
 
Ju lutem ndani me ne një  përvojë (histori, ngjarje) që ilustron vlerësimin tuaj për fushën e aksesueshmërisë,  me notën përkatëse.    

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________  

 
Cilat janë sipas opinionit tuaj tre nevojat kryesore të paplotësuara dhe emergjente  që lidhen me aksesueshmërinë për personat me 
aftësi të kufizuara ? 

1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 

 
5. BARAZIA PARA LIGJIT  

Ju lutemi në varësi të pyetjes vlerësoni përgjigjen sipas njërës nga format/alternativat në vijim:                                                                                       
1 =Asnjëherë; 2 =ndonjëherë; 3 =shpesh; 4 = gjithmonë  

1= aspak, 2 = pak, 3 = disi, 4 = shumë 
 

5.1  Barazia. Si e vlerësoni shërbimin e ndihmës juridike falas për personat me aftësi 
të kufizuara? 

     

1  A keni marrë ndihmë juridike (ndihmë ligjore)?   1 2 3 4 S’kam informacion 
2 Nëse po, a keni mbetur të kënaqur?  

Nëse jo, vijoni në pyetjen 5.  
1 2 3 4 S’kam informacion 

3 Nëse keni marrë ndihmë juridike, a kanë qenë të trajnuar juristët që ju kanë ofruar 
ndihmën juridike për çështje të aftësisë së kufizuar?   

1 2 3 4 S’kam informacion 

4 Nëse keni marrë ndihmë juridike, a është ofruar përkthim në gjuhën e shenjave? 
Formate Braille, gjuhë e thjeshtuar?     

1 2 3 4 S’kam informacion 

5 A keni marrë ndonjë trajnim për shërbimet e ndihmës juridike, kriteret e 
përfitimit, e të tjera? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

6 A keni marrë ndonjëherë informacion në internet për ndihmën juridike?  1 2 3 4 S’kam informacion 
7 A keni kujdestar ligjor (përveç kujdestarit që  përfitoni në bazë të vendimit të KMCAP)? 1 2 3 4 S’kam informacion 
8 Nëse po, si e ushtron ky person kujdestarinë? 

Nëse jo, kaloni në pyetjen 9, në vijim.  
1 2 3 4 S’kam informacion 
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9 A njihni persona që janë nën kujdestari ligjore?  1 2 3 4 S’kam informacion 
10 A keni ndjekur ndonjë çështje në gjykatë? Në prokurori? 1 2 3 4 S’kam informacion 
11 A jeni të kënaqur nga  shërbimi i avokatit që ka ndjekur çështjen? 1 2 3 4 S’kam informacion 
12 A keni mbetur të kënaqur nga  procedurat? shpenzimet, kohëzgjatja, aksesi, 

komunikimi? 
1 2 3 4 S’kam informacion 

13 A njihni ndonjë person që ka kujdestar ligjor? Nëse jo kalo tek pyetja 15  1 2 3 4 S’kam informacion 
15 A ka probleme me vendimmarrjen?       
16 A keni dëgjuar për ndryshime ligjore në lidhje me kujdestarinë ligjore?  1 2 3 4 S’kam informacion 
17 A keni dëgjuar për vendimmarrjen e mbështetur? 1 2 3 4 S’kam informacion 
18 A mendoni që sistemi i drejtësisë është i aksesueshëm për PAK?  1 2 3 4 S’kam informacion 
 
Ju lutem ndani me ne një  përvojë (histori, ngjarje) që ilustron vlerësimin tuaj në fushën e barazisë përpara ligjit,  me notën 
përkatëse.    
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________  
 
Cilat janë, sipas opinionit tuaj,  tre nevojat kryesore të paplotësuara dhe emergjente  që lidhen me barazinë para ligjit për personat 
me aftësi të kufizuara ?  
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
 
 

6. PUNËSIMI,  ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL 
1= aspak, 2 = pak, 3 = disi, 4 = shumë 

6.1  Punësimi,  Arsimi dhe Formimi Profesional       
1 A keni informacion për ndjekjen e kurseve të formimit profesional falas për  

personat me aftësi të kufizuara? 
1 2 3 4 S’kam informacion 

2 Sa  të kënaqur jeni nga larmia e kurseve që ofrohen në qendrat e formimit  
profesional? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

3 Sa të kënaqur jeni nga cilësia e mësimdhënies/përgatitja e instruktorëve  në  
kurset e formimit profesional?   

1 2 3 4 S’kam informacion 

4 A janë kurrikulat të qarta, të thjeshta  dhe në formate të kuptueshme për ju? 1 2 3 4 S’kam informacion 
5 A ju ofrohet mbështetje me pajisje, mjete  për vetëpunësim pasi mbaroni  

kursin e formimit profesional?  
1 2 3 4 S’kam informacion 

6 Sa të kënaqur jeni me mundësitë që u ofrohen  personave me aftësi të  
Kufizuara për tu punësuar në përputhje me aftësitë e tyre? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

7 Sa të kënaqur jeni me programet e nxitjes së punësimit  që ofron zyra e  
punësimit për punësimin e personave me aftësi të kufizuara? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

8 Sa të kënaqur jeni me mundësitë e ofruara për të kryer praktika profesionale 
në institucione apo biznese? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

9 Sa të kënaqur jeni me mbështetjen e ofruar për ndërmarrjet sociale që 
punësojnë persona me aftësi të kufizuara? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

10 Sa të kënaqur jeni me  cilësinë e shërbimit që ofrohet  për personat me aftësi 
të kufizuara nga zyrat e punësimit?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

11 A bëjnë punonjësit e zyrave të punësimit  një  vlerësim të detajuar mbi 
aftësitë dhe nevojat e  veçanta për një person me aftësi të kufizuara?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

12 A ofrohet nga zyrat e punës informacion për programet dhe subvencionet  
(mbështetjet financiare) që ato ofrojnë për punësimin e  PAK?   

1 2 3 4 S’kam informacion 

13 Sa të kënaqur jeni nga fushatat informuese (respektimin e kuotës, çështjet e 
diskriminimit, shembuj pozitiv etj.) nga zyrat e punës, për punësimin e personave 
me aftësi të kufizuara? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

14 Si do e vlerësoni nivelin e punësimit të personave me aftësi të kufizuara në 
Zyrën e Punësimit?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

15 Si do e vlerësoni nivelin e punësimit të personave me aftësi të kufizuara në 
Qendrën  Rinore?  

1 2 3 4 S’kam informacion 
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Ju lutem ndani me ne një  përvojë (histori, ngjarje) që ilustron vlerësimin tuaj për fushën e punësimit, arsimit dhe formimit 
profesional,  me notën përkatëse.    
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________  
 
Cilat janë sipas opinionit tuaj tre nevojat kryesore të paplotësuara dhe emergjente  që lidhen me punësimin dhe arsimin profesional 
të personave me aftësi të kufizuara? 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
 

7. ARSIMI 

 1= aspak, 2 = pak, 3 = disi dhe 4 = shumë 

7.1 Arsimi      

1 Sa të kënaqur jeni me informacionin (materialet që ofrohen) nga Bashkia, për 
arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara?   

1 2 3 4 S’kam informacion 

2 Sa të kënaqur jeni me informacionin (materialet që ofrohen) nga DAR, 
institucionet arsimore  për arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara?   

1 2 3 4 S’kam informacion 

3 Sa të kënaqur jeni me shkollimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në 
përgjithësi (me programin mësimor, cilësinë e mësimit, aftësitë e mësuesve, pajisjet 
didaktike, etj.)?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

4 Sa të kënaqur jeni me praninë e mësuesit mbështetës në institucionet 
arsimore?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

5 Sa të kënaqur jeni me punën e komisionit të vlerësimit për fëmijët me aftësi 
të kufizuara, pranë DAR dhe institucionit arsimor?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

6 Sa të kënaqur jeni me Planin Edukativ Individual (PEI) të nxënësve në shkollë 
(procesi i hartimit, ndjekja, vlerësimi i rezultateve, marrja e mendimit të prindërve, 
etj).  

1 2 3 4 S’kam informacion 

7 Sa të kënaqur jeni me mundësitë që iu jep shkolla  fëmijëve me aftësi të 
kufizuara për tu integruar me fëmijët e tjerë, nëpërmjet aktiviteteve të 
ndryshme.  

1 2 3 4 S’kam informacion 

8 Sa të kënaqur jeni me ofrimin e transportit falas për të shkuar në shkollë,  për 
fëmijët me aftësi të kufizuara?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

 
Ju lutem ndani me ne një  përvojë (histori, ngjarje) që ilustron vlerësimin tuaj për fushën e arsimit,  me notën përkatëse.    
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________  
 

Cilat janë sipas opinionit tuaj tre nevojat kryesore të paplotësuara dhe emergjente  që lidhen me arsimimin e personave me aftësi të 
kufizuara? 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
 

8. Kujdesi Shoqëror 
 1= aspak, 2 = pak, 3 = disi dhe 4 = shumë 

8.1 Kujdesi Shoqëror      

1 Sa të kënaqur jeni me njohuritë e stafit të institucioneve të vlerësimit të aftësisë së 
kufizuar (arsimit, punësimit, administratorët socialë)? 

1 2 3 4 S’kam informacion 
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2 Sa të kënaqur jeni me procesin e vlerësimit të aftësisë së kufizuar nga KMCAP 
(procedurat e përfitimit, trajtimi gjatë intervistës, etj.)? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

3 Sa të kënaqur jeni me shërbimet sociale për personat me aftësi të kufizuara që janë 
ngritur në zonën tuaj  (qendra ditore, qendra rezidenciale, qendra këshillimi psiko-social dhe 
terapi të ndryshme)?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

4 Sa të kënaqur jeni me njohuritë dhe informacionin e ofruar nga  stafi i shërbimeve 
sociale në lidhje me ofrimin e shërbimeve të personalizuara, bazuar në kategorinë e 
aftësisë së kufizuar dhe nevojat individuale të personave me aftësi të kufizuara?    

1 2 3 4 S’kam informacion 

5 Sa të kënaqur jeni me masën e pagesës së aftësisë së kufizuar? (a i mbulon ajo nevojat e 
një individi me aftësi të kufizuara)? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

6 Sa të kënaqur jeni me ofrimin e mjeteve higjienike dhe sanitare për personat me 
aftësi të kufizuara? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

7 Sa të kënaqur jeni me shërbimet që mbështesin jetesën e pavarur për persona me 
aftësi të kufizuara në moshë madhore? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

8 Sa të kënaqur jeni me granatet (ndihmën financiare) për strehimin social të dhënë për 
persona me aftësi të kufizuara në bashkinë tuaj? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

9 Sa të kënaqur jeni me aplikimin/dhënien e tarifave favorizuese për legalizimin e 
banesave/ambienteve për të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

 
Ju lutem ndani me ne një  përvojë (histori, ngjarje) që ilustron vlerësimin tuaj për fushën e Kujdesit Shoqëror,  me notën përkatëse.    
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________  
 

Cilat janë sipas opinionit tuaj tre nevojat kryesore të paplotësuara dhe emergjente  që lidhen me ofrimin e kujdesit shoqëror për 
persona me aftësi të kufizuara ? 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 

 
9. Kujdesi Shëndetësor 

 1= aspak, 2 = pak, 3 = disi dhe 4 = shumë 
9.1 Kujdesi Shëndetësor      
1 Sa të kënaqur jeni me shërbimin për personat me aftësi të kufizuara në institucionet 

shëndetësore (procedura e pritjes, sjellja e stafit mjekësor, njohuritë që stafi ka për të 
orientuar problemin tuaj, etj.)? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

2 Sa të kënaqur jeni me shërbimin shëndetësor në banesë (kur personi me aftësi të 
kufizuara e ka të pamundur të lëvizë drejt institucioneve shëndetësore)? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

3 Sa të kënaqur  jeni me ofrimin e shërbimit dentar falas për personat me aftësi të 
kufizuara në zonën ku banoni? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

4 Sa të kënaqur jeni me ofrimin e shërbimit dentar falas në shkolla, për fëmijë me 
aftësi të kufizuara, përfshirë edhe ata fëmijë që nuk janë të regjistruar në shkollë? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

5 A janë dentistët të trajnuar për të ofruar shërbim dentar për personat me aftësi të 
kufizuara?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

6 Sipas mendimit tuaj, në Shqipëri, a merren masat e duhura (informim, këshillim për 
stilin e jetës, mënyrën e të ushqyerit etj.)  për të parandaluar aftësinë të kufizuara?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

7 Sipas mendimit tuaj, në Shqipëri, sa angazhim (sa punë bëhet) ka  për zbulimin dhe 
trajtimin e hershëm të fëmijëve me aftësi të kufizuara?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

8 Sa të kënaqur jeni me diagnostikimin e aftësisë së kufizuar? 1 2 3 4 S’kam informacion 
9 Sa të kënaqur jeni me trajtimin e specializuar që i ofrohet personave me aftësi të 

kufizuara? 
1 2 3 4 S’kam informacion 

10 Sa të kënaqur jeni me shërbimet riaftësuese (fizioterapi, logoterapi,  terapi e të folurit, 
etj.)?   

1 2 3 4 S’kam informacion 

11 Sa të kënaqur jeni me informacionin e dhënë nga institucionet publike për shërbime 
shëndetësore për personat me aftësi të kufizuara?   

1 2 3 4 S’kam informacion 

12 Sa të kënaqur jeni me informacionin që ofrohet në lidhje me sëmundje të ndryshme 
që mund të shkaktojnë aftësi të kufizuara, sipas Klasifikimit Ndërkombëtar të 

1 2 3 4 S’kam informacion 
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Sëmundjeve dhe atij të aftësisë së kufizuar? 
13 Sa të kënaqur jeni me fushatat e ndërmarra në zonën tuaj për të ofruar informacion 

shëndetësor për persona që nuk flasin e nuk dëgjojnë? 
1 2 3 4 S’kam informacion 

14 Sa të kënaqur jeni për rimbursimin e shpenzimeve për karrige me rrota, orteza, 
proteza, aparate dëgjimi  apo pajisje të tjera të teknologjisë ndihmëse? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

 
Ju lutem ndani me ne një  përvojë (histori, ngjarje) që ilustron vlerësimin tuaj për fushën e kujdesit shëndetësor,  me notën 
përkatëse.    
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________  
 
Cilat janë sipas opinionit tuaj tre nevojat kryesore të paplotësuara dhe emergjente  që lidhen me ofrimin e kujdesit shëndetësor për 
personat me aftësi të kufizuara? 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
 
 

10. Pjesëmarrja në Politikë dhe në Jetën Publike 
1= aspak, 2 = pak, 3 = disi dhe 4 = shumë 

10.1 Pjesëmarrja në Politikë dhe në Jetën Publike.      
1 Sa të kënaqur jeni me informacionin në formate të përshtatura për pjesëmarrjen në 

zgjedhje të personave me aftësi të kufizuara? 
1 2 3 4 S’kam informacion 

2 Sa të kënaqur jeni me pjesëmarrjen në zgjedhje përmes sigurimit të kushteve për një 
votim të lirë, të barabartë e të drejtpërdrejtë? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

3 Sa të kënaqur jeni me përfshirjen si vëzhgues në procese zgjedhore të personave me 
aftësi të kufizuara? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

4 Sa të kënaqur jeni me nivelin e pjesëmarrjes, përfshirjes dhe  përfaqësimit që kanë 
çështjet e aftësisë së kufizuar, në nivel vendor e qendror? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

5 Sa të kënaqur jeni me pjesëmarrjen  e personave me aftësi të kufizuara në aktivitete 
kulturore (koncerte, teatër, muze, kinema)? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

6 Sa të kënaqur jeni me pjesëmarrjen  e personave me aftësi të kufizuara në aktivitete 
sportive, përfshirë ato të organizuara nga Olimpiku Special? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

7 Sa të kënaqur jeni me punën e mësuesve të edukimit fizik për të punuar me fëmijët 
me aftësi të kufizuara? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

 
Ju lutem ndani me ne një  përvojë (histori, ngjarje) që ilustron vlerësimin tuaj për fushën e Pjesëmarrja në Politikë dhe në Jetën 
Publike,  me notën përkatëse.    
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________  
 
Cilat janë sipas opinionit tuaj tre nevojat  kryesore të paplotësuara dhe emergjente  që lidhen me pjesëmarrjen në jetën politike dhe 
publike të personave me aftësi të kufizuara? 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 

 
10. Nxitja e bashkëpunimit dhe Monitorimi & Vlerësimi 

                                                                                       1 =Asnjëherë; 2 =ndonjëherë; 3 =shpesh; 4 = gjithmonë  

11.1 Nxitja e bashkëpunimit dhe Monitorimi & Vlerësimi.      

1 A keni marrë pjesë në procese të monitorimit të Planit të Veprimit të Aftësisë së 1 2 3 4 S’kam informacion 
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Kufizuar 2016-2020 
2 A keni marrë pjesë në konferenca të organizuara nga Ministria mbi vendimmarrjen e 

mbështetur, shërbimet komunitare, sipërmarrjen sociale? 
1 2 3 4 S’kam informacion 

3 A keni marrë pjesë në konferenca në vende anëtare të BE për të parë e shkëmbyer 
përvoja  pozitive në fushën e aftësisë së kufizuar? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

Ju lutem ndani me ne një  përvojë (histori, ngjarje) që ilustron vlerësimin tuaj për fushën e Nxitja e bashkëpunimit dhe Monitorimi & 
Vlerësimi,  me notën përkatëse.    
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________  
Cilat janë  sipas opinionit tuaj, tre nevojat kryesore të paplotësuara dhe emergjente  që lidhen me forcimin e bashkëpunimit, 
monitorimit dhe vlerësimit me personat me aftësi të kufizuara dhe organizatat e tyre? 

11. ________________________________________________________________________ 
12. ________________________________________________________________________ 
13. _________________________________________________________________________ 

 

Ju faleminderit!       Data: ______________________________ 

 

Ora e mbarimit të intervistës : __________________ 
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                                                                                                                               Kodi pyetësorit  

                                                                                      Ora e fillimit të intervistës  
 
 

PYETSOR PËR ORGANIZATAT 

Ky pyetësor është pjesë  e procesit të vlerësimit të zbatimit të  Planit Kombëtar të Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara (2016 – 2020) 
nga perspektiva e OSHC-ve, personave me aftësi të kufizuara dhe kujdestarëve të tyre në Berat, Dibër, Korçë dhe Lezhë, dhe organizohet në 
kuadër të projektit  “Forcimi i kapaciteteve të shoqërisë civile për zbatimin e të drejtave të njerëzve me aftësi të kufizuara në Shqipëri”,  që 
zbatohet nga  “World Vision”, “Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara” (ADRF), dhe “Shoqata për Mbrojtjen e 
të Drejtave të Personave me Aftësitë Kufizuar” (MEDPAK), me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian (BE). 
Pjesëmarrja juaj në këtë studim  është plotësisht vullnetare. Të dhënat e studimit do të jepen të përmbledhura, pa përmendur personin që ka 
plotësuar pyetësorin. I gjithë informacioni që do të merret nga ky studim do të trajtohet si informacion konfidencial dhe do të jetë vetëm në 
dispozicion të studiuesit që do të përpunojë të dhënat e këtij studimi. Ju lutem përgjigjuni me vërtetësi çdo pyetjeje, në mënyrë që të dhënat që 
do të grumbullojmë të paraqesin gjendjen reale, me të gjitha  arritjet dhe vështirësitë.  
 

1. Rajoni:    1.□ Berat   2.□ Dibër  3.□ Lezhë  4.□ Korçë 
     

2. Vendi ku operon organizata:   1.□ fshat   2.□ qytet  
(mund të zgjidhni të dyja alternativat) 

 

3.   Unë jam:    1.□ Organizatë e personave me aftësi të kufizuara 

        2.□ Organizatë që punon për personat me aftësi të kufizuara 

     3.□ Qendër shërbimesh 

     4.□ Tjetër, të lutem specifiko___________________________________ 
                   (mund të zgjidhni më shumë se një alternativë)   

 
 Perceptimi mbi Zbatimin e Planit të Veprimit:  
Ju lutem vlerësoni nga 1 në 4  alternativat në vijim.   
Nëse nuk keni informacion, zgjidhni alternativën “s’ kam informacion”.  
Kur i intervistuari/a refuzon të përgjigjet, në krah të pyetjes shënoni numrin 99.  
  

4. AKSESUESHMËRIA 
1= aspak, 2 = pak, 3 = disi dhe 4 = shumë 

4.1  Si e vlerësoni AKSESUESHMËRINË FIZIKE në shërbimet publike për personat me 
aftësi të kufizuara në bashkinë tuaj?     

     

 Sa të kënaqur jeni me aksesueshmërinë fizike në:      

1 bashkinë tuaj/ në zyrat e njësisë administrative, ku ju banoni? 1 2 3 4 S’kam informacion 

2 në institucionet edukuese/arsimore (DAR, Zyrat arsimore, institucionet parashkollore, ato të 
arsimit baze/ fillor dhe të mesëm të ulët, të mesëm të lartë, universitetet)?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

3 institucionet kulturore e sportive (qendër kulturore, qendër rinore, kinema, muzeun, fushë sporti, 
ambiente sportive në shkolla e në sallat sportive etj)  në bashkinë/ qytetin/fshatin ku ju banoni? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

4 institucionet shëndetësore (qendër shëndetësore, qendër spitalore, qendër rehabilitimi fizik)  në  
qytetin/fshatin ku ju banoni?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

5 institucionet e shërbimeve shoqërore (qendër ditore/ qendër zhvillimi, zyrat e Drejtorisë rajonale 
të shërbimit social shtetëror, zyrat e sigurimeve shoqërore), në  qytetin/fshatin ku ju banoni?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

6 zyrat e punësimit, qendrat e formimit profesional, shkollat e mesme profesionale, 
në  qytetin/fshatin ku ju banoni?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

7 qendrat e votimit në qytetin/ fshatin ku ju banoni?  1 2 3 4 S’kam informacion 
8 institucionet e drejtësisë (gjykata, prokurori, polici) në bashkinë tuaj?  1 2 3 4 S’kam informacion 

Pyetësor për Organizatat
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4. 2 Si e vlerësoni nivelin e AKSESIT NË INFORMACION  në shërbimet publike për 
personat me aftësi të kufizuara?  

         

1 A merrni informacion nga  shërbimet publike  mbi legjislacionin/politikat/ programet/ 
projektet/ çështje që lidhen me aftësinë e kufizuar?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

2 A ka mundësi për komunikim të përshtatur (në format audio apo braill etj.) në Bashki, në 
KMCAP, në qendra ditore, në qendra shëndetësore, në kopsht/shkollë/në muze ose 
ndërmarrje për një person me probleme në shikim ?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

3 A ka mundësi për komunikim të përshtatur (në gjuhën e shenjave etj.) në Bashki, në 
KMCAP, në qendra ditore, në qendra shëndetësore, në kopsht/shkollë/në muze ose 
ndërmarrje për një person me probleme në dëgjim e në të folur? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

4 A ka mundësi për komunikim të përshtatur, (në formate të thjeshta, me gjuhë të thjeshtë, me 
figura ) në Bashki, në KMCAP, qendra ditore, në qendra shëndetësore, në 
kopsht/shkollë/ në muze ose ndërmarrje për një person me aftësi të kufizuara 
intelektuale?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

5 A ka mundësi për komunikim të përshtatur (me gjuhën e shenjave etj.) në shtëpi dhe me 
anëtarët e familjes për personat me probleme në dëgjim?   

1 2 3 4 S’kam informacion 

6  A i përdorni faqet e internetit të institucioneve publike dhe nëse po, a janë ato të 
përshtatura?   

1 2 3 4 S’kam informacion 

7 A ka informacion të përshtatur në mediet kombëtare (përkthim në gjuhën e shenjave, 
informacion të thjeshtuar, titra)? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

4.3 Si e vlerësoni AKSESUESHMËRINË në transportin publik për personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë tuaj?     

      

1 Sa të lehtë e ka një person me karrocë ose i verbër  të përshkojë rrugët e qytetit e të 
shkojë ku ka nevojë?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

2 A iu  rimbursohen kostot e transportit personave me aftësi të kufizuara, kur 
udhëtojnë  me mjete të transportit urban?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

3 A iu  rimbursohen kostot e transportit personave me aftësi të kufizuara, kur 
udhëtojnë  me mjete të transportit interurban? 

     

4 Sa të kënaqur jeni me nivelin e rimbursimit të karburantit?  1 2 3 4 S’kam informacion 
 
Ju lutem ndani me ne një  përvojë (histori, ngjarje) që ilustron vlerësimin tuaj për fushën e aksesueshmërisë,  me notën përkatëse.    

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________  

 
Cilat janë sipas opinionit tuaj tre nevojat kryesore të paplotësuara dhe emergjente  që lidhen me aksesueshmërinë për personat me 
aftësi të kufizuara ? 

1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 

 
 

5. BARAZIA PARA LIGJIT  
Ju lutemi në varësi të pyetjes vlerësoni përgjigjen sipas njërës nga format/alternativat në vijim:                                                                                       

1 =Asnjëherë; 2 =ndonjëherë; 3 =shpesh; 4 = gjithmonë  
1= aspak, 2 = pak, 3 = disi, 4 = shumë 

 
5.1  Barazia. Si e vlerësoni shërbimin e ndihmës juridike falas për personat me aftësi 

të kufizuara? 
     

1  A marrin ndihmë juridike (ndihmë ligjore) personat me aftësi të kufizuara?   1 2 3 4 S’kam informacion 
2 Nëse po, a janë ata  të kënaqur?  

Nëse jo, vijoni në pyetjen 5.  
1 2 3 4 S’kam informacion 

3 A janë  të trajnuar për çështje të aftësisë së kufizuar, juristët që ofrojnë ndihmë 
juridike?   

1 2 3 4 S’kam informacion 

4 Nëse është ofruar ndihmë juridike, a është komunikuar në mënyrë të përshtatur 
(përkthim në gjuhën e shenjave, formate Braille, gjuhë e thjeshtuar etj)?     

1 2 3 4 S’kam informacion 

5 A keni marrë ndonjë trajnim për shërbimet e ndihmës juridike, kriteret e 
përfitimit, e të tjera? 

1 2 3 4 S’kam informacion 
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6 A ka/keni marrë ndonjëherë informacion në internet për ndihmën juridike?  1 2 3 4 S’kam informacion 
7 A njihni persona që janë nën kujdestari ligjor (jo kujdestari  i KMCAP-së)? 1 2 3 4 S’kam informacion 
8 Nëse po, si e ushtron ata,  kujdestarinë? 

Nëse jo, kaloni në pyetjen 9, në vijim.  
1 2 3 4 S’kam informacion 

9 A keni mbështetur person/a me aftësi të kufizuara në gjykatë, prokurori? 1 2 3 4 S’kam informacion 
10 A keni mbetur të kënaqur nga  procedurat? shpenzimet, kohëzgjatja, aksesi, 

komunikimi? 
1 2 3 4 S’kam informacion 

11 A keni dëgjuar për ndryshime ligjore në lidhje me kujdestarinë ligjore?  1 2 3 4 S’kam informacion 
12 A keni dëgjuar për vendimmarrjen e mbështetur? 1 2 3 4 S’kam informacion 
13 A mendoni që sistemi i drejtësisë është i aksesueshëm për PAK?  1 2 3 4 S’kam informacion 
 
Ju lutem ndani me ne një  përvojë (histori, ngjarje) që ilustron vlerësimin tuaj në fushën e barazisë përpara ligjit,  me notën 
përkatëse.    
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________  
 
Cilat janë, sipas opinionit tuaj,  tre nevojat kryesore të paplotësuara dhe emergjente  që lidhen me barazinë para ligjit për personat 
me aftësi të kufizuara ?  
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
 

6. PUNËSIMI,  ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL 
1= aspak, 2 = pak, 3 = disi, 4 = shumë 

6.1  Punësimi,  Arsimi dhe Formimi Profesional       
1 A keni informacion për ndjekjen e kurseve të formimit profesional falas për  

personat me aftësi të kufizuara? 
1 2 3 4 S’kam informacion 

2 Sa  të kënaqur jeni nga larmia e kurseve që ofrohen në qendrat e formimit  
profesional? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

3 Sa të kënaqur jeni nga cilësia e mësimdhënies/përgatitja e instruktorëve  në  
kurset e formimit profesional?   

1 2 3 4 S’kam informacion 

4 A janë kurrikulat të qarta, të thjeshta  dhe në formate të kuptueshme për ju? 1 2 3 4 S’kam informacion 
5 A ju ofrohen mbështetje me pajisje, mjete  për vetëpunësim pasi personat  

me aftësi të kufizuara përfundojnë kursin e formimit profesional?  
1 2 3 4 S’kam informacion 

6 Si i vlerësoni  mundësitë që i’u ofrohen  personave me aftësi të kufizuara  
për tu punësuar në përputhje me aftësitë e tyre? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

7 Sa të kënaqur jeni me programet e nxitjes së punësimit  që ofron zyra e  
punës për personat me aftësi të kufizuara? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

8 Sa të kënaqur jeni me mundësitë që iu ofrohen personave me aftësi të 
kufizuara  për të kryer praktika profesionale në institucione apo biznese? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

9 Sa të kënaqur jeni me mbështetjen e ofruar për ndërmarrjet sociale që 
punësojnë persona me aftësi të kufizuara? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

10 Sa të kënaqur jeni me  cilësinë e shërbimit që ofrohet  për personat me aftësi 
të kufizuara nga zyrat e punësimit?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

11 A bëjnë punonjësit e zyrave të punësimit  një  vlerësim të detajuar mbi 
aftësitë dhe nevojat e  veçanta për një person me aftësi të kufizuara?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

12 A ofrohet nga zyrat e punës informacion për programet dhe subvencionet  
(mbështetjet financiare) që ato ofrojnë për punësimin e  PAK?   

1 2 3 4 S’kam informacion 

13 Sa të kënaqur jeni nga fushatat informuese (respektimin e kuotës, çështjet e 
diskriminimit, shembuj pozitiv etj.) nga zyrat e punës, për punësimin e personave 
me aftësi të kufizuara? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

14 A ka persona me aftësi të kufizuara të punësuar në Zyrën e Punësimit?  1 2 3 4 S’kam informacion 
15 A ka persona me aftësi të kufizuara të punësuar në Qendrën  Rinore?  1 2 3 4 S’kam informacion 
 
Ju lutem ndani me ne një  përvojë (histori, ngjarje) që ilustron vlerësimin tuaj për fushën e punësimit, arsimit dhe formimit 
profesional,  me notën përkatëse.    
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____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________  
 
Cilat janë sipas opinionit tuaj tre nevojat kryesore të paplotësuara dhe emergjente  që lidhen me punësimin dhe arsimin profesional 
të personave me aftësi të kufizuara? 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 

 
7. ARSIMI 

 1= aspak, 2 = pak, 3 = disi dhe 4 = shumë 

7.1 Arsimi      

1 Sa të kënaqur jeni me informacionin (materialet që ofrohen) nga Bashkia, për 
arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara?   

1 2 3 4 S’kam informacion 

2 Sa të kënaqur jeni me informacionin (materialet që ofrohen) nga DAR, 
institucionet arsimore  për arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara?   

1 2 3 4 S’kam informacion 

3 Sa të kënaqur jeni me shkollimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në 
përgjithësi (me programin mësimor, cilësinë e mësimit, aftësitë e mësuesve, pajisjet didaktike, 
etj.)?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

4 Sa të kënaqur jeni me praninë e mësuesit mbështetës në institucionet 
arsimore?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

5 Sa të kënaqur jeni me punën e komisionit të vlerësimit për fëmijët me aftësi 
të kufizuara, pranë DAR dhe institucionit arsimor?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

6 Sa të kënaqur jeni me Planin Edukativ Individual (PEI) të nxënësve në shkollë 
(procesi i hartimit, ndjekja, vlerësimi i rezultateve, marrja e mendimit të prindërve, etj)?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

7 Sa të kënaqur jeni me mundësitë që i’u jep shkolla  fëmijëve me aftësi të 
kufizuara për tu integruar me fëmijët e tjerë, nëpërmjet aktiviteteve të 
ndryshme?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

8 Sa të kënaqur jeni me ofrimin e transportit falas për të shkuar në shkollë,  për 
fëmijët me aftësi të kufizuara?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

 
Ju lutem ndani me ne një  përvojë (histori, ngjarje) që ilustron vlerësimin tuaj për fushën e arsimit,  me notën përkatëse.    
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Cilat janë sipas opinionit tuaj tre nevojat kryesore të paplotësuara dhe emergjente  që lidhen me arsimimin e personave me aftësi të 
kufizuara? 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
 

8. Kujdesi Shoqëror 
 1= aspak, 2 = pak, 3 = disi dhe 4 = shumë 

8.1 Kujdesi Shoqëror      

1 Sa të kënaqur jeni me njohuritë e stafit të institucioneve të vlerësimit të aftësisë së 
kufizuar (arsimit, punësimit, administratorët socialë)? 

1 2 3 4 S’kam informacion 
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2 Sa të kënaqur jeni me procesin e vlerësimit të aftësisë së kufizuar nga KMCAP 
(procedurat e përfitimit, trajtimi gjatë intervistës, etj.)? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

3 Sa të kënaqur jeni me shërbimet sociale për personat me aftësi të kufizuara që janë 
ngritur në zonën tuaj  (qendra ditore, qendra rezidenciale, qendra këshillimi psiko-social dhe terapi të ndryshme)?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

4 Sa të kënaqur jeni me njohuritë dhe informacionin e ofruar nga  stafi i shërbimeve 
sociale në lidhje me ofrimin e shërbimeve të personalizuara, bazuar në kategorinë e 
aftësisë së kufizuar dhe nevojat individuale të personave me aftësi të kufizuara?    

1 2 3 4 S’kam informacion 

5 Sa të kënaqur jeni me masën e pagesës së aftësisë së kufizuar? (a i mbulon ajo nevojat e 
një individi me aftësi të kufizuara)? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

6 Sa të kënaqur jeni me ofrimin e mjeteve higjienike dhe sanitare për personat me 
aftësi të kufizuara? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

7 Sa të kënaqur jeni me shërbimet që mbështesin jetesën e pavarur për persona me 
aftësi të kufizuara në moshë madhore? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

8 Sa të kënaqur jeni me grandet (ndihmën financiare) për strehimin social të dhënë për 
persona me aftësi të kufizuara në bashkinë tuaj? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

9 Sa të kënaqur jeni me aplikimin/dhënien e tarifave favorizuese për legalizimin e 
banesave/ambienteve për të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

 
Ju lutem ndani me ne një  përvojë (histori, ngjarje) që ilustron vlerësimin tuaj për fushën e Kujdesit Shoqëror,  me notën përkatëse.    
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________  
 

Cilat janë sipas opinionit tuaj tre nevojat kryesore të paplotësuara dhe emergjente  që lidhen me ofrimin e kujdesit shoqëror për 
persona me aftësi të kufizuara ? 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 

 
9. Kujdesi Shëndetësor 

 1= aspak, 2 = pak, 3 = disi dhe 4 = shumë 
9.1 Kujdesi Shëndetësor      
1 Sa të kënaqur jeni me shërbimin për personat me aftësi të kufizuara në institucionet 

shëndetësore (procedura e pritjes, sjellja e stafit mjekësor, njohuritë që stafi ka për të orientuar 
problemin tuaj, etj.)? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

2 Sa të kënaqur jeni me shërbimin shëndetësor në banesë (kur personi me aftësi të kufizuara 
e ka të pamundur të lëvizë drejt institucioneve shëndetësore)? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

3 Sa të kënaqur  jeni me ofrimin e shërbimit dentar falas për personat me aftësi të 
kufizuara në zonën ku banoni? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

4 Sa të kënaqur jeni me ofrimin e shërbimit dentar falas në shkolla, për fëmijë me 
aftësi të kufizuara, përfshirë edhe ata fëmijë që nuk janë të regjistruar në shkollë? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

5 A janë dentistët të trajnuar për të ofruar shërbim dentar për personat me aftësi të 
kufizuara?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

6 Sipas mendimit tuaj, në Shqipëri, a merren masat e duhura (informim, këshillim për stilin e 
jetës, mënyrën e të ushqyerit etj.)  për të parandaluar aftësinë të kufizuara?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

7 Sipas mendimit tuaj, në Shqipëri, sa angazhim (sa punë bëhet) ka  për zbulimin dhe 
trajtimin e hershëm të fëmijëve me aftësi të kufizuara?  

1 2 3 4 S’kam informacion 

8 Sa të kënaqur jeni me diagnostikimin e aftësisë së kufizuar? 1 2 3 4 S’kam informacion 
9 Sa të kënaqur jeni me trajtimin e specializuar që i ofrohet personave me aftësi të 

kufizuara? 
1 2 3 4 S’kam informacion 

10 Sa të kënaqur jeni me shërbimet riaftësuese (fizioterapi, logoterapi,  terapi e të folurit, etj.)?   1 2 3 4 S’kam informacion 
11 Sa të kënaqur jeni me informacionin e dhënë nga institucionet publike për shërbime 

shëndetësore për personat me aftësi të kufizuara?   
1 2 3 4 S’kam informacion 

12 Sa të kënaqur jeni me informacionin që ofrohet në lidhje me sëmundje të ndryshme 
që mund të shkaktojnë aftësi të kufizuara, sipas Klasifikimit Ndërkombëtar të 
Sëmundjeve dhe atij të aftësisë së kufizuar? 

1 2 3 4 S’kam informacion 
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13 Sa të kënaqur jeni me fushatat e ndërmarra në zonën tuaj për të ofruar informacion 
shëndetësor për persona që nuk flasin e nuk dëgjojnë? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

14 Sa të kënaqur jeni për rimbursimin e shpenzimeve për karrige me rrota, orteza, 
proteza, aparate dëgjimi  apo pajisje të tjera të teknologjisë ndihmëse? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

 
Ju lutem ndani me ne një  përvojë (histori, ngjarje) që ilustron vlerësimin tuaj për fushën e “kujdesit shëndetësor”,  me notën 
përkatëse.    
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________  
 
Cilat janë sipas opinionit tuaj tre nevojat kryesore të paplotësuara dhe emergjente  që lidhen me ofrimin e “kujdesit shëndetësor” 
për personat me aftësi të kufizuara? 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
 

10. Pjesëmarrja në Politikë dhe në Jetën Publike 
1= aspak, 2 = pak, 3 = disi dhe 4 = shumë 

10.1 Pjesëmarrja në Politikë dhe në Jetën Publike.      
1 Sa të kënaqur jeni me informacionin në formate të përshtatura (gjuha e shenjave, audio, 

braille, titra etj.) për pjesëmarrjen në zgjedhje të personave me aftësi të kufizuara? 
1 2 3 4 S’kam informacion 

2 Sa të kënaqur jeni me pjesëmarrjen në zgjedhje përmes sigurimit të kushteve për një 
votim të lirë, të barabartë e të drejtpërdrejtë (përshtatshmëria e ambienteve, e mjeteve të 
votimit, dhomës së fshehtë për përdoruesit e karrigeve me rrota  etj.)  

1 2 3 4 S’kam informacion 

3 Sa të kënaqur jeni me përfshirjen si vëzhgues në procese zgjedhore të personave me 
aftësi të kufizuara? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

4 Sa të kënaqur jeni me nivelin e pjesëmarrjes, përfshirjes dhe  përfaqësimit që kanë 
çështjet e aftësisë së kufizuar, në nivel vendor e qendror? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

5 Sa të kënaqur jeni me pjesëmarrjen  e personave me aftësi të kufizuara në aktivitete 
kulturore (koncerte, teatër, muze, kinema)? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

6 Sa të kënaqur jeni me pjesëmarrjen  e personave me aftësi të kufizuara në aktivitete 
sportive, përfshirë ato të organizuara nga Olimpiku Special? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

7 Sa të kënaqur jeni me punën e mësuesve të edukimit fizik për të punuar me fëmijët 
me aftësi të kufizuara? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

 
 
Ju lutem ndani me ne një  përvojë (histori, ngjarje) që ilustron vlerësimin tuaj për fushën e “pjesëmarrjes në politikë dhe në jetën 
publike”,  me notën përkatëse.    
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________  
 
Cilat janë sipas opinionit tuaj tre nevojat  kryesore të paplotësuara dhe emergjente  që lidhen me “pjesëmarrjen në politikë dhe 
jetën publike” të personave me aftësi të kufizuara? 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 

 
11. Nxitja e bashkëpunimit dhe Monitorimi & Vlerësimi 

                                                                                       1 =Asnjëherë; 2 =ndonjëherë; 3 =shpesh; 4 = gjithmonë  

11.1 Nxitja e bashkëpunimit dhe Monitorimi & Vlerësimi.      

1 A keni marrë pjesë në procese të monitorimit të Planit të Veprimit të Aftësisë së 
Kufizuar 2016-2020 

1 2 3 4 S’kam informacion 
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2 A keni marrë pjesë në konferenca të organizuara nga institucione në nivel 
qendror/vendor mbi vendimmarrjen e mbështetur, shërbimet komunitare, 
sipërmarrjen sociale? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

3 A keni marrë pjesë në konferenca në vende anëtare të BE për të parë e shkëmbyer 
përvoja  pozitive në fushën e aftësisë së kufizuar? 

1 2 3 4 S’kam informacion 

 
Ju lutem ndani me ne një  përvojë (histori, ngjarje) që ilustron vlerësimin tuaj për fushën e Nxitja e Bashkëpunimit, Monitorimi & 
Vlerësimi,  me notën përkatëse.    
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________  
 
Cilat janë  sipas opinionit tuaj, tre nevojat kryesore të paplotësuara dhe emergjente  që lidhen me forcimin e bashkëpunimit, 
monitorimit dhe vlerësimit me personat me aftësi të kufizuara dhe organizatat e tyre? 

1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 

 

Ju faleminderit!       Data: ______________________________ 

 

Ora e mbarimit të intervistës : __________________ 
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Forma e Pëlqimit 
Titulli i Projektit:  “Forcimi i kapaciteteve të shoqërisë civile për zbatimin e të drejtave të 
njerëzve me aftësi të kufizuara në Shqipëri”,  që zbatohet nga  “World Vision”, “Fondacioni 
Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara” (ADRF), dhe “Shoqata për Mbrojtjen 
e të Drejtave të Personave me Aftësitë Kufizuar” (MEDPAK), me mbështetjen financiare të 
Bashkimit Evropian (BE). 

Qëllimi i studimit: Ky studim  është pjesë  e procesit të vlerësimit të zbatimit të  Planit 
Kombëtar të Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara (2016 – 2020) nga perspektiva e 
OSHC-ve, personave me aftësi të kufizuara dhe kujdestarëve të tyre në Berat, Dibër, Korçë dhe 
Lezhë dhe do të shërbej për të ndikuar për zbatimin e tij nga institucionet përgjegjëse në nivel 
vendor e qendror.     

Emri dhe të dhënat e kontaktit:  

Intervistuesi:_______________________: Cel: _______________ 

 

Të plotësohet me stilolaps 

_____________________________________________________________________  

Vend takimi për plotësimin e pyetësorit 

_____________________________________________________________________ 

Unë konfirmoj se e kam kuptuar qëllimin e këtij studimi dhe të kësaj interviste, siç u shpjegua në 
deklaratën hyrëse nga studiuesi. 

Unë e kuptoj që pjesëmarrja ime është vullnetare dhe se jam i lirë të largohem në çdo kohë, pa 
dhënë asnjë arsyetim. 

Unë bie dakord që të marr pjesë në intervistë dhe jap pëlqimin tim që informacioni që do të ofroj 
të përdoren për tu analizuar dhe nëse e nevojshme për tu publikuar. Unë u informova që intervista 
do të zgjasë 40 minuta, dhe e kuptoj që përgjigjet e mia do të jenë anonime në çdo raportim apo 
publikim. 

Emri Mbiemri    Firma                    Data 

  

Forma e Pëlqimit
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