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LLIISSTTAA  EE  SSHHKKUURRTTIIMMEEVVEE  

FAK                  -Fëmijët me Aftësi të Kufizuar 

VKM   – Vendime të Këshillit të Ministrave 

Observatori  – Observatori për të Drejtat e Fëmijëve Vlorë 

NJDF  - Njësia për të Drejtat E fëmijëve 

DAR  - Drejtorinë Arsimore Rajonale 

DSHP  - Drejtorinë e Shëndetit Publik 

DRSHSSH - Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror  

UNICEF - Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë  

PLM  - Shkolla për fëmijë me prapambetje të lehta mendore 

QZHPAK  - Qendra e Zhvillimit të personave me aftësi të kufizuar    
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      Parathënie dhe falënderime  

 
Observatori për të Drejtat e Fëmijëve është një organizatë jofitimprurëse, e cila nën mbështetjen 
financiare të UNICEF ka si qëllim kryesor ngritjen e një mekanizmi për mbledhjen e informacionit 
dhe studimin e situatës së realizimit të të drejtave të fëmijëve në nivel rajonal dhe kombëtar. Zyra e 
Observatorit harton raporte bazuar në realizmin e të drejtave të fëmijës me shtrirje gjeografike në të 
gjithë territorin e Shqipërisë, duke u mbështetur në analizën e treguesve të ndarë në sektorë të 
ndryshëm. Në Qarkun e Vlorës, Observatori ushtron veprimtarinë e tij që prej Shtator të vitit 2010. 
 
Observatori Vlorë konsiderohet tashmë si një partner i rëndësishëm në nivel lokal e rajonal. Deri më 
tani janë kontaktuar një numër i konsiderueshëm njësish vendore dhe strukturash lokale e rajonale. 
Që prej vitit 2010 e në vazhdim janë nënshkruar më shumë se 26 marrëveshje bashkëpunimi midis 
Observatorit Vlorë dhe partnerëve lokalë; Ndërkohë Observatori bashkëpunon dhe me shumë aktore 
lokalë të tjerë (me dhe pa marrëveshje të shkruar).  Bashkëpunimi me njësitë vendore (komuna dhe 
bashki) mund të themi që ka qenë i suksesshëm; Pas realizimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit me 
ta ka pasur bashkëpunim në shkëmbimin e informacioneve dhe problematikave sociale për fëmijë. 
Observatori për të Drejtat e Fëmijëve ka ngritur urat e bashkëpunimit me të gjitha institucionet, 
drejtoritë, strukturat vendore dhe lokale të cilat kanë në fokusin e tyre fëmijët si: Drejtorinë Arsimore 
Rajonale,  Drejtorinë e Shëndetit Publik, Drejtorinë e Policisë, Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social 
Shtetëror etj.. 
Observatori Vlorë jo vetëm ka shkëmbyer informacione me institucionet dhe OJF por ka zhvilluar 
dhe aktivitete të përbashkëta për informim dhe argëtim të fëmijëve (siç është aktiviteti i 20 Nëntorit , 
Ditës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve, fushatë bamirësie me qytetarë për fëmijët e shtëpisë 
së foshnjës Vlorë (dhjetor2012)  por edhe ka qenë prezent aktiv në aktivitetet e organizuara nga 
aktorët e tjerë.    

Prej Nëntorit të vitit 2013, Observatori për të Drejtat e Fëmijëve kontribuon në qarkun Vlorë në 
projektin kombëtar, që mbështetet nga UNICEF "Çdo fëmijë rom në kopsht: Ndërtimi i rrjeteve të 
advokimit dhe praktikave të suksesshme në integrimin e fëmijëve rom ". 
 
 

Për hartimin e Raportit studimor  “Situata e fëmijëve me aftësi të kufizuar” për vitin 2012 - 
Qarkun Vlorë,falënderojmë drejtuesen e Shërbimit Social Shtetëror Vlorë, Drejtuesin e Qendrës së 
Zhvillimit të Aftësisë së kufizuar Vlorë, Drejtuesen e shkollës PLM dhe të gjithë aktorët e tjerë lokal 
të cilët u shprehën të gatshëm për bashkëpunim institucional. 
 
 

Një falënderim i veçantë i dedikohet UNICEF, që është mbështetja financiare për realizimin e këtij 
studimi. Mbështetja e madhe profesionale ka ardhur nga stafi i zyrës qendrore e Observatorit për të 
Drejtat e Fëmijëve në Tiranë si dhe stafi i zyrës së Observatorit Shkodër. 

    
Ju faleminderit ! 
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II - Hyrja  
 
Qëllimi i këtij studimi është të paraqes kornizën e situatës së fëmijëve me aftësi të kufizuar për vitin 
2012 në qarkun e Vlorës, nëpërmjet vlerësimit të situatës së këtij target grupi fëmijësh dhe vlerësimit 
të nevojave të tyre.  
Realizimi i këtij studimi synon që të nxjerr në pah situatën e fëmijëve me aftësi të kufizuar për vitin 
2012, shërbimet e pranishme për këtë target grup në Qarkun e Vlorës.  
 
Objektivat e këtij studimi janë: 

- Të vlerësojë situatën e realizimit të të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuar në Qarkun 
Vlorë. 

- Të përshkruajë dhe vlerësojë cilësinë në institucionet e kujdesit social për fëmijët me 
aftësi të kufizuar;  

- Të evidentojë problemet dhe bëjë rekomandime lidhur me situatën e fëmijëve me aftësi të 
kufizuar. 

 
Ky raport studimi mund tu shërbejë të gjitha njësive vendore të qarkut Vlorë , Qendrave Rezidenciale 
për fëmijë me aftësi të kufizuar, Bashkive/ Komunave përkatëse ku ndodhen këto qendra 
rezidenciale. Realizimi i këtij studimi do tu vijë në ndihmë institucioneve të pushtetit vendor për të 
përmirësuar realizimin e të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuar për vitin 2012. Gjithashtu, ky 
studim mund t’ju shërbejë dhe donatorëve të ndryshëm dhe personave të tjerë të interesuar për të 
përmirësuar situatën e të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuar, - duke synuar integrimin e plotë të 
fëmijëve me aftësi të kufizuar në jetën sociale. 
 
Realizimi i studimit “Situata e fëmijëve me aftësi të kufizuar”( për vitin 2012) u realizua në Qarkun e 
Vlorës për të bërë një vlerësim të situatës së fëmijëve me aftësi të kufizuar dhe për të bërë një 
paraqitje të shërbimeve të fëmijëve me aftësi të kufizuar në Vlorë. Numri i fëmijëve të grupmoshës 0-
18 vjeç, në Qarkun e Vlorës, me aftësi të kufizuar për vitin 2012 është 825 fëmijë 1rreth 0.92 % 2e 
fëmijëve të grupmoshës 0-18 vjeç janë fëmijë më aftësi të kufizuar. 
 
Target grupi i përfshirë në këtë studim janë fëmijë të moshës 0-18 vjeç me aftësi të kufizuar në njësitë 
vendore dhe në institucionet rezidenciale në Qarkun Vlorë. 
 

1. Metodologjia e studimit 
Metodologjia e përdorur për këtë studim është: shqyrtimi i të gjitha raporteve, dokumenteve strategjik 
kombëtar dhe lokale, shqyrtimi i ligjeve në fuqi, intervista me aktorë të ndryshëm kyç të 
institucioneve lokale.  
 
Shqyrtimi i legjislacionit dhe politikave aktuale: U realizua një analizë e politikave lokale si dhe e 
kuadrit aktual ligjor në  mbështetje të personave me aftësi të kufizuar; u shqyrtua Legjislacioni i 
Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimeve Shoqërore. 
 
Strategjitë kombëtare dhe lokale,  raporte që u analizuan për qëllim të këtij studimi, kryesisht janë: 

- Strategjia  kombëtare të Ministrisë së punës dhe Çështjeve Sociale për vitet 2005-2010, 
                                                             
1 Burimi i informacionit: Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetror Vlorë, viti 2013. 
2  Burimi i informacionit: Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetror Vlorë, viti 2013. Përllogaritjet janë kryer nga zyra 
e Observatorit Vlorë. 
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- Strategjia  Sektoriale e Përfshirjes Sociale  2007-2013 dhe   
- Planit te Veprimit te fundit 2012-2016. 
- Strategjia Rajonale dhe Plani i Veprimit për Fëmijët 2011-2013, - Qarku Vlore 
- Strategjia e Përfshirjes Sociale 2007-2013 ,Raport progresi 2008-2009 (Mars 2010) , Hartuar 

nga Ministria e Punës Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta dhe UNICEF. 
- Strategjia Kombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuara  
- E drejta e fëmijëve më aftësi të kufizuar për arsimin gjithëpërfshirës, praktikat e suksesshme 

në rajonin e EQL/KSHP dhe rekomandimet për Qeverinë Shqiptare , mars 2012 
 
Një seri takimesh u realizuan me përfaqësues të Institucioneve lokale si: Shërbimi Social Shtetëror, 
DAR Vlorë, DSHP Vlorë, Qendrat rezidenciale për fëmijët me aftësi të kufizuar në qarkun e Vlorës. 
Gjithashtu pjesë e këtij studimi janë bërë dhe shumë informacione të mbledhura nga vetë zyra e 
Observatorit Vlorë. Përkatësisht nga Raporti studimor “Fëmijët jashtë kujdesit Prindëror viti 2011” , 
vizita monitoruese në njësitë vendore përgjatë vitit 2011-2012. 
 
U hartua dhe u shpërnda një pyetësor drejtuar drejtuesve të institucioneve rezidenciale. Ky pyetësor 
iu shpërnda Qendrës së Zhvillimit të Aftësisë së Kufizuar  dhe kishte rreth 20 pyetje. (Aneks 1 gjeni 
pyetësorin e realizuar).  
 
Pjesë e metodologjisë së këtij studimi ishte dhe realizimi i dy vizitave vëzhguese në Qendrën e 
Zhvillimit të Aftësisë së Kufizuar dhe pranë Shkollës PLM.  
 
Realizimi i studimit “Fëmijët me Aftësi të Kufizuar”, pati dhe vështirësitë dhe limitizimet e tij, 
kryesisht të cilat janë si vijon: 

• Pamundësia e zhvillimit të fokus grupeve me fëmijë me aftësi të kufizuar që ndodhen pranë 
QZHPAK dhe Shkollës PLM, gjë e cila do të na mundësonte një tablo më të qartë të nevojave 
dhe problemeve të këtyre fëmijëve.  

• Pamundësia e zhvillimit të fokus grupeve me fëmijë me aftësi të kufizuar, por që nuk janë 
pjesë e qendra rezidenciale. Këto fëmijë jetojnë me të afërmit e tyre. Kontaktimi me ta u bë i 
pamundur për shkak të mungesës së buxhetit për realizimin e këtyre takimeve.  

• Pamundësi e kontaktit nga afër me prindër të fëmijëve me aftësi të kufizuar që ndodhen në 
njësi vendore të largëta nga qendra e qarkut Vlorë. Ky kontakt do të paraqiste një tablo të 
situatës dhe nevojave që kanë fëmijët me aftësi të kufizuar që jetojnë në njësi të vogla vendore 
si janë komunat dhe mini bashkitë. 
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III - Analiza e studimit  
  

Qarku i Vlorës për vitin 2012, shënon një numër popullsie prej 375,319 banorë3 dhe një numër të 
përgjithshëm familjesh prej 99,974 nga të cilat 2,081 ose 2.1% janë familje të varfra dhe 1.45% e 
familjeve janë të varfra dhe kanë fëmijë (grupmosha 0-18 vjeç)4. Ndërkohë fëmijët (popullata 0-18 
vjeç) përbën 23.9% të popullsisë në nivel Qarku ose 89,579 fëmijë. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numri i fëmijëve më aftësi të kufizuar në total qarku është 825 fëmijë rreth 1% e fëmijëve 5të qarkut. 
Sipas njësive vendore numri i fëmijëve me aftësi të kufizuar është si më poshtë : 

Grafiku 1: Numri I fëmijëve me aftësi të kufizuar, Rrethi Vlorë. Viti 2012 
Burimi: Drejtoria Rajonale e Shërbimi Social Shtetëror Vlorë 

 
Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuar për vitin 2012 në rrethin e Vlorës është 492 fëmijë pra rreth 
0.8% e fëmijëve të gjithë rrethit janë me aftësi të kufizuar. Numri më i madh i fëmijëve me aftësi të 
kufizuar është në bashkinë Vlorë rreth 1% e fëmijëve të grupmoshës 0-18 vjeç janë me aftësi të 
kufizuar.  
 
Grafiku 2: Numri I fëmijëve me aftësi të kufizuar, Rrethi Sarandë. Viti 2012 

                                                             
3 Burimi i informacionit  është Ministria e Brendshme , Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile Tiranë 2013 
4 Burimi I informacionit DRSHSSH Vlorë 
5 Llogaritja e përqindjes së fëmijëve me aftësi të kufizuar ndaj totalit të fëmijëve në qark është kryer nga zyra e 
Observatorit Vlorë. 

“Personat me Aftësi të Kufizuara”  janë ata persona te të cilët 
funksionet fizike, kapaciteti mendor ose  gjendja psikologjike kanë 
prirje të shmangen për më shumë se gjashtë muaj nga gjendja tipike 
për moshën përkatëse, gjë që sjell për pasojë kufizime të 
pjesëmarrjes së tyre në jetën shoqërore. (Strategjia Kombëtare e 
Personave me Aftësi të Kufizuar) 
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Burimi: Drejtoria Rajonale e Shërbimi Social Shtetëror Vlorë 

 
 
Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuar për vitin 2012 në rrethin e Sarandës është 243 fëmijë pra rreth 
1.1% e fëmijëve të gjithë rrethit janë me aftësi të kufizuar. Numri më i madh i fëmijëve me aftësi të 
kufizuar është në bashkinë Sarandë rreth 1.5% e fëmijëve të grupmoshës 0-18 vjeç janë me aftësi të 
kufizuar.  
 
Grafiku 3: Numri I fëmijëve me aftësi të kufizuar, Rrethi Delvinë. Viti 2012 
Burimi: Drejtoria Rajonale e Shërbimi Social Shtetëror Vlorë 
 

 
 
Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuar për vitin 2012 në rrethin e Sarandës është 82 fëmijë pra rreth 
1.2% e fëmijëve të gjithë rrethit janë me aftësi të kufizuar. Numri më i madh i fëmijëve me aftësi të 
kufizuarështë në bashkinë Delvinë rreth 1.7% e fëmijëve të grupmoshës 0-18 vjeç janë me aftësi të 
kufizuar. Përqindja më e lartë e fëmijëve me aftësi të kufizuar në rrethin e Delvinës shpjegohet nga 
antarët e komunitetit si një problem me martesat me lidhje gjaku pas viteve 90.  
 
Përqindja më e lartë e fëmijëve me aftësi të kufizuar është në bashkitë më të mëdha të secilit rreth të 
qarkut Vlorë,  për arsye se në këto bashki pas viteve 90 është rritur numri i banorëve të ardhur nga 
qytete të ndryshme të Shqipërisë të cilët për shkak të kushteve sociale si dhe ekonomike kanë kaluar 
në kushte të vështira një pjesë të jetesës së tyre.   
 
Një tjetër grup i fëmijëve me aftësi të kufizuarjanë dhe fëmijët të cilët jetojnë në Qendrën 
Rezidenciale të Zhvillimit të Personave Aftësisë së Kufizuar në Vlorë.  
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Qendra e Zhvillimit  P.A.K, Vlorë , është një qendër rezidenciale për personat me aftësi të kufizuart ë 
moshës 6-25 vjeç deri në vitin 2012, që nga Janar 2013 me ndryshimet ligjore kjo qendër ka kaluar 
për personat me aftësi të kufizuar të moshës 0-25 vjeç. Kapaciteti i të cilës është 24 persona, por për 
vitin 2012 kjo qendër ka pasur 26 përfitues6 (rezidente) nga të cilët 8 femra dhe 18 djem . 
 
Tabela 1: Numri i fëmijëve në QZHPAK për vitin 2012 në Qarkun Vlorë 

Burimi: Institucionet rezidenciale në Qarkun Vlorë (Mars 2013) 
 

Grupmosha QZHPAK Vlorë 
0-6 vjeç 0 
6-14 vjeç 2 
14-18 vjeç 8 
Mbi 18 vjeç 16 
Meshkuj 18 
Femra 8 
Rom/ egjiptian 2 
Jetim social 9 
Jetim biologjik 17 

 
Kjo qendër ka nisur të funksionoj si qendër zhvillimi për personat me aftësi të kufizuar që prej vitit 
2001. Kushtet e kësaj qendre janë shumë të mira, këto në sajë të investimeve të kryera nga Bashkia 
Vlorë dhe donatorë si  shoqata Zvicerane A.S.E., i vetmi problem në këtë qendër është mungesa e një 
rampe apo një mini ashensori për të lejuar fëmijët tetra plegjik të kenë akses në katin e dytë. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6 Burimi i informacionit: Qendra e Zhvillimit të Personave me Aftësi të Kufizuar , Vlorë, viti  
2013 

 
“Fëmija me aftësi te kufizuara mendore dhe fizike gëzon përkujdesje të 
veçantë e cila jepet falas nga autoritetet shtetërore. Ky përkujdes i veçante 
përcaktohet  për ti siguruar fëmijës me aftësi te kufizuara qasje efektive ne 
arsimim, trajnim, shërbime te kujdesit shëndetësor, shërbime te 
rehabilitimit përgatitje për punësim dhe argëtim ,duke zhvilluar mundësitë 
e tij individuale ne mënyre te favorshme për arritjen e integrimit të plotë 
të mundshëm social, kulturor dhe shpirtëror.” 
(Ligji për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, Neni 30.) 
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Grafiku 4: Numri I fëmijëve me aftësi të kufizuar në vite, Qarku Vlorë 
Burimi: Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror Vlorë. 
 

 
 
Nga informacioni që disponojmë kemi që numri i fëmijëve me aftësi të kufizuar është rritur me 8% 
krahasuar me vitin 2008. Kjo rritje vjen ndoshta për shkaqe të ndotjes së mjedisit, jetesës së vështirë 
dhe problemeve social – ekonomike të familjeve.  
 
Një tjetër kategori shërbimesh janë dhe ato të ofruara nga OJF. Në bashkinë e Delvinës “Fondacioni 
Lidia” ka ngritur një qendër ditore ku fëmijët me vështirësi në të nxënë trajtohen aty dhe ndihmohen 
në bërjen e detyrave. Gjatë përgatitjes së këtij raporti nuk mundëm të mblidhnim nga ky fondacion 
një numër të fëmijëve të trajtuar në këtë qendër ditore. 
 
E drejta për mbrojtje sociale për Fëmijët me Aftësi të kufizuar: 
 
Në bazë të legjislacionit në fuqi, fëmijët me aftësi të kufizuar, në të njëjtën mënyrë si dhe personat e 
rritur me aftësi të kufizuar vlerësohen nga Komisione të veçanta të specializuara, në përbërje të së 
cilëve ka specialistë të disiplinave të ndryshme, si: mjekë pediatër, okulistë, psikiatër etj.  
Komisionet që vlerësojnë personat me aftësi të kufizuar janë: Komisioni Mjekësor i Caktimit të 
Aftësisë për Punë, (KMCAP), Komisioni Mjekësor për Përcaktimin e Verbërisë (KMPV). Këto 
komisione janë në varësinë e Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale (ISSH dhe SHSSH) dhe 
veprojnë në bazë të marrëveshjeve dhe rregulloreve te miratuara në bashkëpunim me Ministrinë e 
Shëndetësisë.  
Në varësi të vlerësimit që jep ky komision përcaktohen dhe kuotat e pagesave në varësi të aftësisë së 
kufizuar për këta fëmijë. Pagesat mbulohen nga buxheti i shtetit dhe janë periodike mujore. Vitet e 
fundit pagesat e aftësisë së kufizuar kanë pasur probleme me shlyerjen e pagesave në muajt e fundit të 
vitit, këto për mungesa dhe keqmenaxhim të fondeve. 
Në rastet kur familjet e kanë të pamundur për shkak të kushteve ekonomiko-sociale mbajtjen e 
fëmijës apo personit me aftësi të kufizuarnë ambientin familjar ,ai person mund te akomodohet në një 
qendër rezidenciale për zhvillim. 
Këta fëmijë në momentin që bëhen pjesë e qendrave rezidenciale gëzojnë të drejtën e ushqimit sipas 
nevojave të tyre distike dhe shëndetësore. Nga drejtuesja e QZHPAK në qarkun e Vlorës, jemi 
informuar se vaktet e fëmijëve janë të pasura me ushqime organike dhe dietë të pasur, dhe se në 
varësi të nevojave të tyre dietike ofrohen suplementa shoqërues për çdo fëmijë. Në secilën qendër 
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rezidenciale, ushqimi përgatitet në kuzhinat përkatëse në kushte të përshtatshme higjieno-sanitare dhe 
shërbehet në dhomën e caktuar si mensë për këta fëmijë. Menyja ditore përcaktohet në bazë të 
kuotave ushqimore për këta fëmijë sipas vendimit 114 dt 31.01.2007 në të cilën përcaktohet se kuota 
ditore për ushqim për fëmijë është 330 lekë. Por problemet janë prezentë në raste kur nuk mbulohen 
dot kërkesat ushqimore të fëmijëve për shkak të pamjaftueshmërisë së fondeve. 
Sipas vendimit Nr. 114,datë 31.01.2007 për “Përcaktimin e masës së Kontributeve të Personave që 
vendosen në Institucionet Rezidenciale të përkujdesjes  Shoqërore” është përcaktuar që individëve në 
këto institucione u jepet një shumë të hollash në dorë . Përkatësisht për personat në qendrat e 
zhvillimit 500 lekë në muaj. Këto të holla përdoren nga individët për shpenzime personale. 
  
E drejta për kujdesin Shëndetësor për fëmijët me aftësi të kufizuar. 
 
Fëmijët me aftësi të kufizuar marrin shërbimin shëndetësor si të gjithë fëmijët e tjerë. Ata marrin 
shërbimin shëndetësor falas pranë qendrave shëndetësore të zonës ku ata banojnë. 
Vlerësimi i aftësisë së kufizuar bëhet nga një komision mjekësor i përbërë nga mjekë specialistë. 
 
Tabela 2: Numri i punonjësve për institucion , raporti i punonjësve për fëmijë dhe Standardet 
Burimi: Institucioni rezidenciale për Zhvillimin e Personave me Aftësi të Kufizuar në Qarkun Vlorë 
(për vitin 2012) 
 

 
 
Nga paraqitja tabelore shohim raportet 
punonjës për fëmijë sipas standardeve dhe si 
janë realisht. Sipas standardeve duhet një 
punonjës social për 1deri në 10 fëmijë por në 
fakt kemi një punonjës social për më shumë se 
20 fëmijë. 
Pranë qendrës ka mungesë të stafi mjekësor të 
specializuar në varësi të nevojës që kanë këta 
persona. Mungon një fizeoterapist, terapist të 
foluri etj. 
Punonjësit e qendrës së zhvillimit të aftësisë 
së kufizuar shfaqin interes për zhvillimin e 
tyre profesional ata sipas një plani vjetor 
kërkojnë trajnime të vazhdueshme nga aktorë 
lokalë OJF që kanë në fokus fëmijët. 
 
 
 

E drejta për arsimim i  fëmijëve me aftësi të kufizuar 
 
Si të gjithë fëmijët e tjerë dhe fëmijët me aftësi të kufizuarkanë të drejtën e arsimit. 
Në qarkun e Vlorës këta fëmijë ndjekin arsimin në shkollë të specializuar për këta fëmijë që është 
shkolla PLM, me vendndodhje ne Bashkinë Vlorë dhe në shkolla normaleve nëpërmjet Planeve 
Edukative Individuale (PEI) ose me një mësues mbështetës. 
                                                             
7 Standarde të vendosura për Qendrat Rezidenciale nga Ministria e Punës Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. 

 QZHP
AK 

Raporti 
punonjës 
për 
fëmijë 

Standardi 
: numri i 
fëmijëve 
për 1 
punonjës7 

Punonjës social 1 1/26 1-10 
Psikologe 0 0 1-10 
Edukatore 7 1/4 1-5 
Kujdestare 5 1/5 1-5 
infermiere 1 1/26 1-10 
pediatër   1-20 
Mjek i 
përgjithshëm 

0  1-20 

fizioterapisë 0  1-10 
Terapist për të 
folurin 

0  1-10 

Neurolog apo 
neuropsikiatër 

0  1-20 
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Tabela 3: Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuarsipas grupmoshave dhe përqindja e fëmijëve me 
aftësi të kufizuarqë ndjekin arsimin.  
Burimi: Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror Vlorë, viti 2012 (përpunuar nga ODF Vlorë) 
 

Viti 2012 
Nr i FAK sipas 
grupmoshave 

Përqindja e FAK që shkojnë ndjekin 
arsimin 

Grupmosha 
0-6 
vjeç 

6-15 
vjeç 

15-18 
vjeç 

0-6 vjeç 6-15 vjeç 15-18 vjeç 

Rrethi Vlore 74 279 139 25% 38% 22% 
Rrethi 
Delvinë 19 48 14 

64% 93% 65% 

Rrethi 
Sarandë 52 140 50 

26% 51% 51% 

Total Qarku 145 467 203 31% 47% 32% 
              
 
Nga informacioni që kemi nga DRSHSSH Vlorë  vihet re se përqindjet e fëmijëve me aftësi të 
kufizuar që ndjekin arsimin është relativisht i ulët. Përkatësisht për Qarkun Vlorë vetëm 47% e 
fëmijëve të grupmoshës 6-15 vjeç me aftësi të kufizuar ndjekin arsimin e detyruar 9 vjeçar për vitin 
2012. 
Numri i nxënësve në shkollën PLM për vitin  shkollor 2011-2012 ishte 85 fëmije nga të cilët 31 
fëmijë ishin femra. Në këtë shkollë janë të regjistruar fëmijë  me aftësi të kufizuar nga Bashkia Vlorë, 
Komuna Qendër , Bashkia Orikum, Komuna Novoselë. Nëse do të ishte një mundësi transporti e 
siguruar në këtë shkollë do të kishte fëmijë dhe nga njësi të tjera vendore të rrethit Vlorë. 
Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuar që janë të akomoduar në QZHAK dhe që ndjekin shkollën 
është 7 fëmijë. Këta janë fëmijë të cilët kanë probleme të lehta mendore. Ata shkojnë pranë shkollës 
PLM për të ndjekur procesin mësimor. 
Një përpjekje e madhe për integrimin e fëmijëve në sistemin arsimor për këto vite ka kryer dhe 
shoqata MEDPAK. Ajo ka mbështetur regjistrimin e fëmijëve me aftësi të kufizuarnë shkollë si dhe 
trajnimin e stafit pedagogjik  në hartimin e PEI dhe në vlerësimin e fëmijës. 
Në 2010 pranë Drejtorisë Arsimore Vlorë është ngritur Komisioni i Vlerësimit për Fëmijët me Aftësi 
të Kufizuara dhe vështirësi në të nxënë. Komisioni aktualisht është pothuaj jo funksional, sepse nuk 
kryen vlerësime për fëmijë me aftësi të kufizuar të cilët kanë  nevojë të vazhdojnë arsimin në shkolla 
normale së bashku me nxënës të tjerë. Aktualisht nga DAR nuk mund te mbulohen me shpenzime 
mësues mbështetës që të asistojnë në procesin mësimor në mbështetje të fëmijës me aftësi të kufizuar. 
Në shkollat e qarkut janë shumë raste ku prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuar, punësojnë, një 
mësues mbështetës i cili asiston këta fëmijë gjatë zhvillimit të mësimit në klasa normale. 
Situata është pak më e vështirë në komunat e qarkut Vlorë, ku për shkak të arsimit të ulët të 
prindërve, mentalitetit dhe problemeve sociale të familjeve. 
Një praktikë e mirë e deri më tanishme në qarkun e Vlorës është prania e një qendër ditore e cila 
ndihmon në zhvillimin e fëmijëve me aftësi të kufizuarnë procesin e mësim nxënies. Kjo qendër 
ndodhet në Bashkinë e Delvinës dhe mundësohet nga fondacioni LIDIA. Ky fondacion në 
bashkëpunim me Bashkinë Delvinë kanë ngritur 2 qendra ditore të cilat shërbejnë për zhvillimin e 
fëmijëve me aftësi të kufizuar por dhe ndihmesën në procesin e bërjes së detyrave të fëmijëve të 
komunitetit Rom. 
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 Roli i Psikologut në shkolla është i një rëndësie të madhe për mbështetjen e fëmijëve më nevoja të 
vecanta, por aktualisht roli i tij është pothuajse jo ekzistent. Nga drejtoritë arsimore   
 
 
E drejta e pjesëmarrjes për fëmijët me aftësi të kufizuar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pjesëmarrja e fëmijëve me aftësi të kufizuarnë proceset vendimmarrëse në vendbanimet apo 
institucionet ku ata janë pjesë, është mjaft e rëndësishme për integrimin e tyre. Por zakonisht këta 
fëmijë nuk janë pjesë në senatet e shkollave për shkak të nevojave të veçanta që ata kane dhe 
mentalitetit të komuniteti qe i rrethon. 

Në proceset vendimmarrëse të njësive që ata banojnë zakonisht janë organizatat jo qeveritare që 
mbrojnë të drejtat e tyre që ngrenë zërin dhe përfaqësojnë këta persona në institucione. 

 
IV - Prezantimi I gjetjeve kryesore dhe Rekomandime 
 
Gjatë punës së Observatorit në këto vite në fushën e monitorimit të të Drejtave të Fëmijëve por dhe 
gjatë realizimit të këtij studimit është vërejtur se ka një mentalitet të vjetër të trashëguar nga regjimi i 
mëparshëm i cili është ende i dukshëm. Fëmijët me aftësi të kufizuara konsiderohen si persona për të 
ardhur keq apo fatkeqësi familjare. Në pjesën më të madhe të fëmijëve ata nuk shfaqen fare në 
komunitet, kjo për arsye të mentalitetit të familjarëve si dhe mos pranimit prej tyre të nevojave të 
veçanta që ky fëmijë ka. 
Gjatë këtyre viteve janë bërë përpjekje për integrimin e fëmijëve në sistemin arsimor por dhe në jetën 
sociale, por gjatë këtyre viteve situata ekonomike dhe politike e Shtetit Shqiptar ende nuk ka gjetur 
pikën ekuilibër që dhe nevojat e këtij target grupi të plotësohen. Ka shumë fëmijë të cilët janë të pa 
diagnostifikuar të cilët nuk marrin asnjë shërbim duke u shkelur kështu të drejtat. 

 
Më poshtë janë të paraqitura disa rekomandime që kanë dalë gjatë hartimit të këtij raporti: 
 

- Sensibilizimi i  Prindërve. Të gjithë aktoret publik dhe jo publik që veprojnë në mbrojtjen e 
të Drejtave të Fëmijëve duhet të nisin fushata për të sensibilizuar prindërit dhe për të thyer 
mentalitetet e vjetra.  Këto fushata të realizohen që të mos izolohen rastt e fëmijëve me aftësi 
të kufizuar, por ti referojnë ato dhe të kërkojnë mbështetje për lehtësimin ë problemeve që 
kanë fëmijët e tyre. Personat me aftësi të kufizuar duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë 
me të gjithë individët e tjerë. Prindërit duhet të ndërgjegjësohen se integrimi i fëmijës së tyre 

Parimi i Përfshirjes, Pjesëmarrjes dhe Mundësive të Barabarta thekson: që 
personat me aftësi të kufizuara janë tashmë pjesë e shoqërisë, ku ata jetojnë 
dhe prandaj nuk kanë pse të integrohen, sepse zotërojnë të njëjtat të drejta si 
njerëzit e tjerë. Për më tepër ata kanë përfitime që i lejojnë ata të marrin 
pjesë plotësisht në të gjitha fushat e jetës shoqërore, ku përfshihet 
rehabilitimi mjekësor, pjesëmarrja në jetën në komunitet dhe në punë. 
Jetesa pa pengesa është një kusht i rëndësishëm për pjesëmarrje. (Strategjia 
Kombëtare për Personat me Nevoja të Veçanta) 
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bën që tu lehtësohet atyre ngarkesa dhe fëmijës i plotësohen nevojat nëpërmjet shërbimeve 
publike që ofrohen.   

 
- Realizimi i fushatave sensibilizimi me Fëmijët. Është vënë re që nga vetë fëmijët ka shenja 

diskriminimi ndaj këtyre fëmijëve. Janë vetë fëmijët të shtyrë nga mentaliteti i prindërve që të 
mos i pranojnë këta fëmijë. Mënyra e largimit të këtyre mentaliteteve mes fëmijëve të njëjtit 
brez mund të realizohet nëpërmjet fushatave sensibilizuese dhe informuese mbi të drejtat që 
kanë fëmijët me aftësi të kufizuar. 

 
- Ngritja e kapaciteteve të personelit  edukativ në shkolla të ofrohet trajnimi i stafeve 

pedagogjike mbi Pedagogjinë e Specializuar. Të mbështeten nga Drejtoria Arsimore mësues 
mbështetës për rastet e fëmijëve me aftësi të kufizuar. Të vendosen politika shtrënguese në 
shkolla sepse kohët e fundit këta nxënës po largohen nga shkolla për arsye të rezultateve të 
ulëta në mësim dhe në këtë mënyrë ata ndikojnë në uljen e mesatares së shkollës. Mësuesit të 
cilët trajnohen për pedagogjinë e specializuar duhet të licencohen nga MASH për të ofruar 
shërbim ë procesin e integrimit të fëmijëve me aftësi të kufizuar në arsim. 
 

- Krijimi i Qendrave me bazë Komuniteti. Qendrat me bazë komunitare si dhe qendra ditore 
janë shumë efikase për këtë target grup. Këto qendra i integrojnë këta fëmijë në jetën social 
dhe lehtësojnë handikapin e tyre. Ajo që mund të shërbejë si qendër ditore apo komunitare në 
njësi të vogla vendore është shkolla. Përveç zhvillimit të procesit mësimor shkolla mund të 
shërbejë dhe si një qendër ditore për ofrimin e shërbimeve për të gjithë fëmijët. 
 

- Rritja e efikasitetit të Komitetit të Vlerësimit të Nevojave për fëmijët me aftësi të 
kufizuar. Një organizëm i tillë i  vendosur  në DAR duhet të vlerësojë fëmijët me aftësi të 
kufizuar edhe në komuna.  Ky komitet është tashmë ekzistues pranë DARVlorë i cili  
rregullohet nga Ligji dhe mbështetet aktualisht nga shoqata MEDPAK. Anëtarët e komisionit 
janë ekspertë të fushave të ndryshme dhe janë të trajnuar në vlerësimin e nevojave individuale 
të fëmijëve me aftësi të kufizuar. Ai vlerëson situatën e fëmijës dhe sugjeron për ndërhyrje të 
mundshme apo zhvillimin e programeve individuale rast pas rasti. Në varësi të vlerësimit, 
fëmijët e aftë të ndjekin arsimin normal duhet të mbështeten më tej  për të ndjekur shkollat. 
Ky komitet duhet të bëjë vlerësime dhe për fëmijë banues në komuna, si dhe të bëhet 
funksional dhe pranë ZA Sarandë dhe ZA Delvinë. 

 
- Transporti publik dhe infrastruktura duhet të përshtaten për tu lehtësuar lëvizjen 

individëve me aftësi të kufizuar . Kontrollet mjekësore, diagnostikimi dhe shërbimet tjera 
publike kërkojnë  transport të fëmijëve me aftësi të kufizuar në Vlorë apo njësi të tjera 
vendore. Transportimi i këtyre fëmijëve shpesh është shumë i vështirë sidomos për fëmijë me 
aftësi të kufizuar fizike. Autobusët nuk janë të përshtatur  dhe miqësorë për fëmijëve me aftësi 
të kufizuar.  Infrastruktura e ndërtesave është një tjetër pengesë për përfshirje në shërbimet 
dhe zhvillimin të këtyre fëmijëve. Pothuaj në të gjitha institucionet arsimore dhe shëndetësore 
të qarkut Vlorë ka mungesë rampe. Gjithashtu dhe trotuarët e qyteteve kryesore ne 
infrastrukturën e tyre kanë mungesa të rampave të vogla që të lehtësonin ngjitjen në to të 
individëve tetra plegjik.  

 
- Buxhete të veçanta. Është e nevojshme që buxhetet lokale të reflektojnë përmbushjen e disa 

përgjegjësive për fëmijëve me aftësi të kufizuar në aspekte të ndryshme. Është i nevojshëm jo 
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vetëm përmirësimi fizik i shkollave por edhe realizimi i aktivitete që ndihmojnë këto fëmijë të 
përmirësojë pjesëmarrjen e tyre në jetën sociale të vend banimit të tyre. Duke qenë një grup në 
rrezik përjashtimi social  një vëmendje e veçantë duhet të ketë nga qeveritë vendore dhe 
institucionet e tjera të rajonit (Qarku dhe Prefektura) për më shumë fonde për fëmijëve me 
aftësi të kufizuar. Ekziston një strategji për mbrojtjen sociale të miratuar nga parlamenti 
shqiptar, por nuk ka fond te alokuar dhe të reflektuar në buxhetet lokale.  
 

- Hartimi i strategjive dhe planeve të veprimit lokale për këta fëmijë me aftësi të kufizuar: 
Në qarkun e Vlorës që prej 2010 është hartuar Strategjia Rajonale dhe Plani i Veprimit për 
Fëmijët 2011-2013, pjesë e saj janë dhe fëmijët me aftësi të kufizuar. Ajo që të gjitha 
institucionet duhet të bëjnë është që të konsultohen me planet e veprimit dhe të përpiqen të 
plotësojnë nevojat e këtij target grupi. Në njësitë vendore ku numri i FAK është dhe më i 
madh duhet që nga njësitë vendore të realizohet një plan veprimi në mënyrë që të orjentohen 
institucionet publike dhe jo publike në plotësimin e nevojave të fëmijëve me aftësi të kufizuar.  
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BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFII  
  
Strategjia Kombëtare për Njerëzit  me aftësi të kufizuara  2004 – 2015  
Strategjisë kombëtare të Ministrisë së punës dhe Çështjeve Sociale për vitet 2005-2010, 

Strategjisë Sektoriale e Përfshirjes Sociale  2007-2013 dhe  Planit te Veprimit te fundit 2012-2016. 

Strategjia Rajonale dhe Plani i Veprimit për Fëmijët 2011-2013, - Qarku Vlore 

Strategjia e Përfshirjes Sociale 2007-2013 ,Raport progresi 2008-2009 (Mars 2010) , Hartuar nga 

Ministria e Punës Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta dhe UNICEF. 

Raporte Njësi për Mbrojtjen e Fëmijëve në  Qarku Vlorë 
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AANNEEKKSS 1: Pyetësori i përdorur për të marrë informacion nga njësitë vendore dhe nga Qendrat 
e Zhvillimit të Personave me Aftësi të Kufizuar.                

 
                                                                          

- Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuar sipas llojit , grupmoshës dhe gjinisë . 
- Numri i familjeve kujdestare për Fëmije me Aftësi të Kufizuar (FAK) 
- Numri i  fëmijëve  me FAK që përfitojnë  shërbime sociale sipas llojit të shërbimit. 
- Numri i fëmijëve FAK të vendosur në kujdestari sipas moshës dhe gjinisë . 
- Numri fëmijëve FAK të vendosur në kujdestari pranë familjeve kujdestare që kanë lidhje 

gjaku me fëmijën  
- -A ka parashikuar Bashkia /Komuna tuaj infrastrukture te nevojshme për të lehtësuar 

transportin e personave me aftësi te kufizuar ? 
- -A janë hartuar politika Zhvillimi për fëmijët me AK në nivel Qarku/Bashkie/Komune për 

gjatë vitit 2012-2013?  
- Cilat janë nevojat e familjeve, prindërve dhe vetë fëmijëve me aftësi të kufizuar? 
- Cilat janë nevojat e institucioneve arsimore apo institucioneve që ofrojnë shërbime për fëmijët 

me aftësi të kufizuar? 
- Cili është niveli i arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufizuar? 
- Cili është niveli i përfshirjes në shërbime sociale të fëmijëve me aftësi të kufizuar? 
- Cilat janë barrierat kulturore, institucionale dhe infrastrukturore që pengojnë arsimin cilësor të 

fëmijëve me aftësi të kufizuar ose cenojnë integrimin e tyre në shoqëri ?  
- Sa janë favorizuese politikat e ndërmarra për integrimin e të fëmijëve me aftësi të kufizuar?  

 
 

 


