
 
AALLEEAANNCCAA  PPËËRR  FFËËMMIIJJËËTT  SSHHQQIIPPËËRRII 

 
OOBBSSEERRVVAATTOORRII  PPËËRR  TTËË  DDRREEJJTTAATT  EE  FFËËMMIIJJËËVVEE  

 

                                                               

  

  

KKAARRTTAA  RRAAJJOONNAALLEE  RRAAPPOORRTTUUEESSEE  ––  QQAARRKKUU  EELLBBAASSAANN  

  

 “Situata e fëmijëve me nevoja të veçanta” për vitin 2011  

 

 

 

 
 

QARKU ELBASAN 

 

Eksperte Rajonale 

Bruna Çoku 

 

 



LLIISSTTAA  EE  SSHHKKUURRTTIIMMEEVVEE  

PAK  - Personat me Aftësi të Kufizuar   

VKM   - Vendime të Këshillit të Ministrave 

Observatori - Observatori për të Drejtat e Fëmijëve  

ACA  - Aleanca Për Fëmijët në Shqipëri 

NJDF  - Njësia për të Drejtat e Fëmijëve 

DRSH             - Drejtoria Rajonale e Shëndetit 

DAR  - Drejtoria Arsimore Rajonale 

DRSHSSH - Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror  

UNICEF - Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë  

DN  - Dispozita Normative 

OKB  -Organizata e Kombeve të Bashkuara 

NE  - Ndihmë  Ekonomike 

KMCAP  - Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë 

OJF    - Organizata Jo-fitimrurëse



 
 

3 

   I-     Parathënie dhe falënderime 

 

“Observatori për të Drejtat e Fëmijës” është një iniciativë e “Aleancës për Fëmijët në Shqipëri”, i 

cili është mbështetur nga UNICEF. Aleanca për Fëmijët në Shqipëri ka ngritur mekanizmin për 

mbledhjen e informacionit dhe studimin e situatës së realizimit të të drejtave të fëmijëve në nivel 

njësie vendore.  

 

Ky projekt ka filluar të zbatohet në Mars të vitit 2009. Aktualisht Observatori ka ngritur zyrat në 

nivel  kombëtar, si dhe në të 12 qarqet e Shqipërisë. Zyrat e Observatorit, hartojnë raporte bazuar 

në realizmin e të drejtave të fëmijës me shtrirje gjeografike në të gjithë territorin e Shqipërisë, 

duke u mbështetur në analizën e 140 treguesve të ndryshëm.   

 

Në rajonin e Elbasanit, Observatori ushtron veprimtarinë e tij që në Maj të vitit 2009. 

Përveç mbledhjes së treguesve të të drejtave të fëmijëve në sektorë të ndryshëm, si: arsim, 

shëndetësi, punësim, ndihmë ekonomike, Observatori Elbasan ka realizuar edhe një studim në 

nivel qarku lidhur me situatën për fëmijët me nevoja të veçanta, i cili do pasqyrohet në këtë 

raport. 
 

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. Disa prej këtyre 

Institucione me të cilat Observatori ka nënshkruar dhe marrëveshje bashkëpunimi, janë: 

Drejtoria Arsimore Rajonale,  Drejtoria e Shëndetit Publik, Drejtoria Rajonale Spitalore, 

Drejtoria e Policisë dhe Drejtoria Rajonale e Shërbimeve Sociale . Gjithashtu bashkëpunimi dhe 

komunikimi intensiv me njësitë vendore të Qarkut Elbasan është një element i rëndësishëm dhe 

shumë i dobishëm. Tashmë Observatori Elbasan ka hartuar marrëveshje bashkëpunim me 35 

njësi vendore të Qarkut (Bashki dhe Komuna).  Gjithashtu Observatori mbetet i hapur për të 

bashkëpunuar me çdo institucion i cili ka në fokus fëmijët. 

 

Një arritje e rëndësishme e projektit në nivel lokal: Observatori Elbasan ka arritur të kontribuojë 

në hartimin e strategjisë për të drejtat e fëmijëve për Qarkun Elbasan, të mbledhë të dhënat për 

140 treguesit,  të monitorojë dhe të vlerësoje në çdo kohë situatën e fëmijëve në Qark, të jetë 

pjesëmarrës ne veprimtari dhe iniciativat me fokus fëmijët të organizuara aktorë të ndryshëm, si 

organizata, shkolla, institucione, njësi vendore, etj.  

 

Në këtë studim, Observatori për të Drejtat e Fëmijëve Qarku Elbasan, u fokusua tek fëmijët me 

nevoja të veçanta.  Për të identifikuar arritjet dhe sfidat që vazhdojnë të hasin fëmijët me aftësi të 

kufizuar në jetën e tyre të përdithsme, në kuadër të këtij studimi, u organizuan grupe pune në 

bashkëpunim me institucionet të cilat kanë pjesë të tyre mbështetjen e këtij target grupi.  Grupet 

e punës u realizuan me qëllim dhënien e kontributit për Observatorin për pasqyrimin e qartë të 

situatës së të Drejtave të fëmijëve me nevoja të veçanta në Qarkun e Elbasanit. 

 

Për hartimin e këtij raporti studimor në lidhje me fëmijët me nevoja të veçanta falënderojmë 

drejtuesen e Shkollës “ Zëra Jete ”, Bashkia Elbasan znj. Rezarta Biçoku për bashkëpunimin e 

pakursyer, dhe drejtuesen e Institucionit MedPak Librazhd znj. Zela Koka. Falënderojmë 

ndihmës eksperten znj. Sanije Fatkoja për ndihmën që dha në realizimin e fokus grupeve me 

fëmijë. Gjithashtu falemderojmë  punonjësen e NJDF Qarku Elbasan, znj. Najada Kokoneshi për 

informacionet  e ofruara . 

 



Një falënderim i veçantë shkon për stafin drejtues të projektit Observatori për të Drejtat e  

Fëmijëve znj. Suzana Sakiqi (Koordinatore Kombëtare –ACA), znj. Elma Tërshana (Drejtore 

Projekti), Znj. Mina Mata (Administratore Kombëtare për të dhënat), Znj.  Ermira Zace 

(Administratore dhe Financiere) për mirëkuptimin dhe mbështetjen që na kanë ofruar gjatë 

realizimit të studimit. 

 

    II-   Hyrje 

Fëmijët me nevoja të veçanta apo me pa-aftësi të ndryshme përbëjnë një grup me nevoja 

specifike krahasuar me grupet e tjera brenda grupmoshës “fëmijë”. Pavarësisht aftësive të tyre të 

veçanta, këto fëmijë kanë të drejta dhe nevoja për të cilat shoqëria, Shteti dhe Pushteti Vendor 

duhet ti përmbushin, brenda standardeve Kombëtare.1 Vetëm në këtë mënyrë ata do të ndjehen të 

vlerësuar, të barabartë dhe jo të diskriminuar në raport me qytetarët e tjerë.  

 

 Raporti  ka si synim identifikimin e problemeve që hasin fëmijët me nevoja të veçanta në 

Qarkun e Elbasanit, duke u përpjekur për të dhënë një tablo sa më të plotë të vështirësive që 

hasen nga këto fëmijë në jetën e përditshme dhe rekomandimet përkatëse për përmirësimin e 

situatës lidhur me respektimin e të drejtave të tyre.  

 

Realizimi i raporteve të tilla studimore, ndihmon në përmirësimin e cilësisë së jetës së fëmijëve 

me nevoja të veçanta, duke eliminuar barrierat sociale, ekonomike dhe infrastrukturore 

ekzistuese, e duke i bërë pjesë të proceseve zhvilluese në vend.  Çdo individ i shoqërisë sonë 

gëzon dhe duhet ti garantohen të drejtat bazë për arsim, shërbime shoqërore dhe integrim në 

shoqëri2. Studimi do të synojë të bëjë prezent tablonë e kësaj situate për vitin 2011 për Qarkun 

Elbasan. 

 

Hartimi i këtij raporti, synon tu vijë në ndihmë Bashkive dhe Komunave të Qarkut Elbasan në 

përgjithësi, dhe në veçanti institucioneve për këta fëmijë, me qëllimin e përmirësimit të kushteve 

dhe standardeve të jetesës së fëmijëve me nevoja të veçanta. 

 

Ky raport ju vjen në ndihmë dhe agjencive, NJDF në Qark, institucione, donatorë apo persona të 

interesuar, të cilët kanë dëshirën e mirë për të bërë diçka pozitive në  integrimin e plotë të 

fëmijëve me nevoja të veçanta  në jetën sociale.  

 

Numri i fëmijëve me nevoja të veçanta të regjistruar në Qarkun Elbasanit për vitin 2011 është 

2,3763..    Krahasuar me qytetet e tjera të Shqipërisë , sipas shifrave zyrtare të SHSSH,  ky numër 

vlerësohet ndër më të lartët. Për këtë arsye u përzgjodh dhe tema për këtë target grup fëmijësh 

për Qarkun e Elbasanit. Krahas të dhënave për numrin e fëmijëve me nevoja të veçanta  në nivel 

qarku, për vëzhgimet në terren u bë mbledhja e informacioneve e 2 Bashki (përkatësisht Bashkia 

Elbasan dhe Librazhd) dhe 2 Komuna (përkatësisht komuna Bradashesh dhe  Labinot Fushë); 

këto të dhëna dhe informacione janë bërë pjesë e këtij studim.  

 

Përkatësisht në Bashkinë Elbasan numri i fëmijëve me nevoja të veçanta të regjistruar është 5514.  

Numri total në rrethin e Librazhdit është 4835fëmijë me nevoja të veçanta; në bashkinë Librazhd 

                                                             
1 Ndërhyrje Strategjike për Aftësinë e Kufizuar Bashkia Elbasan, 2012-2017. 
2 Raport “ realizimi i të drejtave të Fëmijëve në Shqipëri 2008-2009” Aleanca Kombëtare për Fëmijët/ Observatori Kombëtar për   
  të Drejtat e Fëmijëve, 2010 
3SHSSH,Tiranë 2012 
4 SHSSH,Tiranë 2012 
5 SHSSH,Tiranë 2012 
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është 516 .  Në dy komunat ku është realizuar ky studim, për vitin 2011, janë përkatësisht 537  

fëmijë me nevoja të veçanta (në komunën Bradashesh) dhe 698 fëmijë me nevoja të veçanta (në 
komunën Labinot Fushë).  

 

 

 1. Metodologjia  

 

Metodologjia e përdorur për hartimin e këtij raporti u bazua në 2 komponentë kryesorë, 

grumbullimin e të dhënave statistikore dhe mbledhjen e informacioneve cilësore nëpërmjet 

takimeve në komunitete.  Grumbullimi i  të dhënave statistikore u bë duke bashkëpunuar me 

institucionet rajonale si : DAR; DRSHSSH. Të dhënat sasiore të kërkuara nga institucionet ishin 

së pari treguesit e përcaktuar në listën e treguesve për monitorim nga Observatori Kombëtar në 

Tiranë. Gjithsesi u synua të merret çdo lloj informacioni statistikor i cili do i shërbente ekspertes 

se Observatorit Elbasan për të përshkruar situatën reale në qark lidhur me respektimin e të 

drejtave të fëmijëve me nevoja të veçanta, për të matur aksesin e këtij grupi fëmijësh ne 

shërbimet apo mundësitë në familje dhe komunitet. Të dhënat statistikore në tërësi u panë në 

këndvështrimin e të drejtave të fëmijëve me nevoja të veçanta si pjesë e të drejtave të fëmijëve, 

por dhe me specifikat e këtij target grupi9. 

 

Krahas të dhënave statistikore, siç u tha më sipër, u grumbulluan edhe informacione cilësore.  

Informacionet cilësore janë marrë gjatë organizimit të takimeve me fokus grupet dhe vizitat 

monitoruese në institucionet për fëmijët me nevoja të veçanta ne territorin e qarkut Elbasan. 

Para fillimit të punës me fokus grupet u përgatitën çështjet për të cilat do të synohej të merrej 

informacion si dhe u përcaktuan grupet në komunitete, të cilat do të përfshiheshin në proces 

intervistimit/ bashkëpunimi.  

 

 Disa nga çështjet kryesore të cilat u trajtuan ishin : 

- Përshtatja e fëmijëve me nevoja të veçanta në komunitet. 

- Cilat janë shërbimet e ofruara për fëmijët me nevoja të veçanta ? 

- Çfarë politikash duhet të ndjekim për përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në 

aktivitete? 

- Cilat janë vështirësitë që hasin fëmijët me nevoja të veçanta në jetën shoqërore? 

- A ka struktura të posaçme për fëmijët me nevoja të veçanta? 

- A e frekuentojnë sistematikisht fëmijët me nevoja të veçanta shkollën dhe institucionet 

përkatëse dhe a ka kushte  të cilat e mundësojnë këtë ( përfshi transportin dhe 

informacion  për zonat e largëta) ? 

- A janë pjesëmarrës të rregullt të aktiviteteve dhe veprimtarive të ndryshme këta fëmijë? 

- Organizohen aktivitete për zhvillimin e tyre intelektual dhe zhvillimin e  talenteve? 

- A është pozitiv bashkëpunimi i mësuesve me psikologët për të zgjidhur problematikat?  

- Çfarë mund të bëhet më shumë në lidhje me përfshirjen sociale të fëmijëve me nevoja të 

veçanta? 

 

 

                                                             
6 SHSSH, Tiranë 2012 
7 SHSSH, Tiranë 2012 
8 SHSSH, Tiranë2012 
9 Ligji 10347, date 4.11.2011 “ Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës” 
 



Bazuar në këto cështja, u hartuan edhe pyetësorët përkatës ( Shih Aneks 1).  U hartuan gjithsej 4 

pyetësorë për 4 fokus grupe te ndryshme dhe konkretisht: 

1- Pyetësori për drejtuesit e institucioneve. 

2- Pyetësori për edukatorëve dhe mësuesve. 

3- Pyetësori për prindërit dhe familjaret. 

4- Pyetësori për fëmijët me nevoja të veçanta. 

 

Pas punës përgatitore të përshkruar më sipër, u realizuan vizitat në terren. Për grumbullimin e 

informacioneve u organizuan 8 takime me fokus grupe, me përfaqësues të institucioneve që punojnë me 
fëmijë me aftësi të kufizuar;  profesionistë të institucioneve shtetërore si dhe prindër e familjarë të Qarkut 

Elbasan.  

 

Fokus grupet me fëmijë me nevoja të veçanta u zhvilluan në 4 njësi të qeverisjes vendore : Bashkia 
Elbasan, Bashkia Librazhd dhe Komuna Bradashesh dhe Komuna Labinot Fushë, aty ku ka edhe 

përqendrim më të lartë të këtij Traget Grupi në Qark10. Fokus Grupet u organizuan me pjesëmarrës 

mësues, prindër, fëmijë me nevoja të veçanta. Me gjithë kërkesën tonë për  pjesëmarrjen e 

psikologëve dhe mjekëve, kjo gjë nuk u realizua dhe  mungesa e tyre ishte evidente. Fokus 

grupet u organizuan me grupe prej 6-8 personave. Gjate takimeve me fokus grupet u përdorën 

pyetësorët e mësipërm të cilët u shpërndanë  60 personave , ku një pyetësor kishte rreth 20 

pyetje.  

 

Pas mbledhjes së informacioneve të përshkruara më sipër, puna për përgatitjen e këtij raporti 

filloi në zyrë me njohjen dhe konsultimin me dokumente të rëndësishme rajonale dhe kombëtare 

(Desk Revieë) që ofronin analiza dhe informacione për të drejtat e fëmijëve në përgjithësi dhe 

sidomos për fëmijët me nevoja të veçanta. Këto dokumente janë listuar në pjesën e bibliografisë 

në këtë raport. 

 

Ky raport ofron një panoramë të situatës së realizimit të drejtave të fëmijëve me nevoja të 

veçanta në Qarkun Elbasan. Të dhënat e marra nga institucionet shtetërore, institucionet rajonale, 

apo nga fokus grupet me anëtarë të institucioneve në fjalë dhe profesionistë të ndryshëm ofrojnë 

mundësinë e paraqitjes së situatës së gjendjes së fëmijëve me nevoja të veçanta për vitin 2011. 

Gjithsesi raporti nuk mund të ofrojnë një tablo të plotë te problematikave për fëmijët e këtij grupi 

target, si rezultat i faktorëve që kufizojnë paraqitjen e plotë të këtyre problematikave.  

 

Kufizimet e raportit diktohen nga këta faktorë: 

- Numri i kufizuar i vizitave dhe takimeve me drejtues të institucioneve. 

- Nuk ka të dhëna të sakta mbi numrin e fëmijëve me nevoja të veçanta. 

- Mungesa e të dhënave mbi ndarjen e buxheteve që shkojnë direkt për këtë kategori. 

- Mungesa e informacioneve lidhur me mbështetjen materiale nga shteti dhe bashkitë, të 

cilat shkojnë direkt për këtë kategori fëmijësh. 

- Mundësi e kufizuar për pjesëmarrjen në takime të fëmijëve me dëmtime fizike. 

Me gjithë limitizimet e raportit, ai mund të ndihmojë aktorët lokal, rajonal dhe kombëtar në 

hartimin e politikave dhe zbatimin e tyre për këtë kategori fëmijësh, të cilët kanë nevoje për një 

ndërhyrje të menjëhershme.   

 

 

 

 

 
                                                             
10 SHSSH, Tiranë 2012. 



 
 

7 

III- Analiza e situatës së të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuara 

 

Në Qarkun e Elbasanit, fëmijët (popullata 0-18 vjeç) përbën 30 %, ose 128.387 fëmijë11 (viti  

2011).  Në Qarkun e Elbasanit, për vitin 2012 janë 2.376 fëmijë të moshës 0-18 vjeç fëmijë me 

nevoja të veçanta, ose 2.0% e fëmijëve në nivel Qarku. Nga katër rrethe që ka Qarku i Elbasanit, 

Rrethet Gramsh dhe Librazhd kanë vlerën më të lartë dhe përkatësisht me 2.2% ose 24812 fëmijë 

me nevoja të veçanta dhe 2% ose 483 fëmijë13 me nevoja të veçanta. 

 

Fëmijët me nevoja të veçanta janë një ndër grupet më të rrezikuar në Qytetin e Elbasanit dhe më 

gjerë,  për sa i takon standardeve të ulëta ekonomike, mundësive të pakta të arsimimit, me 

mundësi të kufizuar lëvizjeje, me të drejta njerëzore përgjithësisht të kufizuara dhe me prezencën 

e një realiteti dhe mentaliteti social jo shumë integrues. Të drejtat  dhe liritë e personave me 

aftësi të kufizuar janë të sanksionuara në akte dhe konventa të shumta ndërkombëtare si dhe në 

Kushtetutën e Shqipërisë. 14 

 

Përshkrimi mbi aftësinë e kufizuar dhe elemente të tjerë 

Për qëllimet e këtij raporti duhen kuptuar qartë dy koncepte: dëmtim dhe paaftësisë. Këto dy 

terma janë përdorur shpesh si të njëjta, por dallimi mes tyre është jetik për një kuptuar çështjen 

në vetvete. "Dëmtimi” është personale, mjekësore dhe neutrale, por mund ose nuk mund të 

rezultojë në "aftësi e kufizuar". "Aftësi e kufizuar" është dëmtim i cili nuk i lejon personit të 

ndërveprojë me mjedisin social, kulturorë dhe fizikë15. 

Aftësi e kufizuar është dëmtimi i cili nuk i lejon personit të ndërveprojë me mjedisin social, 

kulturore dhe fizikë. Fëmijët me aftësi te kufizuar mund të jenë të përjashtuar nga shoqëria 

bazuar në sjellje si pasojë e frikës, injorancës apo pritshmërive të ulëta që personat e tjerë kanë. 

 

Personat me aftësi të kufizuara përballen me pengesa të përfshirjes 

Përkundër faktit se personat me aftësi të kufizuara nuk janë një grup homogjen, janë eksperiencat 

e përvojat e përbashkëta në përballje me pjesëmarrjen e plotë në shoqëri ajo qe unifikon grupin. 

Çështja e përjashtimit është thelbësor në konceptin dhe përcaktimin e aftësisë së kufizuar.  Tre 

llojet përjashtimesh mund të identifikohen:  

1. Qëndrimore,  

2. Mjedisore dhe 

3. Institucionale. 

 

1. Qendrimore: Personat me aftësi të kufizuara mund të jenë të përjashtuar nga shoqëria 

bazuar në sjellje si pasojë e frikës, injorancës apo e pritshmërive të ulëta që personat e 

tjerë kanë për ta lidhur me çështje të ndryshme. 

2. Diskriminimi mjedisorë i referohet mjedisit të ndërtuar dhe prodhuar (duke përfshirë 

sidomos transportin), i cili nuk është projektuar për të akomoduar personat me aftësi të 

kufizuara. Ajo gjithashtu përfshin informacionit dhe pengesa në komunikim, veçanërisht 

kjo për ata me dëmtime sensoriale. 

                                                             
11  INSTAT, Trianë 2012 
12 SHSSH, Tiranë 2012 
13 SHSSH, Tiranë 2012 
14 Strategjia Lokale dhe Ndërhyrja Strategjike për Personat me Aftësi të Kufizuar Bashkia Elbasan 2012-2017.  
14 Ndërhyrje strategjike për Aftësinë e Kufizuar Bashkia Elbasan, 2012-2017.  
15  Konventa mbi të Drejtat e Fëmijës 



3. Diskriminimi institucional ndodh kur personat me aftësi të kufizuara nuk janë të 

respektuar apo të gëzojnë të drejtat bazuar në ligj si pjesa tjetër e shoqërisë, si e drejta për 

të votuar në vendin e vet, të shkojnë në shkollë, të martohet dhe bëjnë fëmijë.  

 

Përsa i përket arsimimit dhe shërbimeve shëndetësore,  të fëmijëve me paaftësi mendore e fizike, 

neni 23 paragrafi 2 dhe 3 pohojnë se duke njohur nevojat e veçanta të fëmijës me paaftësi, 

ndihma e dhënë të jepet falas sa herë të jetë e mundur, duke pasur parasysh burimet financiare të 

prindërve të tij ose të atyre që kujdesen për të dhe kjo synon që fëmijët me paaftësi të kenë 

mundësi efektivisht të marrin arsim, kualifikim, shërbime shëndetësore, shërbime riaftësimi, 

përgatitje për punësim dhe veprimtari argëtuese, në mënyrë që fëmija të sigurojë një integrim 

shoqëror dhe zhvillim vetjak sa më të plotë, përfshirë zhvillimin e tij kulturor dhe shpirtëror16. 

 

Në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut, shpallet se të gjitha qeniet njerëzore kanë 

lindur të lirë dhe të barabartë në dinjitet dhe të drejta, dhe se gjithkush duhet të gëzoj këto të 

drejta. Varfëria, izolimi në banesa, largësia nga qendrat e administrative dhe mungesa e 

mbështetjes, apo dhe ndarja jo e drejtë e burimeve ekonomike e financiare , janë faktorë të 

dukshëm të cilët  nuk mund të anashkalohen17. Edhe pse ka mungesë informacioni statistikor sa 

persona me aftësi të kufizuar jetojnë ne kushte jashtë standardit, aksesi ne elemente bazë  për 

mirëfunksionimin dhe reduktimin e barrierave është i dukshëm kudo në jetën e përditshme18. 

 

Pasje mundësie (akses) 

Parimi i qasjes synon eliminimin ose reduktimin e barrierave që pengojnë te drejtat e personave 

me aftësi të kufizuara. Çështja nuk ka të bëj vetëm me qasjen fizike në ndërtesat, por edhe akses 

në informacion, teknologjive të tilla si interneti, komunikimi, dhe jetën ekonomike e sociale. 

Rampat , korridoret e gjerë dhe dyer të pozicionuara me rregull, disponimi i materialeve në 

shkrimin Brail , apo në formate të tjera që lehtësojnë kuptueshmërinë si ne gjuhën e shenjave të 

interpretimit me qëllim qasjen e personave me aftësi të kufizuar në vendet e punës , vendet e 

zbavitjes, në dhomat e fshehta të votimit, në gjykata, spitale19. Pa qasjen në informacion apo 

aftësinë për të lëvizur lirisht, të drejtat e personave me aftësi të kufizuara janë të kufizuar. 

 

E veçanërisht këto problematika janë më të thelluara në zonat rurale në Qarkun e Elbasanit, gjë 

që  e bën më të vështirë përshtatjen e këtyre fëmijëve në jetën sociale, por  duket qartë 

përjashtimi i tyre, qoftë nga limitizimet dhe varfëria por dhe nga gatishmëria e pakët e shoqërisë 

përreth për një integrim të tyrin në jetën shoqërore dhe aq me pak kulturore20. 

 

Vihet re se, duke iu referuar grupmoshës 0-18 vjeç (fëmijë) Qarku Elbasan ka një numër prej 

2376 fëmijësh me nevoja të veçanta. Ndër këto 149221 fëmijë me nevoja të veçanta jetojnë në 

komuna dhe 88322 fëmijë me nevoja të veçanta jetojnë në Bashki. 

 

Nga vizitat që realizuam në terren evidentuam se Bashkia Elbasan mbetet një ndër Bashkitë më 

problematike në qarkun e Elbasanit për sa i përket numrit të fëmijëve me nevoja të veçanta por 

dhe problemeve që ka për shkak të standardit të ulët të jetesës së këtyre fëmijëve. 

 

                                                             
 
17  Raporti për varfërinë dhe veprimtarinë e Avokatit të Popullit, Prill 2012 
18  Raportet vjetore të përgatitura nga Observatori Elbasan 2008,2009,2010 
19  Raport Politikat e Përfshirjes Sociale për Fëmijët dhe Financimi i tyre në Shqipëri 
20  Raport Progresi Rajonal në lidhje me situatën e të Drejtave të Fëmijëve në nivel Qarku, 2010 
21  SHSSH 2011, Dhjetor 2012 
22 SHSSH,Tiranë 2012 
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Shkolla  Speciale “Zëra Jete” Elbasan  

Aktualisht në shkollën speciale numri i nxënësve është 7723. Problematikë e shkollës ka qenë dhe 

është mungesa e ambienteve te përshtatshme për këtë kategori fëmijësh, duke përfshire të gjitha 

llojet e diagnozave. Për këtë arsye në shkollën speciale “Zëra Jete” nuk mund të pranohen fëmijë 

Tetraplegjike, pasi në radhe të parë mungon rampa, mungon ashensori për të hipur në Katin e 

dytë, mungojnë të  gjitha kabinetet, mungon mjeku, fizioterapisti, logopedisti, psikologu.  Këtë 

vit pranë shkollës “ Zëra Jete” u ofrua shërbimi i infermieres 1 herë në javë.  Por, mungesa 

kryesore është mungesa e një mjeku me kohë të pjesshme pranë kësaj shkolle sepse dhe 

problematikat shëndetësore që prekin këta target grup janë të shumta. Disa fëmijë janë epileptikë 

dhe me viroza e sëmundje të ndryshme. Kushtet higjienike në këtë institucion duhet të jenë 

maksimale, faktor ky i mangët. Transporti mundësohet falas vetëm për Bashkinë Elbasan. Një 

aspekt tjetër është dhe stafi i cili përkujdeset për fëmijët me nevoja të veçanta. Trajnimet të cilat 

marrin stafi i shkollës janë të pamjaftueshme për trajtimin e duhur përpos standardeve 

bashkëkohore të këtyre fëmijëve. Stafi ka nevojë për t’u motivuar, pasi nga shteti është hequr 

vështirësia për gjysmën e stafit sipas një vendimi të qeverisë. Organizimet për aktivitete të 

ndryshme shkollore dhe jashtëshkollore janë të pakta pasi dhe donatorët dhe fondet janë të pakta.  

 

Bashkia Librazhd është një ndër Bashkitë tek të cilat numri i fëmijëve me nevoja të veçanta është 

i, por  dhe kushtet dhe standardet e jetesës për këtë target grup vlerësohet si ndër më pozitivët. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qendra Ditore  “MedPak” Librazhd 

Aktualisht në qendrën ditore  numri i fëmijëve me nevoja të veçanta (grupmosha 3-18 vjeç) janë 

9 fëmijë 24 , të cilët janë nxënës të Bashkisë Librazhd.  Ambientet e qendrës kanë  kushte 

favorizuese për kryerjen e aktiviteteve të nevojshme të fëmijëve me nevoja të veçanta. Qendra 

ditore është e pajisur me rampa dhe mbështetëse ne banjë, gjë që e bën jetën e përditshme 

normale për këta fëmijë. Qendra është e pajisur  me hapësirat e nevojshme për zhvillimin e 

aktiviteteve të nevojshme për fëmijët. Përveç këtyre mund të përmendim dhe disa problematika 

të kësaj qendre: në qendër nuk jepen shërbime të specializuara si logopedi, fizioterapi, terapi 

                                                             
23Drejtoria e Shkollës Speciale “ Zëra Jete”, Nëntor 2012 
24 Drejtoria e Qendrës Ditore “ MedPak”, Dhjetor 2012 

   Vlen për tu përmendur dhe falenderuar rasti i znj. Zela 

Koka,  e cila është  drejtuese e Institucionit MedPak por dhe 

si një nënë e përkushtuar ka arritur të krijojë kushtet dhe 

standartet më të larta për trajtimin e personave me aftësi të 

kufizuar në Qarkun e Elbasanit. 

Brilanti është djali më i vogël i familjes Dushku. Në pamje të parë ai është një fëmijë intelektual dhe mjaft i 

edukuar, por ai është diagnostikuar me prapambetje të lehtë mendore. Brilantit i pëlqen vizatimi dhe muzika, por 

dhe aktivitetet sportive. Për integrimin e këtij fëmije me prapambetje të lehtë mendore duhen ambienete dhe 

kushte që mund ta lejojnë që Brilanti me pak punë të integrohet plotësisht ne shkollat normale, por dhe një staf 

tejet i kualifikuar me trajnimet e duhura. Ambiente për realizimin e aktiviteteve spotive nuk ka dhe puna me të 

bëhet tepër e vështirë.  

Brilanti trajtohet sëbashku me fëmijë të tjerë me prapambetje më të rënda mendore.  Pra bëhet fjale thjesht për 

mbijetesë dhe jo punë didaktike ne menyre që raste të veçanta si rasti i Brilantit të kenë një rezultat tepër pozitiv 

dhe në të ardhmen ai të integrohet në shkollat normale. Pse jo të vazhdojë arsimin e lartë dhe të jetë një kandidat i 

denjë për të zëne një vend pune në të ardhmen.   

Çfarë do të ndodhi më tej me Brilantin ? 



okupacionale. Në qendër mungon baza materiale didaktike, mungon ekipi multidisplinar dhe nuk 

ndërtohen PEI ( Plane Edukative Individuale). Transporti nuk mundësohet falas për fëmijët. Një 

aspekt tjetër është dhe stafi i cili përkujdeset për këta fëmijë. Trajnimet të cilat marrin stafi i 

shkollës janë të pamjaftueshme për ecurinë e fëmijëve me nevoja të veçanta . Në qendër punohet 

me fonde vetëm të Bashkisë Librazhd, gjë që e bën punën më të vështirë.   

 

Ne komunat Bradashesh dhe Labinot-Fushe tek të cilat numri i fëmijëve me nevoja të veçanta 

rezulton jo i lartë për këtë arsye fëmijët frekuentojnë shkollat normale. 
 

Bazuar në nenin 57 të DN ( për arsimi para-universitar) integrimi i nxënësve me aftësi të 

kufizuara me nxënësit e shkollave të zakonshme është një proces i domosdoshëm bashkëkohor, 

që zbatohet në praktikën e shkollave të veçanta dhe vlerësohet si një proces i rëndësishëm në 

zhvillimin e fëmijëve25. Ky proces është i ndërsjellë dhe për raste të veçanta mund të kalohet në 

integrim të plotë.  

 

Drejtoritë e shkollave të veçanta krijojnë mundësi që për disa lëndë mësimore, nxënësit me aftësi 

të kufizuara, ta zhvillojnë mësimin së bashku me nxënësit e shkollave 8-vjeçare të zakonshme, 

duke vendosur lidhje bashkëpunimi me to. Nxënësit gjatë kësaj kohe shoqërohen dhe ndihmohen 

nga personeli mësimor- edukativ i shkollës së veçantë.  

 

Nxënësit me aftësi të kufizuara në shkollat e zakonshme publike, në provimet e lirimit 

vlerësohen në bazë të programit të veçantë që është aplikuar për ta. Tezat e provimeve të lirimit 

për këtë kategori nxënësish hartohen nga vetë shkolla dhe miratohen në DAR.  

 

Në Komunën Bradashesh, aktualisht në shkollë  numri i fëmijëve me nevoja të veçanta të 

grupmoshës 6-15 vjeç është 526. Ambientet e shkollës kanë  kushte favorizuese për kryerjen e 

aktiviteteve të nevojshme të fëmijëve me nevoja të veçanta. Shkolla është e pajisur  me hapësirat 

e nevojshme për zhvillimin e aktiviteteve për fëmijët. Por, duke u bazuar tek Raporti për 

Politikat e Përfshirjes Sociale për Fëmijët dhe Financimi i tyre në Shqipëri, përfshirja është e 

pakët.  Rezultat ky i mungesës së aktiviteteve që organizohen për fëmijët dhe veçanërisht 

aktivitete për fëmijët me nevoja të veçanta.  
 

Në Komunën Labinot-Fushë Institucioni i përzgjedhur për realizimin e studimit u përzgjodh 

shkolla nëntëvjeçare e Komunës Labinot-Fushë.  Aktualisht në shkollë  numri i fëmijëve me 

nevoja të veçanta të grupmoshës 7-15 vjeç është 427, të cilët janë fëmijë  të Komunës Labinot-

Fushë. Ambientet e shkollës kanë  kushte jo favorizuese për kryerjen e aktiviteteve të nevojshme 

të fëmijëve me aftësi të kufizuar. Hyrja e shkollës ka një terren pak të vështirë për lëvizjen e 

fëmijëve me nevoja të veçanta.  Një problematikë e cila vërehet në të dyja shkollat 9-vjeçare 

është mungesa e mjekut dhe psikologut për këto fëmijë. Gjithashtu konstatohet që disa fëmijë 

edhe pse janë fëmijë me nevoja të veçanta ato nuk  pranohen nga familja si të tillë. Në këto 

shkolla aktualisht punohet me Plan Edukativ për fëmijët me aftësi të kufizuar, por mungon një 

ndihmës mësues për këta fëmijë në klasat normale, gjë e cila është  e domosdoshme.   
 
Në mënyrë të përmbledhur stafet në dispozicion të fëmijëve të këtij grupi jepen në tabelën e mëposhtme28. 

 
Tabela nr.1: Qendra ditore te kujdesit për fëmijët me aftësi të kufizuara 0-18 vjeç. 

                                                             
25 Neni 57, Dispozitat Normative për Arsimin para-universitar 
26 Drejtoria e Shkollës 9-vjeçare, Nëntor 2012 
27Drejtoria e Shkollës 9-vjecare, Nëntor 2012 
28 Raport Politikat e Përfshirjes Sociale për Fëmijët dhe Financimi i tyre në Shqipëri. 
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Burimi: Standarde të institucioneve rezidenciale për fëmijët me nevoja të veçanta në Shqipëri. 

Numri i fëmijëve   Numri i stafit  dhe profesioni Bashkia 
Elbasan 

Bashkia  
Librazhd 

Komuna  
Bradashesh 

Komuna  
Labinot-

Fushë 

1-20  1 punonjës social     1      1       1      1 

1-20  1 psikologe klinike /psikiatër për 
fëmijë  

    -      -       -      - 

1-10 

 

 1 fizioterapist     -      1       -      - 

1-10   1 trapist për te folurin     -      -       -     - 

1-20   1neurolog /neuropsikiater     -      -       -     - 

1-5   1 edukator special      1      1       -     - 

1-5   1 terapist okupacional      -      -       -     - 

1-5   1 kujdestar      1      1       1     1 

 

Nga tabela 1 duket qartë që ka mjaft mangësi në burime njerëzore që mbështesin fëmijët me 

nevoja të veçanta në qarkun e Elbasanit.  

 

Mbështetja materiale për Familjet dhe Fëmijët me nevoja të veçanta. 

Një tjetër vështirësi e të drejtës për mbrojtje sociale vihet re në Legjislacionin në fuqi për PAK, 

fëmijët e lindur me aftësi të kufizuar ose të bërë të tillë  përfitojnë:  

 

Mbështetja në para për aftësinë e kufizuar, me qëllim që familja të plotësojë nevojat e veçanta të 

fëmijës me aftësi të kufizuar, është si më poshtë: 

1. Fëmijët me aftësi të kufizuar marrin 200% të pagesës së aftësisë së kufizuar,  kur 

vazhdojnë shkollën e mesme dhe 300% të pagesës, kur vazhdojnë shkollën e lartë. 

Në qarkun e Elbasanit është vetëm rasti i një djali me nevoja të vecanta, i cili ka vazhduar 

arsimin e mesëm të përgjithshëm dhe ka përfunduar studimet e larta në UE.29  

2. Pagesë kujdestarie për personin që kujdeset për  fëmijën me nevoja të veçanta, i cili nuk 

mund të kujdeset për veten, sipas vendimit të KMCAP. 

 

Ndërsa pagesa ligjore e tyre është rritur me 28%, nga 6,800 lekë në vitin 2006 në 8,700 lekë ne 

vitin 2009 pra me 1,900 lekë në muaj.  

Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuar ka ardhur në rritje dhe kjo shihet edhe nga grafiku nr. 1, 

ku fëmijët zënë afro 50% të numrit të personave gjithsej me PAK. Arsyet e kësaj rritje janë 

shqetësuese sepse lidhen me shumë faktorë, që nga problematikat shëndetësore të bebeve, nënat 

shtatzënë, mospasja e informacionit korrekt për një shtatzëni të shëndetshme, problemet e rënda 

mjedisore në Elbasan edhe pse vlerat e ndotjes mjedisore të raportuara zakonisht nuk janë 

shqetësuese30, mungesa e ushqyerjes se shëndetshme  e pse jo dhe tek abuzimet me substanca të 

dëmshme që familjarët përmendin.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 DAR, Elbasan 2010 
30 DRSH, Elbasan 2011 



Grafiku 1:  Grafiku i fëmijëve me nevoja të veçanta në raport me PAK 

Burimi: Sh.S.Sh  Rajonal Elbasan, tetor 2010 

 
 

Pra siç vihet re edhe nga informacionet mbi mbështetjen material një fëmijë me aftësi të kufizuar 

duhet të ketë mbështetjen e familjarëve për te pasur një jetesë minimale për të mos përmendur 

rastet kur pagesat e PAK përdoren si të ardhura familjare edhe pse një veprim i tillë nuk lejohet 

me ligj. 

 

Ndërsa, përsa i përket përfituesve të skemës së Ndihmës Ekonomike ajo ka ardhur duke u 

rrudhur. Vlerat e përfituesve vijnë duke u zvogëluar por në realitet nuk dihet sesa këto vlera 

tregojnë përmirësimin e gjendjes sociale ekonomike të familjeve që janë larguar nga kjo skemë. 

 

Buxheti drejt për drejt dhe indirekt për fëmijët me nevoja të veçanta 

Nga takimet me fokus grupet, rezulton se institucionet të cilat u përmendën më lartë operojnë 

vetëm me fonde të Bashkive dhe Drejtorisë Rajonale Arsimore, gjë që e bën tepër të vështirë 

realizimin e të Drejtave të fëmijëve me nevoja të veçanta, dhe aq më pak krijimin e standardeve 

bashkëkohore. Mbështetja me fonde e qendrave ditore të përmendura më sipër, për vitin 2011, 

sipas vëzhgimeve tona rezulton si ne tabelën 2. 

 

Tabela 2:Buxheti për institucionet për fëmijë me nevoja të veçanta për vitin 2011  

Burimi: Takimi dhe pyetësorë me Institucionet për fëmijët me nevoja të veçanta në Qarkun 

Elbasan (Nëntor- Dhjetor 2012) 

Institucionet Fonde nga Buxheti 

i shtetit (në  lekë) 

Fonde nga buxheti i 

Bashkive 

Nga donatorë 

MedPak               - 25,000,000 Nuk kemi info 

Shkolla “ Zëra Jete”               -                -    Kurum-Dhurata 

   Ëorld Vision- 

   Dhurata 

Shkolla 9-vjeçare 

Bradashesh 

               -                -            - 

Shkolla 9- vjeçare  

Labinot Fushë 

               -                -            - 

 

Nga tabela 2 vihet re dukshëm mungesa e theksuar e burimeve financiare në përmbushje të 

nevojave të fëmijëve me nevoja të veçanta në qarkun e Elbasanit. 

  

 

 



 
 

13 

Ndikimi i Aftësisë së Kufizuar në të gjithë familjen 

Një faktor tjetër është se familjet që kanë një anëtar të familjes, një fëmijë me nevoja të veçanta, 

kanë edhe një ndjeshmëri të lartë ndaj problematikave me të cilat fëmijët me nevoja të vecanta 

përballen cdo ditë në institucionet shqipëtare. Zakonisht ndodh që familjet me pjesëtar një fëmijë 

me nevoja të veçanta, nuk janë në gjendje të përballojnë shpenzimet shkollore të fëmijëve të 

tjerë, ndërkohe që anëtarët e familjes kujdesen për fëmijët me nevoja të veçanta shpesh humbin 

mundësitë e punësimit31. Pra, numri i personave të prekur nga aftësia e kufizuar është shumë 

herë më të larta se numri i fëmijëve me nevoja të veçanta. 

 
Numri i OJF që operojnë në nivel lokal, me fokus të drejtat dhe mirëqenien e fëmijës 
Referuar Strategjisë Lokale për Personat me Aftësi te Kufizuar, 7 organizata ofrojnë shërbime 

për kategoritë e fëmijëve të disavantazhuar. Ndërkohë qe këtyre organizatave i shtohen edhe 

partneri në Elbasan i “Aleances për fëmijët Shqipëri”, Ëorld Vision të fokusuar në projekte për 

rrjetin e fëmijëve, shërbimeve në forcimin e komunitetit për të drejtat e fëmijëve dhe në sistemin 

e monitorimit dhe raportimit të drejtave të fëmijëve në Qarkun Elbasan. 

 

Impakti i projekteve të OJF-ve në qytet është pozitiv dhe mbështetës nga grupet në nevoje me 

pjesëmarrjen e tyre, por projektet janë kryesisht jo të qëndrueshme. 

                                                             
31 Raporti për varfërinë dhe veprimtarinë e Avokatit të Popullit, Prill 2012 



 

       IV - Prezantimi i gjetjeve kryesore 

 

 

 Diskriminimi mjedisore i referohet mjedisit të ndërtuar dhe prodhuar ( duke përfshire 

transportin) i cili nuk është projektuar për të akomoduar fëmijët me aftësi të kufizuar. Ajo 

gjithashtu përfshin informacionin dhe pengesat, veçanërisht kjo për ata me dëmtime 

sensoriale.  

 Aksesi Mjekësor: Mungesa e aksesit mjekësor në shkolla dhe qendra për fëmijët me 

nevoja të veçanta mbetet një mungesë e rëndësishme. Është e rëndësishme të mos 

nënvlerësohet rëndësia e ndërhyrjes mjekësore, siç bën modeli social. Aspektet mjekësore 

të aftësisë së kufizuar  duhet të trajtohen si pjesë e një qasjeje të drejtave të fëmijëve për 

heqjen e pengesave. Sëmundjet e syrit, poliomelititi, fistula obstetrike, dhe epilepsia janë 

të gjithë shembuj të dëmtimeve të cilat mund të parandalohen, shërohet ose të lehtësohen 

bindshëm nëpërmjet ndihmës mjekësore, e cila në pjesën më të madhe të rasteve mungon 

në  institucionet të cilat kanë pjesë të tyre Fëmijë me nevoja të veçanta.   

 Advokimi duhet  të përputhet me ofrimin e shërbimeve të cilat duhet të trajtojnë të gjitha 

nevojat e fëmijëve me nevoja të veçanta. 

 Aksesi Psikologjik: Rehabilitimi brenda një kornize gjithë-përfshirëse sociale është në 

lidhje me heqjen e barrierave fëmijëve me nevoja të veçanta. Modeli social synon të 

krijojë një kuptim më të mirë të Drejtave të  Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara në shoqëri 

dhe të kapërceje problemet psikologjike të  çdo fëmije i karakterizuar nga personalitete të 

ndryshme. Dhe për këtë, do të ishte me një rëndësi thelbësore roli i psikologut në çdo 

institucion më Fëmijë me nevoja të veçanta dhe pranë fëmijëve çdo moment , pavarësisht 

nga qëndrimet sociale apo përshtatshmëria e ambienteve. 

 Mungesë Buxheti: Mungesë buxheti dhe fondesh nga Bashkia dhe Shteti, të cilat shkojnë 

indirekt dhe drejtpërdrejte për fëmijët me nevoja të veçanta, gjë që e bën më të vështirë krijimin e 
kushteve bashkohore. 

 Mungesë Institucioni: Mungesë e një institucioni të përshtatshëm në Qarkun Elbasan, 

për fëmijët me nevoja të veçanta, të domosdoshmërisë së ndërtimit të rampave në cdo 

institucion publik, dhe krijimi i lehtësirave të tjera për lëvizjen e tyre, në ambiente të 

ndryshme publike.  

 Ngritja e kabineteve te përshtatshme për zhvillimin e talenteve të fëmijëve me nevoja të 

veçanta, dhe një palestre për organizimin e veprimtarive argëtuese për ta. 
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      V - Rekomandime 

 

 

- Rekomandojmë që ky studim me gjetjet e veta përkatëse ,të mund të shërbejë si pikënisje     

      për një Strategji  e Plan Veprimi të Ri  në nivel Qarku për fëmijët me aftësi të kufizuar,    

      sipas fushave përkatëse të të Drejtave të Fëmijëve me Aftësi të Kufizuar. 

- Në këtë Plan Veprimi të ri të ketë detyra të mirëpërcaktuara për një autoritet përgjegjëse, 

të shoqëruara me planet buxhetore përkatëse dhe duke i monitoruar rregullisht. 

- Po kështu të ketë detyrime dhe afate të qarta për strukturat shtetërore që merren me të 

drejtat e fëmijëve, si për shembull për: Drejtoritë Rajonale të Arsimit, Shërbimeve 

Sociale, të Shëndetit Publik, të OJF etj. 

- Një rol të rëndësishëm në këtë këndvështrim duhet t’i jepet njësive të pushtetit vendore 

sidomos Këshillit Bashkiak dhe Këshillit të Qarkut, të cilat kanë mundësinë dhe 

detyrimin ligjor për të ngritur  struktura përkatëse për realizimin e të drejtave të fëmijëve 

dhe ofrimin e shërbimeve për ta. 

- Të përcaktohen masa konkrete dhe buxhete përkatëse për ngritjen e kapaciteteve të  

institucioneve të lart-përmendura, si dhe për të gjitha institucionet të cilat kanë  pjesë të 

punës së tyre fëmijët me nevoja të veçanta. 

- Përmirësimi i infrastrukturës shëndetësore në  nivel komune. 

- Integrimi i fëmijëve me nevoja të veçanta në shkolla e kopshte të integruara. 

- Shërbime komunitare për fëmijët me nevoja të veçanta të arritshme gjer në nivel 

Komune. 

- Krijimi i qendrave për jetesë të pavarur cilësohet si domosdoshmëri, pasi duhet menduar 

për të ardhmen e këtyre fëmijëve. Gjithashtu krijimi i mundësive të punësimit  për 

fëmijët me nevoja të veçanta në mënyrë që në të ardhmen të krijohen mundësi për 

integrimin e plotë të tyre. 

 



 

 

      Aneks 1 

                   

                 Pyetësorë si instrumente studimi.  

                 Periudha Nëntor- Dhjetor 2012. 

            

                Pyetësor drejtuar  drejtuesve të institucioneve. 

 

1. Përshtatja e fëmijëve me nevoja të veçanta në komunitet. 

2. Cilat janë shërbimet për fëmijët me nevoja të veçanta? 

3. Çfarë politikash ndiqni për përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në 

aktivitete? 

4. Cilat janë vështirësitë që hasin fëmijët më nevoja të veçanta  në jetën shoqërore? 

5. A ka struktura të posaçme për fëmijët me nevoja të veçanta? 

6. A e frekuentojnë sistematikisht fëmijët me nevoja të veçanta shkollën dhe 

institucionet përkatëse dhe a ka  kushte  të cilat e mundësojnë këtë ( përfshi 

transportin dhe informacion  për zonat e largëta) ? 

 

                

 

            Pyetësor drejtuar edukatorëve dhe mësuesve. 

1. A janë pjesëmarrës të rregullt të aktiviteteve dhe veprimtarive të ndryshme fëmijët 

me     

nevoja të veçanta? 

2.   Organizohen aktivitete për zhvillimin e tyre intelektual dhe zhvillimi  talenteve? 

3.   A është pozitiv bashkëpunimi i mësuesve me psikologët për të zgjidhur   

      problematikat që këto fëmije hasin?  

4.   Çfarë mund të bëhet më shumë në lidhje me përfshirjen sociale të fëmijëve me    

      Nevoja të veçanta? 

5.   A janë prindërit e fëmijëve me nevoja të veçanta bashkëpunues në zhvillimin e tyre   

      intelektual? 

 

            Pyetësor drejtuar prindërve dhe familjarëve 

                 1.   Cilat janë   problematikat shëndetësore të cilat prekin më shumë fëmijët me nevoja   

                       të    veçanta? 

2    A ofrojnë qendrat shëndetësore shërbime të veçanta për këta fëmijë? 

3.  A janë ambientet shëndetësore të kontrolluara higjienikisht ( shërbim i cili duhet të   

      jetë i njëjtë  për të gjithë).          

4.   Ndjehen të barabartë fëmijët me nevoja të veçanta në ambientet publike,    

      dhe ato shëndetësore? 

5. Sa të zhvilluar janë nga pikëpamja intelektuale dhe edukuese fëmijët me nevoja të 

veçanta? 

6. Cilat janë disa nga talentet e tyre për të cilat duhet bërë një investim më i madh për 

to? 

7. A janë të përgatitur mësuesit dhe edukatorët nga ana profesionale? 

8. A janë bashkëpunues mësuesit dhe edukatorët me prindërit për ecurinë e fëmijëve 

nga aspekti  edukues?  
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             Pyetësor drejtuar fëmijëve me aftësi të kufizuar.                   
                 1.   Ndjeheni të barabartë në ambiente publike? 

2.   Cilat janë vështirësitë që hasni  në jetën e përditshme? 

3.   A ka struktura të posaçme për lehtësimin e aktiviteteve të përditshme për ju? 

                 4.   A jeni pjesëmarrës të procesit të Votimit  Fëmijët 18 vjeç? 

5.   A është pozitiv bashkëpunimi i mësuesve me ju?  

5  A bëhen organizime që të jeni pjesë e aktiviteteve artistike dhe kulturore  

jashtëshkollore? 
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