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PREZANTIM I SHKRUTËR DHE FALËNDERIME PËR KONTRIBUT
Ky është një nga seria e raporteve që realizon “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve”. Fokusi i këtij raporti është
“Mbrojtja Sociale dhe të drejtat e fëmijëve në Shqipëri, - viti 2010”. Në përmbajtje të këtij raporti janë treguesit
përkatës me të cilët operon Observatori, të dhëna të cilat i përkasin periudhës Janar – Dhjetor 2010 dhe me shtrije
në 12 Qarqet1 ku tashmë Observatori është prezent dhe aktiv.
Në politikat Globale, mbrojtja sociale vlerësohet si një element i rëndësishëm në strategjitë që hartohen për uljen e
fenomenit të varfërisë, si dhe vlerësohet si një përpjekje që ndihmon në forcimin e ekonomisë dhe shoqërisë.
Mbrojtja sociale tani është parë gjerësisht si një komponent i rëndësishëm i Strategjive të ndryshme për reduktimin e
varfërisë, si dhe një përpjekje për të reduktuar vulnerabilitetin ndaj krizave ekonomike, sociale e natyrore. Mbrojtja
Sociale është veçanërisht e rëndësishme për fëmijët, duke pasur parasysh vulnerabilitetin e tyre në lidhje me të
rriturit dhe rolin që kjo mbrojtje mund të luajnë për të siguruar ushqim të përshtatshëm, përdorimin e shërbimeve
bazë (arsimi, shëndeti, ujë dhe kanalizime), si dhe qasjen ndaj shërbimeve sociale nga më të varfrit. Mbrojtja Sociale
kuptohet jo vetëm si mjet mbrojtës, për shembull, mbrojtjen e familjes nga diferenca e 'të ardhura" kundrejt
"konsumit", por u siguron familjeve dhe një mjet për parandalimin e përdorimit të formave të dëmshme për fëmijët,
(si: largimin e fëmijëve nga shkolla), si dhe mbështet zhvillimin e fëmijëve (nëpërmjet investimeve në shkollimin e
tyre, sigurimin e një shërbimi shëndetësor falas, etj). Të gjitha këto hallka shikohen si elementë që ndihmojë në
thyerjen e ciklit të varfërisë dhe që kontribuojnë në rritjen ekonomike.
Qëllimi i raportit “Mbrojtja Sociale e Fëmijëve – 2010” është realizimi i një ‘tabloje’ të situatës së ndihmës sociale në
vend, të fokusuar te fëmijët që jetojnë në familje të varfra. Gjithashtu ky raport identifikon dhe shtrirjen gjeografike
dhe zonat që prezantohen me shifra të larta të familjeve të varfra të cilat janë pjesë e skemës së ndihmës ekonomike
në vend, të cilët kanë fëmijë dhe rriskojnë në realizimin e të drejtave bazë të fëmijës për zhvillim.
Shënim: Në këtë raport ne konsiderojmë familje të varfra, ato familje të cilët trajtohen nga skema e Ndihmës
Ekonomike (NE) në vend.
Hartimi i këtij studimi është mbështetur në të dhënat që mbledh secila zyrë e Observatorit në Qark, bazuar në një seri
treguesish të fokusuar në skemën e “Ndihmës Ekonomike” (NE).
Për hartimin e këtij raporti në lidhje me mbrojtjen sociale në Shqipëri, falënderojmë punën korrekte dhe profesionale
të realizuar nga stafi i Observatorit në Qark, si dhe nga stafi në zyrën e Tiranës për përpunimin e të dhënave në Dev
Info dhe realizimi i hartave dhe grafikeve. Në sajë të punës së përkushtuar të specialisteve të Observatorit në 12
Qarqe u arrit hartimi I kwtij raportit. Më konkretisht përmendim:
- Majlinda Hoxha, Zyra e Observatorit, - Qarku Dibër
- Dorina Beqiri, Zyra e Observatorit, - Qarku Durrës
- Artan Kruja, Zyra e Observatorit, - Qarku Elbasan
- Eglantina Gjini, Zyra e Observatorit, - Qarku Gjirokastër
- Marjana Jorgji, Zyra e Observatorit, - Qarku Korçë
- Shkëlqim Muca, Zyra e Observatorit, - Qarku Kukës
- Anilda Gurakuqi, Zyra e Observatorit, - Qarku Shkodër
- Jonida Rustemaj, Zyra e Observatorit, - Qarku Vlorë
- Megi Thomallari, Zyra e Observatorit, - Qarku Tiranë
- Eridjona Kica, Zyra e Observatorit, - Qarku Fier
- Gentiana Necaj, Zyra e Observatorit, - Qarku Lezhë
- Estela Koka, Zyra e Observatorit, - Qarku Berat
19

Qarqet janë: Dibër, Durrës, Kukës, Elbasan, Shkodër, Vlorë, Gjirokastër, Korcë,Tiranë, Lezhë, Berat dhe Lezhë.
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Gjithashtu falenderojmë dhe Znj. Mina Mata, si Administratore e të dhënave në nivel kombëtar, për administrimin e
cdo të dhëne dhe informacioni të dërguar nga secili ekspert I Zyrës së Observatorit në Qark, si dhe për ri-freskimin e
të dhënave në sistemin e Dev – Info. Hartat e këtij raporti janë përgatitur nga Znj. Mina Mata.
Vlerësojmë punën profesionale të dhënë nga Znj. Suzana Sakiqi, Koordinatore kombëtare e Aleancës Kombëtare
për Fëmijë dhe Znj. Elma Tërshana, Drejtore Projekti për menaxhimin dhe drejtimin e 12 zyrave të Observatorit në
cdo sfidë dhe cështje që stafi përballet në punën e përdittshme.
Ky raport u përpunua grafikisht, teknikisht, dhe u përpilua nga Znj. Elma Tërshana, Drejtore Projekti, Observatori
Tiranë.
Ju jemi mirënjohës gjithashtu dhe përfaqësuesve të Institucioneve të ndryshme lokalë dhe qendror, përfaqësues të
shoqërisë civile në vend për kontributin dhe bashkëpunimin institucional që i kanë ofruar zyrave të Observatorit
përgjatë kësaj periudhe.
Dhe së fundmi gjejmë rastin për të falënderuar stafin drejtues të këtij projekti Znj. Suzana Sakiqi, (Koordinatore
kombëtare - ACA), bordin e “Aleancës Kombëtare për Fëmijë”, Znj. Arlinda Ymeraj (UNICEF) dhe Znj. Eliana
Paravani, për gatishmërinë dhe kontributet e pa kursyera të dhëna në çdo kohë.
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HYRJE
Në Shqipëri, të drejtat e njeriut në përgjithësi dhe ato të fëmijës në veçanti kanë
pësuar përmirësime të ndjeshme, si rezultat i reformave të gjithanshme ligjore dhe
institucionale, që kanë synuar përafrimin e vendit me standardet evropiane.
Numri i përgjithshëm i fëmijëve në Shqipëri (0-18 vjeç) për vitin 2010 është 1.396.000
nga 3.320.000 banorë që ka Shqipëria, duke përfaqësuar mbi 1/4 e popullsisë.
Shqipëria, një vend kandidat për tu bërë anëtar i Bashkimit Evropian, çdo ditë e më
shumë harton politika zhvillimi me standarde Evropiane në realizim të të drejtave të
fëmijëve. Në Nëntor të vitit 2010, në Shqipëri është miratuar Ligji “Për Mbrojtjen e të
drejtave të Fëmijës”2, dhe tashmë po ndërmerren të gjitha nismat ligjore dhe po
hartohen planet e punës përkatëse për një zbatim sa më rigoroz dhe në dobi të
garantimit të së drejtës për zhvillim të fëmijëve në Shqipëri.
Me gjithë këto arritje, ende mbeten shqetësuese një numër çështjesh. Shqipërisë
ende i mungon një sistem funksional në nivel kombëtar për mbrojtjen e fëmijëve.
Harta 1: Harta e Shqipërisë Akordimi i burimeve të mjaftueshme në nivel qendror dhe vendor është vendimtar
në sigurimin e mbrojtjes së plotë sociale për familjet. Nuk ka asnjë sistem të ngritur për mbështetjen ekonomike të
fëmijëve. Strehimi për fëmijët në nevojë, veçanërisht për fëmijë mbi moshën 15 vjeç, kryesisht ofrohet nga OJF-të.
Fëmijët e rrugëve dhe puna e fëmijëve janë çështje që përbëjnë një shqetësimi të veçantë dhe që kërkojnë
vëmendje më sistematike nga autoritetet.3
Pavarësisht panoramës ligjore dhe politike optimiste të ndërmarrë nga Shteti Shqiptar, jo të paktë janë fëmijët në
Shqipëri që rriten në kushte ekstreme varfërie, gjë e cila cenon drejt për së drejti mundësinë për një zhvillim të plotë
të potencialeve të tij/ saj. Pa mundësia ekonomike e një familje, ndikon në zhvillimin e plotë shëndetësor të një
fëmijë, në zhvillimin e personalitetit, ne edukim dhe në mirëqenien e tyre të përgjithshme. “Fëmijë i varfër” është një
situatë që kalon nga njëri brez në tjetrin, duke i shkaktuar një kosto shumë të madhe shoqërinë si pasojë e humbjes
së kapitalit human dhe social. Tashmë, pjesë e politikave globale për garantimin e të drejtave social – ekonomike të
fëmijës, është mbështetja dhe fuqizimi i familjeve që janë më tepër në nevojë. Mbështetja e familjeve është
thelbësore për të “mbërthyer” varfërinë e fëmijëve si dhe për të “thyer” kalimin (transmetimin) ndër-breznor të
problemeve që sjell varfëria. Shqipëria mbetet një nga vendet me të ardhura më të ultë për frymë në Evrope, €2150
në vitin 2005.4
Në raportin e Zhvillimit Njerëzor (ang: Human Development Report) të vitit 2010, Shqipëria në statistikën “Treguesi i
zhvillimit njerëzor5” renditet në vendin e 64-ët, duke bërë që të ketë një shkallë ulje krahasuar me vitin 2005 (në
vlerën 0,719 HDI, viti 2010). Shkalla e rritjes vjetore të GDP-së për frymë në përqindje për periudhën 1990–2009
është 5,46.

2 Ligji

“Për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës”, N.r 10347, datë 4/ 11/ 2010.
EVROPIAN; Bruksel, 9 nëntor 2010 (SEC (2010) 1335); DOKUMENT PUNE i STAFIT TË KOMISIONIT - RAPORT ANALITIK që
shoqëron KOMUNIKATËN E KOMISIONIT PËR PARLAMENTIN EVROPIAN DHE KËSHILLIN. Opinioni i Komisionit për aplikimin e Shqipërisë
për anëtarësim në Bashkimin Evropian ({COM(2010)680}), fq. 32.
4 Strategjia e Përfshirjes Sociale, 2007-2013, MPÇSSHB; fq.7.
5 Ky indeks përllogaritet duke u bazuar në tri përmasa në bazë të zhvillimit njerëzor: (1) jetëgjatësia dhe shëndeti, (2) mundësia për arsim dhe
(3) standardi i jetesës;
6 The State of the World’s Children 2011; Adolescence: An age of opportunity
3 KOMISIONI
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Në Shqipëri, në vitin 2010, 1 në 8 fëmijë7 (të grupmoshës 6-15 vjeç) jetojnë në familje të varfra, familje të cilat
trajtohen nga shteti me ndihmë financiare mujore. Në 11 Qarqe të Shqipërisë janë 64.643 fëmijë (të grupmoshës 615 vjeç) që jetojnë në familje të varfra, nga 616.969 fëmijë të po kësaj grupmoshe të numëruara në këto 11 Qarqe.
Raporti i fëmijëve të varfër nga viti 2009 në vitin 2010 ka ardhur duke u përmirësuar, ku në vitin 2009 ky raport ishte
1 në 5 fëmijë të grupmoshës 6-15 vjeç (përllogaritur kjo vetëm për 8 Qarqe të Shqipërisë) dhe në vitin 2010 është 1
në 8 fëmijë (përllogaritur kjo për 11 Qarqe të Shqipërisë).
Situata e fëmijëve të varfër nga viti 2009 në 2010 ka mbetur e pa ndryshuar në Qarqet: Kukës, Shkodër dhe Elbasan,
përkatësisht duke mbajtur të njëjtin nivel raporti. Kështu ky raport për Qarkun Kukës, dhe për vitin 2010 vazhdon të
jetë 1 në 2 fëmijë (të grupmoshës 6-15 vjeç) jeton në familje që trajtohet me ndihmë ekonomike, për Qarkun Shkodër
1 në 5 fëmijë dhe për Qarkun Elbasan 1 në 6 fëmijë.
Një rritje e numrit të fëmijëve të varfër vihet re në Qarkun Dibër, Durrës dhe Korçë. Në Dibër nga 1 në 5 fëmijë në
vitin 2009 (ose 7.282 fëmijë) bëhet 1 në 2 fëmijë në vitin 2010 (ose 13.902 fëmijë); Në Durrës nga 1 në 53 fëmijë në
vitin 2009 (ose 1.220 fëmijë) bëhet 1 në 45 fëmijë në vitin 2010 (ose 1.434 fëmijë);
Situatë e përmirësuar e fëmijëve të varfër, shikohet të jetë në Qarkun e Korçës, ku nga raporti 1 në 4 fëmijë për vitin
2009 (ose 13.005 fëmijë), është 1 në 7 fëmijë për vitin 2010 (ose 7.139 fëmijë).

Shënim: Këto raporte janë nxjerrë nga Zyra e Observatorit, ku të dhënat bazë janë marrë nga drejtoritë përkatëse në Q ark të
“Shërbimit Social” (të dhënat për numrin e familjeve me NE dhe fëmijë 6-15 vjeç) për vitin 2010, dhe numri i fëmijëve të kësaj
grupmoshe është marrë nga “Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civ ile”, Tiranë për vitin 2010.

Grafiku 1: Numri i familjeve me fëmijë të moshës 6-15 vjeç që mbështeten me NE
Shënim: Qarku i Beratit nuk është përfshirë në këtë grafik, për shkak të mungesës së të dhënave për këtë tregues.
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Qarku i Beratit nuk është përfshirë në këtë përllogaritje, për shkak të mungesës së të dhënave për këtë tregues.
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1. Konventa për të Drejtat e Fëmijës (KDF) dhe garantimi i të
drejtave ekonomike
KDF përmban shumë artikuj të cilat ndikojnë mundësitë që ka fëmijë për të gëzuar të drejtat e tij/ të saj ekonomike.
Shteti ka për detyrim që të bëjë gjithë sa ai mundet për të realizuar të drejtat social, ekonomike e kulturore të fëmijës
(Neni 4 i KDF 8). E lidhur me këtë, është e drejtë e fëmijës për të pasur një standard të përshtatshëm jetese, ku
prindërit janë përgjegjësit parësor për ta siguruar këtë; por kur është e nevojshme ato (prindërit) mund të ndihmohen
(asistohen) nga Shteti kur vlerësohet si e tillë (Neni 27 i KDF 9). Më tej, Neni 2610 citon të drejtën e fëmijës për të
përfituar nga mbrojtja sociale, përfshirë këtu dhe sigurinë sociale.
2. Aksione strategjike në Shqipëri për garantimin e të drejtave
social – ekonomik të fëmijëve
Fëmijët, për shkak të moshës, të pjekurisë fizike dhe intelektuale, janë kategoria më e ekspozuar ndaj rreziqeve,
prandaj ato kanë nevojë për një mbrojtje dhe kujdes të veçantë nga familja, shoqëria dhe institucionet shtetërore 11.
Në “Strategjinë Sektoriale për Mbrojtjes Sociale 2007-2013” të MPÇSSHB, fëmijët kanë një vëmendje të veçantë
duke u klasifikuar te “grupet në rrezik për përjashtim social”. Kategoritë e fëmijëve që përfitojnë nga kjo strategji janë:
1. Fëmijët jetimë apo me probleme sociale që jetojnë në institucione rezidenciale
2. Fëmijët e tjerë në nevojë që nuk jetojnë në institucione rezidenciale
3. Fëmijët e trafikuar
4. Fëmijë që punojnë
5. Personat me aftësi te kufizuar (PAK)
6. Komuniteti i Romëve
Me gjithë angazhimin dhe aksionet strategjike të ndërmarra nga Qeveria Shqiptare, akoma vihen re mangësi, si
ligjore ashtu dhe operacionale, të cilat vazhdojnë ta bëjnë fenomenin e ‘varfërisë’ një fenomen jo të mirë përcaktuar.
Kështu në Raportin vjetor të “Avokatit të Popullit” për vitin 2010 12, në lidhje me të drejtën për Mbrojtje Sociale
përmendet që:
1. Nuk ka një alternim ndërmjet pagesës se ndihmës ekonomike me shërbimet sociale, në mënyrë që fëmijët e
përfshirë në skemën e pagesës së ndihmës ekonomike, të jenë përfitues të shërbimeve të caktuara të
nevojshme për to.
2. Sistemimi i viktimave të dhunës, nuk behet në një strehëze në nivel Qarku dhe kjo vështirëson shumë
procesin e denoncimit dhe marrjes së shërbimeve adekuate.
3. Pavarësisht identifikimit të fëmijëve në rrezik në nivel bashkiak dhe në nivel komune (për disa komuna të
vendit) dhe trajtimit të rasteve që përbën një aspekt për t’u cilësuar, vlerësohet se në nivel Bashkie/ Komune
8 Neni

4 i KDF: Shtetet palë marrin të gjitha masat legjislative, administrative dhe masat e tjera të nevojshme, për zbatimin e të drejtave tё
njohura në kёtё Konventë. Lidhur me të drejtat ekonomike, shoqërore e kulturore, shtetet palë marrin të gjitha masat maksimal e, në bazë të
burimeve që disponojnë dhe, kur është nevoja, në kuadër tё bashkëpunimit ndërkombë tar.
9 Neni

27 i KDF:
1. Shtetet palë njohin të drejtën e çdo fëmije për një nivel jetese të mjaftueshëm për zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror.
2. Prindërit ose personat e tjerë pёrgjegjёs pёr fёmijёn kanё pёrgjegjёsinё parësore pёr tё siguruar, brenda mundësive dhe mjeteve financiare,
kushtet e jetesës tё nevojshme pёr zhvillimin e fёmijёs.
3. Shtetet palë, nё përputhje me kushtet kombëtare dhe mundësive të tyre, marrin masa tё përshtatshme për të ndihmuar prindërit dhe
personat e tjerё pёrgjegjёs për fёmijёn, për zbatimin e kësaj tё drejte dhe, në rast nevoje, për sigurimin e njё përkrahjeje materiale dhe
programe mbështetjeje, sidomos lidhur me ushqimin, veshmbathjen dhe banimin.
4. Shtetet palë marrin të gjitha masat e përshtatshme në mёnyrё që tё sigurojnë marrjen e pensionit ushqimor të fëmijës nga prindërit e tij ose
nga personat e tjerë që kanë përgjegjësi financiare pёr fёmijёn, qoftë brenda ose jashtë vendit. Në veçanti, në rastet kur personi që ka një
përgjegjësi financiare ndaj fëmijës jeton në një shtet tjetër nga ai i fëmijës, shtetet palë favorizojnë aderimin në marrëveshjet ndërkombëtare
ose përfundimin e marrëveshjeve të tilla si dhe miratimin e rregullimeve të tjera të duhura.
10 Neni

26 i KDF:
1. Shtetet palë i njohin çdo fëmije të drejtën për të përfituar përkrahje shoqërore, duke pёrfshirё sigurimin social dhe marrin masa tё nevojshme
për tё arritur realizimin e plotë të kësaj të drejte, në përputhje me legjislacionin e tyre kombëtar,
2. Ndihmat, kudo qё është e nevojshme, duhet të jepen duke pasur parasysh burimet dhe rrethanat e fëmijës dhe tё personave pёrgjegjёs për
mbajtjen e tij si dhe çdo konsideratë tjetër që lidhet me kёrkesёn për ndihme të bërë nga vetë fëmija ose në emër të tij.
11 “Strategjia Sektoriale për Mbrojtjes Sociale 2007-2013” të MPÇSSHB.
12 Raporti

Vjetor i “Avokatit të Popullit”, viti 2010, fq. 115.
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rastet e fëmijëve që punojnë në blegtori, bujqësi apo sektorë, të jenë më të larta se në zonat urbane. Me
shumë vëmendje duhet kushtuar në identifikimin e këtyre rasteve dhe përfshirjes në shërbime të ndryshme,
me qëllim eliminimin e formave të punës së fëmijëve dhe kjo në mënyrë konstante.
4. Më shumë vëmendje duhet kushtuar nga të gjithë institucionet përgjegjëse dhe aktorët e shoqërisë civile, në
identifikimin e fëmijëve të ngujuar, që janë jashtë sistemit arsimor dhe koordinimit me shërbime për t’ju
garantuar atyre të drejtat qe i mohohen me qëllim qe të minimizohet ky fenomen.
Investimi në fëmijët është një faktor kyç në uljen e varfërisë dhe rritje ekonomike, por investimi në këtë çështje
zakonisht zë një përqindje të vogël të buxheteve në nivel kombëtare, megjithëse ka studime dhe fakte të shumta që
tregojnë se investime të vogla të bëra në kohë sjellin përfitime të konsiderueshme në të ardhmen për individin dhe
shoqërinë në tërësi.
Gjatë këtyre viteve të fundit, Qeveria Shqiptare përveç angazhimit në përmirësimin e legjislacionit në vend në lidhje
me “Mbrojtjen Sociale”, ka rritur dhe shumat financiare në ndihmë të shtresave të margjinalizuara vit pas viti. N ga të
dhënat e buxhetit vjetor të Shtetit (2011) për MPCSSHB, te zëri “Mbrojtja Sociale”, në një analizë të periudhës katërvjeçare (2008, 2009, 2010, 2011), buxheti është rritur nga viti në vit me rreth 1%. Kështu, në vitin 2008, Mbrojtja
Sociale mori 15,367,600 ALL, për vitin 2009 mori 16,601,800 ALL, për vitin 2010 mori 20,418,200 ALL 13 dhe për vitin
2011 mori 20,412,510 ALL 14. Nëse do të bëjmë një krahasim të fondeve të planifikuara përgjatë 4 viteve, shikojmë që
“Mbrojtja Sociale” ka pasur rritje nga viti në vit, sipas grafikut të më poshtëm:

Vitet
Viti 2008
Viti 2009
Viti 2010
Viti 2011

Grafiku 2:Shuma e miratuar çdo vit për “Mbrojtjen Sociale” në
Buxhetin e Shtetit për vitet 2008, 2009, 2010, 2011
Burimi: Ministria e Financës, Republika e Shqipërisë

Buxheti i miratuar çdo vit
për "Mbrojtjen Sociale"
15,367,600
16,601,800
20,418,200
20,412,510

Tabela 1: Shuma e miratuar çdo vit për “Mbrojtjen
Sociale” në Buxhetin e Shtetit për vitet 2008, 2009, 2010,
2011.
Burimi: Ministria e Financës, Republika e Shqipërisë

3. Tablo e fëmijëve të varfër në Shqipëri

Rrethet me përqindjen më të lartë të familjeve të varfra në Shqipëri dhe me fëmijë 0-15 vjeç për vitin 2010 janë:
Rreth I Hasit me 29.7%, Rrethi Kukës me 26% (në Qarkun Kukës)
Rrethi I Peshkopise me 21% (në Qarkun Dibër)
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Buxheti i Shtetit për vitin 2010, i miratuar nga Kuv endi i Shqipërisë, dt. 26/ 11/09, Ligji numër 10190, fondi për Mbrojtjen Sociale.
Ministria e Finances, Republika e Shqipërise (http://www.minfin.gov.al/minfin/Buxheti_ne_vite_1268_1.php)

14 Burimi:
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Si në vitin 2009 ashtu dhe në vitin 2010, këto tre rrethe vazhdojnë të jenë në nivel më të lartë të familjeve që
trajtohen me ndihmë ekonomike dhe kanë fëmijë 0-15. Për vitin 2009, përqindja në këto rreth ka qenë:
Rrethi i Peshkopisë me 22,59% (në Qarkun Dibër)
Rrethi Kukës me 36,94%, Has me 31,08%. (në Qarkun Kukës)
Komunat me përqindjen më të lartë të familjeve të varfradhe fëmijë 0-15 vjec, në një krahasim në nivel kombëtar për
vitin 2010, janë:
Komuna Paskuaqn me 82%, Vaqarr 69% (Qarku Tiranë)
Komuna Lenie 59% (Qarku Elbasan)
Komuna Pult 53% (Qarku Shkodër)
Selishtë 49% (për vitin 2009 ka qenë 51.5%), Arras 47%, Zall Dardhë 46%, (Qarku Dibër)
Rrethi me numër më të lartë të fëmijëve (6-15 vjeç) të cilët jetojnë në familje të varfëra (trajtohen me NE), të
krahasuara në nivel kombëtar, janë:
Rrethi Kukes me 50%, Has 50%, (situata është e njëjtë dhe për vitin 2009 po me 50%), (Qarku Kukës)
Rrethi Diber me 48%, (situata është e njëjtë dhe për vitin 2009 po me 48%) (Qarku Dibër)
Rrethi I Mirditës 42% (situata është e njëjtë dhe për vitin 2009 po me 42%) (Qarku Lezhë)
Rrethi Pukë 39% (situata është e njëjtë dhe për vitin 2009 po me 39%) (Qarku Shkodër)
Komuna me numër më të lartë të fëmijëve (6-15 vjeç) të cilët jetojnë në familje të varfëra, të krahasuara në nivel
kombëtar për vitin 2010, janë:
Pult 100%, Gjegjan 83.01 % (Qarku Shkodër)
Propisht 100%, (Qarku Korcë)
Arras 100%, Melan 100%, Selishte 100%, Derjan 85.9%, Lure 85.5% (Qarku Dibër)
Fierze 96.1%, Shishtavec 92.77%, Zapod Orgjost 81.12% (Qarku Kukës)
Shënim: Shifrat e lartë përmendura janë përllogaritur bazuar vetëm në të dhënat zyrtare në nivel lokal
dhe Qëndror që janë mbledhur nga Zyra e Observatorit. Jashtë kësaj përllogaritje mbesin ato familje të
cilat janë të varfëra, por që nuk rezultojnë të rregjistruara dhe si rrjedhojë nuk trajtohen me NE. Pra nuk
janë përllogaritur ato familje që janë jashtë skemës së NE.
Nëse shikojmë raportin ndërmjet numrit të përgjithshëm të familjeve në nivel Qarku dhe familjeve që trajtohen me NE
dhe kanë fëmijë të grupmoshës 0-15 vjeç, Qarku Shkodër, Elbasan, Korçë, Tiranë dhe Lezhë janë në një raport të
drejtë; Qarku Kukës dhe Dibër, si në vitin 2009 ashtu dhe në vitin 2010, vazhdojnë të jenë Qarqet që kanë një
raport të zhdrejtë, e cila do të thotë që megjithëse nuk kanë një numër shumë të madh familjesh në nivel qarku,
kanë të lartë të numrit të familjeve që trajtohen me NE dhe me fëmijë të moshës 0-15 vjec.
Qarku Durrës, Vlorës, Fierit dhe Gjirokastrës, sipas të dhënave të Observatorit, shikohet që ka në nivel të lartë
mirqënie, ku raporti i numrit të familjeve që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë 0-15 vjec, është i ulët në krahasim me
numrin e familjeve në total të Qarkut.
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Harta 2: Raporti I familjeve me NE dhe fëmijë 0-15 vjec kundrejt totalit të familjeve në nivel Qarku

Harta 2 prezanton numrin
e familjeve në total në
nivel Qarku krahasuar
me numrin e familjeve që
trajtohen me NE dhe kanë
fëmijë të grupmoshës 0-15
vjeç.

Legjenda

Burimi: Zyra e Observatorit Tiranë, Mars 2012
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Fëmijë të moshës 6-15 vjeç, shikojmë që bëjnë pak a shumë të njëjtën përqindje, kur krahasohet me totalin e
fëmijëve në nivel Qarku (<18 vjec), ku p.sh.: Kukësi është 58%, Shkodër 56%, Durrës 54%, Dibër 56%, Elbasan
54%, Korçë 55%, Gjirokastër 56%, Vlorë 56% e keshtu me rradhë. Ndërsa fëmijët 6-15 vjeç që jetojnë në familje të
varfëra, krahasuar me totalin <18 vjeç, shikojmë që bëjnë një përqindje më të lartë për Qarkun Kukës
27%, Dibër 23%, Lëzhë 12% dhe Shkodër 11%. Qarku Kuës si në vitin 2009 ashtu dhe në vitin 2010 vazhdon të jetë
Qarku me përindjen më të lartë të fëmijëve 6-15 që jetojnë në familje me ndihmë ekonomike (për vitin 2009 Qarkun
Kukës ishte 31%).
Harta 3: Fëmijë të varfër në nivel Qarku (6-15 vjec)

Harta 3 tregon raportin midis
përqindjes së fëmijëve të varfër (6-15
vjeç) me përqindjen e fëmijëve (6-15
vjeç) në nivel Qarku, kundrejt totalit të
grupmoshës fëmijë (<18 vjeç).

Legjenda
Përqindja e fëmijëve 6-15 vjeç ndaj totalit të fëmijëve në nivel Qarku
për vitin 2010 (fëmijë < 18 vjeç)
Përqindja e fëmijëve (6-15 vjeç) familjet e të cilëve mbështeten me NE
krahasuar me totalin e fëmijëve (<18 vjeç) në Qark për vitin 2010
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Kapitulli 1 - Qarku Berat15

Harta 4: Harta e Qarkut Berat

15

Specialiste e Observatorit për Qarkun Berat është Znj. Estela Koka.
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Qarku i Beratit për vitin 2010, shënon një numër popullsie 231.68316 banorë dhe një numër të përgjithshëm familjesh
prej 61.439, nga të cilat 3.905 ose 6.35 % janë familje të varfra dhe kanë fëmijë (grupmosha 0-18 vjeç). Ndërkohë
fëmijët (popullata 0-18 vjeç) përbën 27.3 %, ose 63.34217 fëmijë.
Përshkrimi i situatës së fëmijëve të varfër, Qarku i Beratit
Përqindja e familjeve që mbështeten me ndihme ekonomike që kanë fëmijë të moshës 0-18 vjeç në Qarkun e Beratit
prezantohet e lartë, krahasuar kjo me njësitë e tjera vendore të Qarkut, në zonat malore dhe kryesisht ne Komunat:
Cepan 40%, Potom 28%, Leshnje 26%, Qendër 26%, Terpan 17 %, Zhepe 16%, Cukalat 13%, etj. Ajo që
evidentohet është që zonat malore të Skraparit janë komunat me vështirësi ekonomike familjare më të madhe.
Relievi tepër i vështirë sjell pengesë në marrjen ë shërbimit shëndetësor të specializuar, vështirësi për fëmijët në
frekuntimin e shkollës dhe mundësia e vetme për këto familje është blegtoria. Kushtet e vështira ekonomike bëjnë
që këto familje të angazhojnë edhe fëmijët në punët e shtëpisë duke lënë pas dore arsimin dhe argëtimin e tyre.

Harta 5: Përqindja e familjeve që trajtohen me ndihmë
ekonomike me fëmijë 0-15 vjeç, në Komunën përkatëse, për vitin
2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Zyra e Shërbimit Social
- Berat” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga Zyra e
Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Grafiku 2: Prezantimi grafik i komunave me përqindjen më të
lartë të familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike me fëmijë
0-15 vjeç, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Zyra e Shërbimit
Social - Berat” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga
Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Përshkrimi i situatës së personave (fëmijëve) me aftësi të
kufizuar (PAK)
Qarku i Beratit ka 753 fëmijë të moshës 0-18 vjeç me aftësi të kufizuar. Bashkia Berat ka nën varësinë e saj dy
qendrat rezidenciale ‘’Lira’’ dhe ‘’Unë jam si Ju’’. Bashkia Berat Gjithashtu ka organizuar takime , trajnime me stafin e
Bashkisë dhe aktorët lokalë për konventën dhe të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar (PAK). Bashkia Berat ka
organizuar kampe verore me fëmijë me probleme sociale-ekonomike duke i socializuar me fëmijët me aftësi të
kufizuar të qendrës ‘’Lira’’.
Në qarkun e Beratit ofrojnë shërbimin e tyre disa qendra ditore për fëmijët PAK. Kryesisht këto qendra ditore janë të
përqendruara në bashkinë e Beratit dhe të Kuçovës. Fëmijët PAK frekuentojnë këto qendra ditore:
16

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civ ile, Ministria e Drejtësisë, Shkurt 2012.
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Ibid.
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Bashkia Berat:
- Qendra ditore ‘’Lira’’ në bashkinë e Beratit e frekuentojnë 20 fëmijë;
- Qendra e zhvillimit për persona PAK “Unë jam si Ju’’, - e cila është qendër rezidenciale dhe marrin shërbim
3 fëmijë;
- Qendra ditore ‘’Shën Asti’’ e frekuentojnë 7 fëmijë;
- Qendra ditore ‘’Familja e Vogël’’ që funksionon si qendër ditore e frekuentojnë 16 fëmijë;
Bashkia Kuçovë:
- Qendra ditore për fëmijët me aftësi të kufizuar ku marrin shërbim 9 fëmijë .
Rrethi i Skrapari nuk ka asnjë qendër ditore për fëmijët me aftësi të kufizuar, megjithëse është rrethi me përqindjen
më të lartë të fëmijëve me aftësi të kufizuar.
Nga vizitat e Observatorit Berat në shkolla në komuna është vërejtur mungesa i infrastrukturës së nevojshme për
fëmijët PAK, mungesa e infrastrukturë vërehet në spitale dhe qendra përkujdesi për këta fëmij ë. Fëmijët PAK
vazhdojë të ndeshen me barriera për të marr pjesë si anëtarë të barabartë mes gjithë fëmijëve të tjerë.
Bazuar në numrin e fëmijëve me aftësitë kufizuar që arrijnë të marrin shërbim në qendra e përkujdesit në Qark,
rezulton se vetëm 8 % marrin shërbim (nga 753 fëmijë PAK që janë në qarkun e Beratit vetëm 61 trajtohen në
qendrat ditore).
Situata e fëmijëve me aftësi të kufizuar për Qarkun Berat, viti
2010
Në Qarkun Berat, për vitin 2010 janë 753 fëmijë të moshës 0-18 vjeç me aftësi të kufizuar (PAK), ose 1.2% të
fëmijëve. Nëse bëjmë një krahasim mes numrit të fëmijëve që jetojnë në zonë urbane me ato në zonë rurale, rezulton
që 399 jetojnë në qytet dhe 353 fëmijë me aftësi të kufizuar (0-18 vjeç) jetonë në fshat.
Rrethi Skraparit është rrethi që ka përqindjen më të lartë, për Qarkun e Beratit, në vlerën 1,5 % ose 112 fëmijë.
Ndërsa dy rrethet e tjera kanë numër më të ulët të fëmijëve PAK, ku në Rrethin e Beratit jetojnë 515 ose 1,2%, Rrethi
Kucove 126 fëmijë ose 1%.
Përqindja e fëmijëve < 18 vjeç me aftësi të kufizuara në qark sipas rretheve
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Harta6:. Përqindja e fëmijëve (<18 vjeç) me aftësi të kufizuar
në nivel Rrethi për qarkun e Beratit, për vitin 2010.
Burimi. Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social
Shtetëror i Tiranës” Mars 2012; Përllogaritja është realizuar
nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2012.

Grafiku 3:. Paraqitja grafike e rretheve me përqindjet
përkatëse të fëmijëve (0-18 vjeç) me aftësi të veçanta, për
vitin 2010.
Burimi. Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social
Shtetëror i Tiranës” Mars 2012; Përllogaritja është realizuar
nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2012.

Përqindja e fëmijëve < 18 vjeç me aftësi të kufizuara në qark sipas komuna
Në Qarkun e Beratit, komunat që kane dhe numrin më të lartë të fëmijëve me aftësi të kufizuar (0-18 vjeç), krahasuar
kjo me njësitë e tjera vendore të këtij Qarku, janë:Cepan 2,1% ose 6 fëmijë, Polican 1,9% ose 41, Qendër 1,9% ose
16, Terpan 1,7% ose 13, Kozare 1,6% ose 39, Berat (Bashki) 1,5% ose 228 fëmijë e në vijim (për më shumë referoju
grafikut dhe hartës së më poshte). Vendndodhja e këtyre komunave është jo vetëm malore por dhe larg qendrave
urbane të Qarkut, duke e bërë të vështirë shërbimin dhe jetesën të fëmijëve dhe familjarëve të tyre.

Harta7: Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar të
moshës 0-18 vjeç, në komunat përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social
Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar
nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Grafiku 4: Përqindja e fëmijëve me aftësi të
kufizuar të moshës 0-18 vjeç, në komunat me vlera
më të larta, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Shërbimi
Social Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja
është realizuar nga Zyra e Observatorit Tiranë,
Shtator 2011.

Për sa më sipër, duke përmbledhur problemet e vërejtura, mund t’i grupojmë ato në çështje suksesi dhe në çështje
kritike, si më poshtë:
Çështje suksesi:
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Çështje kritike:

Në sezonin veror janë realizuar kampe verore me fëmijët me aftësi të kufizuar, me fëmijë me
probleme social-ekonomike duke bërë socializimin e fëmijeve me njëri-tjetrin.
Mbledhja e të dhënave deri në nivel komune, gjë e cila ka sjellë në vemendje të drejtat e
fëmijëve;
Komunikimi i shpeshtë institucional në nivel lokal, ka mundësuar bashkëpunimi në rrjet të
këtyre aktorëve në lidhje me çështjet e të drejtave të fëmijëve.
Bashkia Berat ka ndërmarrë nisma duke realizuar trajnime për konventën dhe të Drejtat e
Fëmijëve me aftësi të kufizuar me të gjithë aktorët lokalë.
- Në asnjë shkollë apo institucion publik nuk ka infrastrukturë të veçantë për fëmijët me aftësi
të kufizuar.
- Mungon një qendër ditore në rrethin e Skraparit duke qëne se është rrethi me përqindjen më
të lartë të fëmijëve me aftësi të kufizuar në nivel Qarku.
- Qendrat ditore që janë në Bashkinë Berat nuk e sigurojnë transportin e fëmijëve , kështu
fëmijët e këtij rrethi mbeten pa përfituar nga shërbimi që ofron kjo qendër.
- Hasen vështirësi në realizimin e punës speciale me nxënësit me aftësi të kufizuar kryesisht
në zonat rurale. Në zonat rurale të rrethit të Skraparit mbizotëron puna me klasa kolektive
në ciklin e ulët, gjë qe sjell lënien jashtë vëmendjes të fëmijëvë me aftësi të kufizuar.

Çështje të reja:
Efekti i punës së Observatorit vlerësohet me pozitivitet në Qark nga aktorë të ndryshëm lokalë, si:
OJF, shkolla dhe institucionet me të cilat kemi bashkëpunuar gjatë kësaj periudhe. Projekti i
Observatori është parë si një nismë e domosdoshme, pasi ky raport pasqyron situatën e fëmijëve që
jetojnë në territorin e Qarkut të Beratit përpos të gjitha fushave të zhvillimit të fëmijës (parë kjo nga
këndvështrimi i së drejtës).
Observatori për të Drejtat e Fëmijëve në Berat që në fillim të projektit ka realizur një bashkëpunim
institucional shumë të mirë duke nëshkruar 40 marrëveshje bashkëpunimi me njësitë vendore dhe me
institucionet shtetërore. Gjithashtu janë realizuar një seri takimesh me shoqata dhe OJF të ndryshme.
Janë realizuar takime me nxënës, mësues, drejtorë, personel qendra shëndetësore në 13 njësi
vendore.
Observatori Berat konsiderohet si një partner i rëndësishëm në nivel lokal dhe ka marr pjesë në
shumë tryeza pune të përbashkëta, aktiviteteve, seminareve dhe trajnimeve që janë organizuar në
fushën sociale.
Raportet dhe informacionet e përgatitura nga Observatori për të Drejtat e fëmijëve në Berat, tashmë
janë pjesë e:
1. Planit Strategjik rajonal të Beratit
2. Strategjia rajonale për fëmijët 2011-2013, Berat
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Kapitulli 2 - Qarku i Durrësit21

Harta 8: Harta e Qarkut Durrës

21

Specialiste e Observatorit për Qarkun Durrës është Znj. Dorina Beqiri (Kabashi)
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E drejta për mbrojtje sociale- Qarlu i Durrësit
Qarku i Durrësit për vitin 2010, shënon një numër popullsie 411.19422 banorë dhe një numër të përgjithshëm
familjesh prej 103.881 nga të cilat 910 ose 0.87% janë familje të varfra dhe kanë fëmijë (grupmosha 0-15 vjeç). Nga
viti 2009, në vitin 2010 në Qarkun e Durrësit vihet re një shtim i numrit të familjeve, përkatësisht në vlerën 1,598
familje (për vitin 2009 numri i familjeve ishte 102.283) dhe në përpjestim të zhdrejtë, kemi një ulje të numrit të
familjeve që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë 0-15 vjeç me vlere 177 familje më pak se një vit më parë (për vitin
2009 ishte 1.087). Pra nga viti paraardhës (2009) në vitin 2010, vëmë re që numri i familjet e varfra me fëmijë (0-15
vjeç), për Qarkun Durrës është ulur me 0.13%. Ndërkohë fëmijët (popullata 0-18 vjeç) përbën 28.9 %, ose 118.873
fëmijë.
Në vitin 2010 në Qarku Durrës 1 në 45 fëmijë (ose 1,434 fëmijë) të grupmoshës 6-15 vjeç jeton në familje e cila
trajtohet me Ndihmë Ekonomike (NE). Situata e fëmijëve të varfër në këtë Qark, ka ardhur duke u përkeqësuar nga
viti paraardhës, 2009. Kështu raporti në vitin 2009 ishte 1 në 53 fëmijë të varfër (ose në numër 1220) nga raporti 1
në 45 fëmijëve që kemi ne vitin 2010.
Përshkrimi i situatës së fëmijëve të varfër, Qarku Durrës
Përqindja e familjeve që mbështeten me ndihme ekonomike që kanë fëmijë të moshës 0-15 vjeç në Qarku Durrës
prezantohet e lartë në Komunat: Cudhi 10.8%, Krujë 4.03%, Shijak 2.45%. Këto janë po të njëjtat komuna që kanë
qënë dhe vjet (2009) me përqindjen më të lartë e përkatësisht: Cudhi 10.71%, Krujë (Bashki) 4.26% dhe Shijak
3.93% (për vitin 2009).
Kjo lidhet me problemet e ndryshme ekonomike sociale me të cilat përballohen familjet në këto zona. Komuna Cudhi
është një zonë që ndodhet shumë larg zonës urbane dhe për më tepër mungesa e infrastrukturës bën që në këtë
Komunë mos të ketë zhvillim ekonomik, e për këtë arsye banorët nuk kanë mundësi të kultivojnë dhe të shesin
produktet e tyre. Mungesa e një shkolle të mesme dhe distanca shumë e largët nga qyteti bën që fëmijët të mos
arsimohen dhe të mos gjejnë mundësi punësimi. Bashkia Shijak prezantohet si një ndër zonat e varfra, sepse në
këtë zonë kemi mungesë të forcave të punës dhe kjo si rrjedhojë e largimeve të shumta jashtë vendit.
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Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civ ile, Ministria e Brendshme, Prill 2012.
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Harta 9:: Përqindja e familjeve që trajtohen me ndihmë
ekonomike me fëmijë 0-15 vjeç, në Komunën përkatëse, për vitin
2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Zyra e Shërbimit
Social - Durrës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga Zyra
e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Grafiku 5: Prezantimi grafik I komunave me përqindjen
më të lartë të familjeve që trajtohen me ndihmë
ekonomike me fëmijë 0-15 vjeç, për vitin 2010. Burimi:
Burimi primari i informacionit është “Zyra e Shërbimit
Social - Durrës” Mars 2011; Përllogaritja është
realizuar nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Tabloja e përqindjes së fëmijëve (të moshës 6-15 vjeç), familjet e të cilëve trajtohen me Ndihmë Ekonomike
prezantohet e lartë në nivel me komunat e tjera të Qarkut në të njëjtat zona ku dhe përqindja e familjeve me NE
është e lartë, që janë përkatësisht: Cudhi 52.87%, Shijak 7.83% dhe Krujë (Bashki) %.

Harta 10:Përqindja e fëmijëve 6-15 vjeç, familjet e të cilëve
trajtohen me ndihmë ekonomike, ndaj totalit të fëmijëve të kësaj
grupmoshe në Komunën përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Zyra e Shërbimit Social
- Durrës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga Zyra e
Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Grafiku 6: Prezantimi grafik I komunave me përqindjen
më të lartë të fëmijëve 6-15 vjeç, familjet e të cilëve janë
të ‘varfra’ (që trajtohen me ndihmë ekonomike), për vitin
2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Zyra e
Shërbimit Social - Durrës” Mars 2011; Përllogaritja është
realizuar nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Përshkrimi i situatës së personave (fëmijëve) me aftësi të
kufizuar (PAK) për Qarkun Durrës, viti 2010
Në Qarkun e Durrësit, për vitin 2010 janë 1.610 fëmijë të moshës 0-18 vjeç me aftësi të kufizuar (PAK), ose 1.4% ,
në një vlerë mesatare në nivel Qarku. Nëse bëjmë një krahasim m es numrit të fëmijëve që jetojnë në zonë urbane
me ato në zonë rurale, rezulton që 1.236 ose 77% jetojnë në qytet dhe 374 fëmijë ose 23% e fëmijëve me aftësi të
kufizuar (0-18 vjeç) jetojnë në fshat.
Strukturat në shërbim të fëmijëve me PAK në Qarkun e Durrësit janë shumë të kufizuara. Në qytetin e Durrësit
ekziston vetëm një qendër rezidenciale dhe një qendër ditore për fëmijët me aftësi të kufizuar e cila për momentin ka
37 fëmijë, ku vetëm 2.1% e fëmijëve arrijnë të përfitojnë nga ky shërbim, nga 1.610 fëmijë në nivel Qarku. Në
Qarkun e Durrësit nuk ka asnjë qendër jopublike që mund të jetë në shërbim të fëmijëve me PAK.
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Në Qarkun e Durrësit është ngritur dhe funksionon një sistem efektiv institucionesh dhe shërbimesh për fëmijë,
nëpërmjet të cilit plotësohen disa nga nevojat për shërbime. Këto institucione janë:
Institucione Rezidenciale publike për Fëmije
 Shtëpia e foshnjës Durrës e ndarë në dy shtëpiza me kapacitet 30 fëmijë por aktualisht ka 12 fëmijë në
Durrës dhe 12 Fëmijë në Shkozet, shërbimi ofrohet për fëmijë jetim dhe të trafikuar.
 Qendra e Zhvillimit të fëmijëve me aftësi të kufizuar e cila ka një kapacitet prej 44 fëmijë por që aktualisht ka
37 përfitues, të cilët janë fëmijë me probleme dhe jetim.
Institucione Rezidencial jopublike për fëmijë
 Shtëpia e Fëmijëve “Betania” në Bubq me 83 fëmijë jetim e nga familje me probleme sociale.
 Shtëpia e fëmijëve “Shtëpia Orthodhokse e Shpresës”, në Shënëvlash me kapacitet 25 fëmijë dhe 25
përfitues fëmijë jetim e me probleme sociale
 Shtëpia e fëmijëve “Brezi i Zgjedhur” në Thumane me 9 fëmijë jetim e nga familje me probleme sociale
Qendra ditore publike për fëmijë
 Qendra ditore për fëmijë në Shtëpinë e foshnjës Durrës me 28 fëmijë të familjeve pa të ardhura si dhe me
probleme sociale
Qendra ditore jo publike për fëmijë
 Qendra ditore për fëmijë “Dielli i Mëngjesit” me kapacitet 15 fëmijë dhe që aktualisht ka 12 fëmijë të moshës
3-6 vjeç, fëmijë të cilët vijnë nga familje me probleme ekonomike si dhe fëmijë të komunitetit Romë.
 Qendra ditore për fëmijë e Fondacionit “Qendra Kristiane e Durrësit” e cila ka një kapacitet prej 50 vetash
por aktualisht ka 40 fëmijë përfitues të moshës 3-13 vjeç, fëmijë të cilët vijnë nga komuniteti Romë dhe
Egjiptian si dhe të familjeve me vështirësi ekonomike.
 Qendra ditore për fëmijë e Fondacionit “NEHEMIA”, Durrës me kapacitet 60 fëmijë dhe me 57 përfitues,
fëmijë të familjeve Rome e me vështirësi ekonomike
 Qendra ditore për fëmijë “Sot Për të Ardhmen” me 35 fëmijë të moshës 6-15 vjeç të familjeve me probleme
ekonomike
 Qendra ditore për fëmijë “Lulet e Fushës” në Maminas me një kapacitet prej 50 fëmijësh por aktualisht është
e mbingarkuar me 56 fëmijë përfitues që vijnë nga familje të varfra
Qendrat rezidenciale ofrojnë shërbimet e tyre kryesisht për fëmijë jetim, fëmijë të trafikuar, fëmijë të nënave
të trafikuara, por edhe për fëmijë të braktisur si pasojë e vështirësive financiare.
Qendrat ditore ofrojnë shërbime për fëmijë të familjeve me probleme ekonomike, sociale si dhe për fëmijët
Romë e Egjiptian. Këto qendra ofrojnë shërbimet e tyre me një staf prej 4-6 veta ku përfshijnë: Psikologun,
Punonjësin Social, Edukatoren, Guzhinjeren, dhe Administratorin.
Një tjetër institucion tepër i rëndësishëm është edhe shkolla e fëmijëve me prapambetje të lehtë mendore (PLM). Në
këtë shkollë ka të regjistruar 115 fëmijë dhe drejtohet nga një staf i specializuar prej 22 mësuesish.
Fëmijët me aftësi të kufizuar në Qarkun e Durrësit në përgjithësi nuk ndjekin shkollat 9-vjeçare dhe të mesmet që
ndjekin fëmijët normale pasi shkollat nuk ofrojnë infrastrukturë të përshtatshme që nxënësit me aftësi të kufizuar të
kenë akses dhe lirshmëri në këto shkolla. Megjithatë shkollat të cilat janë ndërtuar apo ri-konstruktuar vitet e fundit
kanë ndërtuar dhe infrastrukturën e nevojshme dhe për këtë kategori fëmijësh; Ndër këto shkolla, përmendim:
shkolla 9-vjeçare “Bajram Curri” në zonën e Plazhit si dhe shkolla 9-vjeçare “Met Hasa” në zonën e Portoromanes.
Shkollat të cilat nuk kanë infrastrukturën e përshtatshme dhe kanë fëmijë me aftësi të kufizuara, u kanë krijuar lehtësi
duke i vënë në dispozicion klasat e kateve të para. Një rast të tillë është në shkollën e mesme “Kajo Karafili” në
Maminas, ku një fëmijë (djalë) në karrige me rrota frekuenton mësimin çdo ditë.
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Përqindja e fëmijëve < 18 vjeç me aftësi të kufizuara në qark sipas rretheve
Në dy rrethe që ka Qarku i Durrësit, Rrethi i Krujës ka vlerën më të lartë me 1.6% ose 395 fëmijë. Ndërsa Rrethi
Durrës kanë numrin më të lartë të fëmijëve, në vlerën 1.215, por në total del përqindja më e ultë në vlerën 1.3%.
Nëse bëjmë një krahasim mes numrit të fëmijëve që jetojnë në zonë urbane me ato në zonë rurale, rezulton që 417
ose 34% jetojnë në qytet dhe 1.108 fëmijë ose 66% e fëmijëve me aftësi të kufizuar (0-18 vjeç) jetojnë në fshat.

Harta 11: Përqindja e fëmijëve (<18 vjeç) me aftësi të kufizuar në
nivel Rrethi për qarkun e Durrësit, për vitin 2010.
Burimi. Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social Shtetëror i
Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga Zyra e Observatorit
Tiranë, Shtator 2011.
Përqindja e fëmijëve < 18 vjeç me aftësi të kufizuara në qark sipas komuna
Në Qarkun Durrës, Bashkia Krujë është ajo që ka përqindjen më të lartë të fëmijëve PAK (<18 vjeç) me vlerë 2.3%
ose 105 fëmijë, krahasuar me njësitë e tjera vendore të qarkut. Në një krahasim numerik, numrin më të madh të
fëmijëve PAK e ka bashkia Durrës me 856 fëmijë, por në përqindje del një raport më i ultë në vlerën 1.6%.
Si në vitin 2010 ashtu dhe në vitin 2009, Bashkia Krujë vazhdon të jetë njësia vendore me përqindjen më të lartë të
fëmijëve PAK me të njëjtin përqindje fëmijësh, 2.3% (<18 vjeç).
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Harta 12: Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar të moshës 018 vjeç, në komunat përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social
Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga
Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Grafiku 7: Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar
të moshës 0-18 vjeç, në komunat me vlera më të larta,
për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Shërbimi
Social Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja
është realizuar nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator
2011.

Për sa më sipër, duke përmbledhur problemet e vërejtura, mund t’i grupojmë ato në çështje suksesi dhe në çështje
kritike, si më poshtë:
Çështje kritike të zbatimit të projektit:
Pamundësia për të marrë informacione që lidhen me masën e investimeve, në përgjithësi, dhe për fëmijë,
në veçanti, në fushën e arsimit dhe në fusha të tjera.
Nuk ka të dhëna të detajuara (gjini, grupmoshë, institucione përkatëse) lidhur me frekuentimin e fëmijëve
me aftësi të kufizuara (AK) në kopshte e shkolla, megjithëse ata përbëjnë një grup me numër të ndjeshëm
fëmijësh në qarkun e Durresit.
Çështje të reja:
Rezultati dhe efekti i punës së Observatorit mbetet pozitiv kjo për vetë faktin se Observatori për të drejtat e fëmijëve
tashme është një zyrë e njohur për të gjithë institucionet e shtrire deri në nivel Bashkie dhe Komune. Ky proces
bashkëpunimi ndër të tjera, ka konsistuar në mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave dhe informacioneve, ku pjesa
më e madhe e institucioneve ka treguar disponibilitet për t’i vënë në dispozicion këto të dhëna Observatorit. Gjatë
zbatimit të projektit, Observatori është gjendur përball situatave të vështira si pasoj e refuzimit te disa institucioneve
për të na i dhënë këto të dhëna në kohë.
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Si rezultat i zgjedhjeve lokale në Maj (viti 2011) dhe ndryshimit të një pjese të konsiderueshme të kryetarë ve të
komunave dhe bashkive, zyra e Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve në Durrës pa si të arsyeshme dhe primare
vendosjen e lidhjeve të bashkëpunimit institucional me kryetarët e rinj.
dhe forcimin e lidhjeve të bashkëpunimit me kryetarët që mbeten në fuqi.
Deri më tani janë realizuar 15 kontrata bashkëpunimi të firmosura drejtpërdrejtë nga vetë kryetarët dhe janë dhe 9
kontrata të tjera bashkëpunimi në proces firmosje. Kryetarët e komunave dhe bashkive janë treguar të gatshëm për
të bashkëpunuar madje kanë vënë në dispozicion punonjësit social për ti ardhur në ndihmë Observatorit në
mbledhjen e treguesve përkatës.
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Kapitulli 3 - Qarku Elbasan 23

Harta 13: Harta e Qarkut Elbasan
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Specialist i Observatorit për Qarkun Elbasan është Z. Artan Kruja.
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E drejta për mbrojtje sociale – Qarku Elbasan
Qarku i Elbasanit për vitin 2010 numëron një popullsi prej 427.91524 banorë dhe një numër të përgjithshëm familjesh
prej 111.035, nga të cilat 10,117 ose 9.11% janë familje që janë të varfra dhe kanë fëmijë (grupmosha 0-15 vjeç).
Nga viti 2009 në 2010, numri i familjeve në Qarkun e Elbasanit është ulur me 932 familje ose është ulur me 0.8% nga
viti paraardhës (2009). Ulja e numrit të familjeve në përgjithësi, është reflektuar dhe në uljen e numrit të familjeve që
trajtohen me NE dhe kanë fëmijët të grupmoshës 0-15 vjeç me vlerë 174 ose 0.08%. Në vitin 2009 ishin 10.291 ose
9.19% familje që janë të varfra dhe kanë fëmijë (grupmosha 0-15 vjeç). Për Qarkun e Elbasanit fëmijët (popullata 018 vjeç) përbën 30 %, ose 128.387 fëmijë.
Nga viti në vit, numri i familjeve të varfra (trajtohen me NE) dhe fëmijë të grupmoshës 0-15 vjeç, ka adhur duke rënë.
Kështu në vitin 2008 ishin 10.320 familje të varfra, duke rënë me 29 numri i familjeve të varfra në vitin 2009 (10.291
familje) dhe në vitin 2010 kemi një ulje të familjeve të varfra me 932 familje (për vitin 2010 numërohen 10.117
familje).
Në një krahasim ndërmjet tre viteve të fundit, (2008, 2009 dhe 2010), shikojmë që ka luhatje të numrit të fëmijëve që
jetojnë në familjeve të varfra (grupmosha 6-15 vjec). Kështu, nga 11.583 fëmijë në vitin 2008, ky numër ulet me 211
fëmijë në vitin 2009 duke vajtur në vlerë 11.362; dhe në vitin 2010 ky numër rritet me 1.148 fëmijë në nivel Qarku.
Ndërsa, raporti I fëmijëve të varfër nga viti 2009 në 2010 nuk ka ndryshuar. Si në vitin 2009, ashtu dhe në vitin 2010
në Qarku Elbasan 1 në 6 fëmijë (ose 12.510 fëmijë) të grupmoshës 6-15 vjeç jeton në familje e cila trajtohet me
Ndihmë Ekonomike (NE).
Përshkrimi i situatës së fëmijëve të varfër, Qarku Elbasan
Përqindja e familjeve që mbështeten me ndihmë ekonomike që kanë fëmijë të moshës 0-15 vjeç në Qarkun e
Elbasanit prezantohet e lartë në Komunat: Lenie (58.9%), Zavaline (29.7%), Polis (24.9%) dhe Prenjas (24.3%), krahasuar kjo me Komunat e tjera të Qarkut.

Komuna

Lenie
Zavaline
Polis
Prenjas
Orenje
Gjinar
Labinot Mal
Qukes
Kushove
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Përqindja e
familjeve me
NE dhe
fëmijë < 15
vjeç

58.9
29.7
24.9
24.3
23.7
19.5
19.1
19
18.9

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme, Tetor 2011
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Harta 14: Përqindja e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike
me fëmijë 0-15 vjeç, në Komunën përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Zyra e Shërbimit Social Elbasan” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga Zyra e
Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Tabela 2: Komunat me përqindjen
më të lartë të familjeve që trajtohen
me ndihmë ekonomike me fëmijë 015 vjeç, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit
është “Zyra e Shërbimit Social Elbasan” Mars 2011; Përllogaritja
është realizuar nga Zyra e
Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Tabloja e përqindjes së fëmijëve (të moshës 6-15 vjeç), familjet e të cilëve trajtohen me Ndihmë Ekonomike
prezantohet e lartë në nivel me komunat e tjera të Qarkut në: Lunik 57.57%, Klos 56.75%, Labinot Mal 52.88%,
Pishaj 49.97%, Kukur 41.97%. Në këto komuna i bie që I në 2 fëmijë të grupmoshës 6-15 vjeç të jetojë në familje të
varfër.

Komuna

Harta 15: Përqindja e fëmijëve 6-15 vjeç, familjet e të cilëve
trajtohen me ndihmë ekonomike, ndaj totalit të fëmijëve të kësaj
grupmoshe në Komunën përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Zyra e Shërbimit Social
- Elbasan” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga Zyra e
Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Përqindja e
fëmijëve të
moshës 6-15
vjeç ne familje
me NE

Lunik

57.57

Klos
Labinot
Mal

56.75

Pishaj

49.97

Kukur

41.97

Rrajce
Gjinar

34.25
33.78

Kodovjat

31.1

Prenjas

31.01

52.88

Tabela 3: Komunat me përqindjen
më të lartë të fëmijëve 6-15 vjeç,
familjet e të cilëve janë të ‘varfra’ (që
trajtohen me ndihmë ekonomike), për
vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit
është “Zyra e Shërbimit Social Elbasan” Mars 2011; Përllogaritja
është realizuar nga Zyra e
Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Për Qarkun e Elbasanit identifikojmë që komunat që kanë si përqindjen e familjeve me NE dhe fëmijë < 15 vjeç,
ashtu dhe përqindja e fëmijëve të moshës 6-15 vjeç që jetojnë në familje me NE, janë: Prenjas, Labinot Mal dhe
Gjinar. Të gjitha Njësitë Vendore të përmëndura më lart janë zona të cilat gjeografikisht njihen si zona malore të
Qarkut të Elbasanit , ku ndihma ekonomike njihet si e vetmja mbështetje sociale, pasi zhvillimi ekonomik lidhet
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ngushtësisht me punimin e asaj të paktës tokë bujqësore dhe vështirësisë në mjetë logjistike. Bizneset janë
inekzistente në këto zona dhe kjo rrit numrin e përfituesve në skemë.
Përshkrimi i situatës së personave (fëmijëve) me aftësi të
kufizuar (PAK) për Qarkun Elbasan, viti 2010
Në Qarkun e Elbasanit, për vitin 2010 janë 2.490 fëmijë të moshës 0-18 vjeç me aftësi të kufizuar (PAK), ose 1.9% 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 247 fëmijë dhe 2% ose 487 fëmijë. Nëse bëjmë një krahasim mes numrit të fëmijëve që jetojnë në zonë
urbane me ato në zonë rurale, rezulton që 1.035 ose 42% jetojnë në qytet dhe 1,455 fëmijë ose 58% me aftësi të
kufizuar (0-18 vjeç) jetojnë në fshat.
Përqindja e fëmijëve < 18 vjeç me aftësi të kufizuara në qark sipas rretheve

Harta 16. Përqindja e fëmijëve (<18 vjeç) me aftësi të kufizuar në
nivel Rrethi për qarkun e Elbasanit, për vitin 2010.
Burimi. Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social Shtetëror i
Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga Zyra e
Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Grafiku 8: Paraqitja grafike e rretheve me përqindjet
përkatëse të fëmijëve (0 -18 vjeç) me aftësi të veçanta,
për vitin 2010.
Burimi. Burimi primari i informacionit është “Shërbimi
Social Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është
realizuar nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.
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Përqindja e fëmijëve < 18 vjeç me aftësi të kufizuara në qark sipas komuna
Në Qarkun e Elbasanit, janë mbi 16 njësi vendore që e kanë përqindjen e lartë të fëmijëve me PAK me vlerë mbi 2%.
Këto njësi vendore janë: Komuna Funar 4%, Labinot mal 3.8%, Shushice 3.3%, Kodovjat 3.1%, Orenje 2.8 % e në
vijim sic janë paraqitur në grafikun e më poshtëm.

Harta 17: Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar të
moshës 0-18 vjeç, në komunat përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Shërbimi
Social Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është
realizuar nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Grafiku 9: Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar të moshës 0-18
vjeç, në komunat me vlera më të larta, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social Shtetëror i
Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga Zyra e
Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Ndërkohë që në Qark ka edhe shërbime sociale të ofruara për fëmijë nga Qëndra Publike dhe Jopublike; Janë vetëm
2 shërbime publike të mbështetura nga fonde të pushteteve vendore dhe të tjerat janë të drejtuara nga OJF të
mbështetura nga donatorë të huaj kryesisht. Një listë më e detajuar e këtyrë Qendra dhe Institucioneve që operojnë
në Qarkun e Elbasanit, janë:
NR.

Shoqata

Shërbime aktuale

Target

Numri i
përfituesve

group
1.

Njomëzaket

1. Përmirësim i jetës së fëmijëve (ushqim,
edukim, argëtim, integrim në jetën shoqërore)

1-14 vjeç 240 fëmijë

2. Mbeshtetje sociale per femijet me probleme
(braktisje te shkolles)
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3. Kurse te gjuheve te huaja
2.

Ndihmë për
fëmijët (NPF)

1. Shkollim të fëmijëve

4-18 vjeç

268 fëmijë

5-14 vjeç

30/94
fëmijë

4-14 vjeç

30 fëmijë

2. Integrim të fëmijeve
3. Aftësim profesional
4. Punësim
5. Ndihmë mjekësore
6. Koordinim me OJF-të

3.

4.

Ndihma e
Ëeilheimit për
Shqipërinë

1. Qendër rezidenciale

Shtëpia e
shpreses

1. Strehim

2. Kopësht për fëmijë

2. Ushqim
3. Edukim
4. Zhvillim të aftësive sociale, kulturore dhe
sportive
5.

Motrat e Nënë
Terezës

Qendër rezidenciale

0-3 vjeç

50 femije

6.

Terre des
hommes

1. Sensibilizim për fëmijët mbi fenomenin e
trafikimit (seanca në shkolla)

0-18 vjeç

168 fëmijë

0-18 vjeç

150 fëmijë

2. Sensibilizim për prindërit dhe anëtarët e
komunitetit mbi fenomenin e trafikimit
3. Mbrojtja e fëmijëve në rrezik apo viktima të
trafikimit
4. Koordinim me OJF-të e tjera.
7.

Tjetër Vizion

1. Qendër ditore
2. Qendër rezidenciale
3. Qendër rinore
*mbrojtja e fëmijëve dhe të rinjve me probleme
të theksuara sociale, në rrezik trafikimi apo të
trafikuar
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8.

World Vizion

1. Ushqim

0-18 vjeç

362 fëmijë

2. Edukim
3. Zhvillim të aftësive sociale, kulturore dhe
sportive
9.

Qendra Fluturo
për Jetën

1.Terapi për fëmijë autikë

0-18 vjeç

24 femije

10.

Qëndra
Komunitare për
fëmijë e të rinj
rom

1. Përmirësim i jetës së fëmijëve (edukim,
argëtim, integrim në jetën shoqërore)

0-18 vjeç

90 fëmijë

2 -25 vjeç

18 fëmijë

3-18 vjeç

25 fëmijë

2. Mbështetje sociale për fëmijët me probleme
(braktisje të shkollës)
3. Kurse të gjuhëve të huaja

11.

Qëndra ditore
për zhvillim dhe
integrim të
fëmijë me AK Librazhd

1.Terapi
2.Sensibilizim
3.Fizioterapi
4. Këshillim psikosocial
5. Aftësim për jetën

12.

Qëndër
rezidenciale për
fëmijë -Mollas

1. Strehim
2. Ushqim
3. Edukim
4. Zhvillim të aftësive sociale, kulturore dhe
sportive

Për sa më sipër, duke përmbledhur problemet e vërejtura, mund t’i grupojmë ato në çështje suksesi dhe në çështje
kritike, si më poshtë:
Çështje suksesi:
- Ekzistenca e Zyrës së Observatorit në Qarkun e Elbasanit ka sjellë një ndihmë konkrete dhe të
shpejtë në analizimin e të dhënave dhe informacioneve për fusha të ndryshme. Raportet e hartuara
nga Observatori Elbasan janë vlerësuar si materiale burimore dhe kërkimore, nga Këshilli i Qarkut
Elbasan, Shoqëria Civile, Institucionet Rajonale. Të gjitha institucionet lokale në vend e shikojnë
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Observatorin si një partner dinjitoz për të shkëmbyer informacione dhe të dhëna në lidhje me
realizimin e të drejtave të fëmijëve në Qark.
-

Raporti i publikuar nga Observatori (Të drejtat e fëmijëve në Shqipëri, - 2009) dhe të dhëna të tjera që
disponon Observatori, tashmë janë bërë pjesë e dokumenteve strategjikë të hartuara nga Këshilli i
Qarkut Elbasan. Këto dokumente politikë zonalë, janë: Plani Social dhe Raport Progresi per Plan
Veprimin për Fëmijë..

-

Observatori i Elbasanit e ka institucionalizuar bashkëpunimin e saj me shumë njësi vendore dhe
organizma lokalë. Gjatë këtij viti Observatori ka hartuar dhe firmosur 40 marrëveshjeve me Njësitë
Vendore, Drejtori Rajonale, Drejtori apo Zyra lokale.

Çështje kritike:
- Pamundësia për të marrë informacione që lidhen me masën e investimeve, në përgjithësi, dhe për fëmijë,
në veçanti, në fushën e arsimit dhe në fusha të tjera.
- Nuk ka të dhëna të detajuara lidhur me fëmijët me aftësi të veçanta (PAK) të integruar në kopshte e shkolla,
megjithëse ata përbëjnë një grup me numër të ndjeshëm fëmijësh në qarkun e Elbasanit. Ndërkohë që
njihet si problematikë mungesa ndërgjegjësimit të prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuar për ti
deklaruar ato, situatë e cila sjell problematika për të ardhmen për programim shërbimesh.
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Kapitulli 4 - Qarku Fier25

Harta 18: Harta e Qarkut Fier

25

Specialiste e Observatorit për Qarkun Fier është Znj. Eridjona Kica.
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Qarku i Fierit për vitin 2010, shënon një numër popullsie 487.621 banorë dhe një numër të përgjithshëm familjesh
prej 137.511, nga të cilat 2.889 ose 2.1% janë familje të varfra dhe kanë fëmijë (grupmosha 0-15 vjeç). Ndërkohë
fëmijët (popullata 0-18 vjeç) përbën 27.8 %, ose 135.330 fëmijë.
Nga viti 2009, në vitin 2010 në Qarkun e Fierit vihet re një ulje me vlere 1% që përfitojnë nga skema e ndihmës
ekonomike (për vitin 2009 ishte 3543). Pra nga viti paraardhës (2009) në vitin 2010, vëmë re që numri i familjet e
varfra me fëmijë (0-18 vjeç) që përfitojnë ndihmë ekonomike mbetet pothuajse i njëjtë edhe pse numri i familjeve
është rritur me 4.34%.
Në vitin 2010 në Qarku Fier 1 në 20 fëmijë (ose 73.772 fëmijë) të grupmoshës 6-15 vjeç jeton në familje e cila
trajtohet me Ndihmë Ekonomike (NE). Në Qarkun e Fierit na krijohet mundësia që të shikojmë dhe raportin për të
gjithë grupmoshën e fëmijëve (0-18 vjeç), ku ky raport për vitin 2010 është 1 në 16 fëmijë (0-18 vjeç) jetojnë në
familje që trajtohen me NE.
Në një krahasim ndërmjet tre viteve të fundit, (2008, 2009 dhe 2010), shikojmë që ka rritje të numrit të fëmijëve që
jetojnë në familjeve të varfra (grupmosha 0-18 vjeç). Kështu, nga 7.140 fëmijë në vitin 2008, ky numër rritet me 40
fëmijë në vitin 2009 duke vajtur në shifrat 7.180, pra është rritur me 0.56% nga viti paraardhës; dhe në vitin 2010 ky
numër rritet në shifrat 8.130 fëmijë në nivel Qarku, ose duke u rritur me 13.23 % nga viti paraardhës.
Përshkrimi i situatës së fëmijëve të varfër, Qarku Fier
Përqindja e familjeve që mbështeten me ndihmë ekonomike që kanë fëmijë të moshës 0-15 vjeç në Qarkun e Fierit
prezantohet e lartë, krahasuar kjo me njësitë e tjera vendore të Qarkut, në zonat rurale malore dhe kryesisht në
Komunat e rrethit Mallakastër dhe në ato Komuna të rrethit Fier, që kufizohen me të, si: Ngracan 22%, Selitë 18%,
Qendër 10%, Ruzhdie 7%, Arranitas 6% etj.
Ndërkohë në nivel qarku janë 6 Komuna, të cilat nuk janë pjesë e skemës së ndihmës ekonomike ndonëse në
përbërje të tyre mund të ketë familje të varfra që kanë nevojë për ndihmë. Konkretisht janë 2 Komuna në rrethin Fier
(Topojë dhe Mbrostar), si edhe 4 Komuna në rrethin Lushnje (Grabian, Fiershegan, Bubullimë dhe Allkaj), të cilat nuk
janë pjesë e skemës së ndihmës ekonomike. Këto të dhëna janë mbledhur nga punonjësit e zyrës së shërbimit social
dhe ndihmës ekonomike në çdo komunë. Para 3 vitesh këto komuna kanë qenë pjesë e skemës së ndihmës
ekonomike, megjithatë janë përjashtuar nga skema e ndihmës ekonomike, sepse është argumentuar që familjet që
kanë qenë më parë përfituese të kësaj skeme, nuk e meritojnë të jenë më pjesë e saj. (Nëntor 2011)
Nga të dhënat e nxjerra, evidentohet një përqindje më e lartë e fëmijëve, familjet e të cilëve janë të varfër dhe
përfitojnë nga skema e ndihmës ekonomike në Komunat e rrethit Mallakastër. Ndërsa Komunat e rrethit Fier kanë
përqindjen më të ulët të fëmijëve të varfër, familjet e të cilëve janë përfitues të skemës së ndihmës ekonomike.
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Harta 19: Përqindja e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike
me fëmijë 0-15 vjeç, në Komunën përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Zyra e Shërbimit Social
- në çdo komunë” Nëntor 2011; Përllogaritja është realizuar nga
Zyra e Observatorit Tiranë, Nëntor 2011.

Grafiku 10: Prezantimi grafik I komunave me përqindjen më të
lartë të familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike me fëmijë
0-15 vjeç, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Zyra e Shërbimit
Social - në çdo komunë” Nëntor 2011; Përllogaritja është
realizuar nga Zyra e Observatorit Tiranë, Nëntor 2011.

Tabloja e përqindjes së fëmijëve (të moshës 6-15 vjeç), familjet e të cilëve trajtohen ne Ndihmë Ekonomike
prezantohet problematike pothuajse në të njëjtat zona rurale Malore të Qarkut Fier, siç ishte dhe për familjet me NE
dhe që kanë fëmijë (0-15 vjeç). Më konkretisht këto komuna janë: Fratar 28%, Qender 18%, Ruzhdie 15, Lushnje
(Bashki) 12%. Komunat që vazhdojnë të kenë në nivele të larta përqindjen e fëmijëve që jetojnë në familje me NE,
janë: Patos 16%, Aranitas 15%, Greshicë 10%, etj. Në këtë mënyrë në Komunën Fratar Mallakastër, raporti i
fëmijëve që jetojnë në familje të varfër të grupmoshës 6-15 vjeç është 1 në 4 fëmijë, në Bashkinë Lushnje është 1 në
7 fëmijë, në Komunat Aranitas Mallakastër dhe Kutë Mallakastër është 1 në 8 fëmijë, në Bashkinë Patos Fier dhe
Komunën Ruzhdie Fier është 1 në 12 fëmijë.
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Harta 20: Përqindja e fëmijëve 6-15 vjeç, familjet e të
cilëve trajtohen me ndihmë ekonomike, ndaj totalit të
fëmijëve të kësaj grupmoshe në Komunën përkatëse, për
vitin 2010.
Burimi: Të dhënat janë përpunuar nga Zyra e Observatorit
Tiranë (Nëntor 2011), sipas informacionit të marrë nga
DRShS në Qark dhe Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes
Civile, Ministria e Brendshme.

Grafiku 11: Prezantimi grafik I komunave me përqindjen më të lartë të
fëmijëve 6-15 vjeç, familjet e të cilëve janë të ‘varfra’ (që trajtohen me
ndihmë ekonomike), për vitin 2010.
Burimi: Të dhënat janë përpunuar nga Zyra e Observatorit Tiranë (Nëntor
2011), sipas informacionit të marrë nga DRShS në Qark dhe Drejtoria e
Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme.

Përshkrimi i situatës së personave (fëmijëve) me aftësi të
kufizuar (PAK)
Nga të dhënat paraprake dhe vëzhgimet e drejtpërdrejta në terren, del se qarku i Fierit ka një numër të
konsiderueshëm të fëmijëve me aftësi të kufizuar. Në vitet e fundit, përgjithësisht shihet një vëmendje e shtuar e
strukturave lokale që po punojnë për njohjen e plotë të situatës.
Në Qarkun e Fierit, për vitin 2010 janë 2.442 fëmijë të moshës 0-18 vjeç me aftësi të kufizuar (PAK), ose 1.8% e
fëmijëve në nivel Qarku. Nëse bëjmë një krahasim mes numrit të fëmijëve që jetojnë në zonë urbane me ato në
zonë rurale, rezulton që 1.008 ose 41% jetojnë në qytet dhe 1.434 fëmijë ose 59% e fëmijëve me aftësi të kufizuar
(0-18 vjeç) jetojnë në fshat.
Numrin më të lartë të fëmijëve me aftësi të kufizuar e ka Bashkia Patos me 212 dhe Komuna Levan me 120 fëmijë
më aftësi të kufizuar për vitin 2010.
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Në kuadrin e politik-bërjes, Bashkia Fier ka intensifikuar përpjekjet në drejtim të shërbimeve ndaj grupeve në nevojë
ku përfshihen dhe fëmijët me aftësi të kufizuar.
Në këtë kuadër përmenden disa projekte që janë aplikuar si:
1. Rampa në hyrje të Bashkisë.
2. Transportit urban falas për personat me aftësi të kufizuar.
3. Trajnime dhe fushata të ndryshme sensibilizuese për komunitetin dhe institucionet lokale.
4. Aftësimi profesional i personave me aftësi të kufizuara ose familjarëve të tyre.
5. Vendosja e një punonjësi në Bashki që merret me çështjen e aftësisë së kufizuar.
6. Përfitime ekonomike nga projekte të ndryshme.
Disa projekte, që planifikohen të realizohen në të ardhmen janë:
1. Ngritja e një qendre për fëmijët me aftësi të kufizuar.
2. Pajisja me rampa e institucioneve kryesore lokale (qendra shëndetësore, shkolla, biblioteka etj)
3. Vendosja e vend-parkimeve për personat me aftësi të kufizuar.
Situata e fëmijëve me aftësi të kufizuar për Qarkun Fier, viti 2010
Në Qarkun Fier, për vitin 2010 janë 2.442 fëmijë të moshës 0-18 vjeç me aftësi të kufizuar (PAK), ose 1.8% të
fëmijëve. Nëse bëjmë një krahasim mes numrit të fëmijëve që jetojnë në zonë urbane me ato në zonë rurale, rezulton
që 1.008 ose 41% jetojnë në qytet dhe 1,434 ose 59% fëmijë me aftësi të kufizuar (0-18 vjeç) jetojnë në fshat.
Përsa i takon fëmijëve me aftësi të kufizuara në qarkun e Fierit, tashmë janë ngritur disa iniciativa, qendra apo
shërbime:
- Ngritja e grupit teknik për “Fëmijët me aftësi të kufizuara” nga Komiteti i vlerësimit të nevojave dhe
planifikimit të shërbimeve në qarkun e Fierit.
- Klasa Speciale në Fier ku fëmijët jo vetëm përfitojnë orë mësimore por përfitojnë dhe një vakt ushqimor.
Aktualisht në qytetin e Fierit ekzistojnë vetëm dy klasa për fëmijët me aftësi të kufizuar, tek të cilat punojnë
tre mësuese. Këto klasa nuk e kanë të qartë profilin që ato ndjekin (janë për mësim dhe edukim apo për
zhvillim) por edhe kushtet ekstreme në këto klasa (numër i lartë i fëmijëve dhe ambienti i vogël) nuk i lejojnë
të zhvillojnë një aktivitet normal.
- Qendra ditore “Jeta ime Fier”, në të cilën përfitojnë shërbime fëmijët e moshës parashkollore dhe shkollore
(0-14 vjeç). Megjithatë numri i fëmijëve që përfitojnë nga shërbimet e këtyre institucioneve është shumë i
ulët në raport me numrin total të fëmijëve me aftësi të kufizuar në nivel qarku për Fierin.
- Bashkia Fier ka zhvilluar nje sërë takimesh me partnerë lokal, takime individuale por edhe në formën e
tryezave të rrumbullakëta për të sensibilizuar fillimisht strukturat lokale për të drejtat e personave me aftësi
të kufizuar si edhe për përgjegjësitë që ka secili institucion.
Bashkia Fier për këtë katër vjeçar, një nga shtyllat kryesore të politikave të saj, ka shërbimet ndaj grupeve në nevojë
ku përfshihen dhe fëmijët me aftësi të kufizuar. Qëllimi kryesor është lehtësimi i kushteve të jetesës së këtyre
fëmijëve dhe familjeve të tyre nëpërmjet përfshirjes së tyre.
Infrastruktura në shkolla dhe në ambiente publike të ndryshme paraqitjet në gjendje aspak favorizuese për
përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar. Në institucionet kryesore, madje edhe në ato politik-bërës dhe
zbatuese të projekteve të ndryshme (si Qarku Fier, Drejtoria e policisë, zyra rajonale e Shërbimit Social Shtetëror,
shkolla, biblioteka, Qendra shëndetësore etj). Në shkolla dhe në institucionet publike mungojnë rampat,
mbështetëset, të cilat janë të domosdoshme për mirëfunksionimin e personave me aftësi të kufizuara.
Rrethi Mallakastrës është rrethi që ka përqindjen më të lartë për Qarkun e Fierit në vlerën 2.2 % ose 224 fëmijë.
Ndërsa dy rrethet e tjera kanë numër më të ulët të fëmijëve PAK, ku në Rrethin e Fierit jetojnë 1.492 ose 2%, Rrethi
Lushnje 726 fëmijë ose 1.5%.
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Përqindja e fëmijëve < 18 vjeç me aftësi të kufizuara në qark sipas rretheve

Grafiku 12:. Paraqitja grafike e rretheve me përqindjet
përkatëse të fëmijëve (15-18 vjeç) me aftësi të veçanta, për
vitin 2010.
Burimi. Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social
Shtetëror i Tiranës” Mars 2012; Përllogaritja është realizuar
nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2012.

Harta 21: Përqindja e fëmijëve (<18 vjeç) me aftësi të
kufizuar në nivel Rrethi për qarkun e Fierit, për vitin 2010.
Burimi. Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social
Shtetëror i Tiranës” Mars 2012; Përllogaritja është realizuar
nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2012.
Përqindja e fëmijëve < 18 vjeç me aftësi të kufizuara në qark sipas komuna
Në Qarkun e Fierit, tre komunat që kane dhe numrin më të lartë të fëmijëve me aftësi të kufizuar (0-18 vjeç),
krahasuar kjo me njësitë e tjera vendore të këtij Qarku, janë:Kurjan me 4.4% ose 72 fëmijë, Ruzhdie me 3.2% ose
35, Strumë me 3.2% ose 96 fëmijë, Kuman 2.6% ose 69 fëmijë, Grabian 2.6% ose 54% e në vijim (për më shumë
referoju grafikut dhe hartës më poshtë). Vend ndodhja e këtyre komunave është jo vetëm malore por dhe larg
qendrave urbane të Qarkut, duke e bërë të vështirë shërbimin dhe jetesën të fëmijëve dhe familjarëve të tyre.

42

Harta 22: Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar të
moshës 0-18 vjeç, në komunat përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social
Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar
nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Grafiku 13: Përqindja e fëmijëve me aftësi të
kufizuar të moshës 0-18 vjeç, në komunat me vlera
më të larta, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Shërbimi
Social Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja
është realizuar nga Zyra e Observatorit Tiranë,
Shtator 2011.

Në rast se do të përmbledhim faktet, vëzhgimet, shifrat e mbledhura dhe problemet e vërejtura, mund t’i grupojmë
ato në çështje suksesi dhe në çështje kritike, si më poshtë:
Çështje suksesi:
- Janë shënuar fillesat e ndërtimit të sistemit të komunikimit, koordinimit dhe monitorimit, duke qene se të
dhënat tashmë janë mbledhur njëkohësisht për 3 vite të njëpasnjëshme (2008, 2009, 2010) dhe synohen të
mblidhen edhe për vitet e më tejshme.
- Ngritja e grupit teknik të vlerësimit të të drejtave të fëmijëve në institucionet e ndryshme që ofrojnë shërbime
sociale në nivel qarku. Ky grup ka në përbërje të tij përfaqësues të institucioneve të ndryshme, të cilët
koordinojnë punën e tyre, shkëmbejnë ekspertizat për t’i dhënë zgjidhje rasteve dhe situatave të ndryshme.
- Ngritja e njësive për mbrojtjen e fëmijëve (CPU) jo vetëm në Bashkinë e Fierit, por shtrirja e rrjetit edhe në
dy Komuna, përkatësisht në Komunat Dërmenas dhe Levan. Synohet që rrjeti i njësive për mbrojtjen e
fëmijëve të ngrihet edhe në të gjitha Komunat e tjera të qarkut. Gjithashtu është hapur edhe njësia për të
drejtat e fëmijëve (CRU) në Qarkun Fier, e cila bën një punë koordinuese të gjithë aktorëve institucional
(publik ose privat) që veprojnë në qarkun e Fierit.
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Çështje kritike:
- Pamundësia për të marrë informacione që lidhen me masën e investimeve të përgjithshme për mirëqenien
dhe interesin e fëmijëve në fusha të ndryshme.
- Infrastrukturë e pamjaftueshme për të ofruar shërbime sa më cilësore për fëmijët me aftësi të kufizuara në
institucionet e përkujdesit dhe ato arsimore. Fëmijët e aftësi të kufizuara përbëjnë një grup me numër të
konsiderueshëm fëmijësh në qarkun e Fierit, por mungesa e mbështetjes infrastrukturore sjell një mos
prezencë të fëmijëve në sistemi shkollor dhe institucionet e përkujdesit.
- Nga vizita në disa shkolla të sistemit arsimor të detyrueshëm në zona rurale të qarkut Fier, u evidentuan
raste të fëmijëve me aftësi të kufizuara, si fizike dhe mendore, të cilët frekuentonin shkollën. Në këto raste,
në klasat ku mësojnë dhe fëmijët me aftësi të kufizuar, nuk ka një numër më të ulët të nxënësve (Shembulli i
shkollës 9-vjeçare “Anastas Laska” Libofshë, në të cilën nuk kishte diferencim në numrin e nxënësve mes
klasave të ndryshme).
Çështje të reja:
1. Përsa i takon efektit të punës dhe rezultateve të deri tanishme së Observatorit, evidentohet një
qëndrim pozitiv nga ana e institucioneve me të cilat është ngritur ura e komunikimit dhe
bashkëpunimit. Ky fakt evidentohet jo vetëm në gatishmërinë që të gjithë përfaqësuesit e
institucioneve kanë treguar për të bashkëpunuar, por edhe në stafin që merret me dhënien e
evidencave. Institucionet e ndryshme tregojnë një interes të veçantë ndaj raportit që do të
hartohet edhe publikohet në nivel qarku, pasi ai do shpalos situatën aktuale, të prekshme dhe të
përditësuar të zonës së secilit institucion. Evidencat e dërguara nga secili institucion, do të
konvertohen në statistika dhe analiza konkrete, që do të nxjerrin në pah realitetin e çështjeve më
problematike të fëmijëve. Gjithashtu institucionet koordinuese dhe politik-bërëse në nivel qarku
për mirëqenien e fëmijëve, e shohin publikimin e një raporti të tillë si një mjet që do të shërbej për
hartimin e politikave në përputhje me situatën aktuale të zonave të ndryshme.
2. Bashkëpunimi institucional i Observatorit me aktorët e tjerë është finalizuar në Nëntor të vitit 2011.
Numri i marrëveshjeve institucionale është nënshkruar në nivel bashkiak, në nivel komune dhe
drejtorive të fushave të ndryshme të të drejtave të fëmijëve. Numri i marrëveshjeve të firmosura
në total është 55. Ndonëse me përfaqësuesit e shoqërisë civile nuk është nënshkruar një
marrëveshje e veçantë, bashkëpunimi me ta është shumë domethënës, pasi fusha e veprimit ka
një kuadër të përbashkët: atë të mirëqenies dhe të drejtave të fëmijëve. Bashkëpunimi me
institucionet e shoqërisë civile është nxjerrë në pah nëpërmjet pjesëmarrjes në takime në nivel
rajonal dhe rrethi me fokus fëmijët.
3. Observatori për të drejtat e fëmijëve ka qenë pjesëmarrës në shumë aktivitete të përbashkëta të
zhvilluara me fokus të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve. Ky fuqizim mund të jetë më i fortë në të
ardhmen vetëm nëpërmjet bashkëpunimit dhe shkëmbimit të informacionit reciproke.
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Kapitulli 5 - Qarku Gjirokastër26

Harta 23: Harta e Qarkut Gjirokastër

26

Specialiste e Observatorit për Qarkun Gjirokastwr është Znj. Eglantia Gjini.
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Qarku i Gjirokastrës për vitin 2010, shënon një numër popullsie 156.751 banorë dhe një numër të përgjithshëm
familjesh prej 42.26927, nga të cilat 1.289 ose 3% janë familje të varfra dhe kanë fëmijë (grupmosha 0-15 vjeç).
Ndërkohë fëmijët (popullata 0-18 vjeç) përbën 23.2 %, ose 36.312 fëmijë. Nga viti 2009, në vitin 2010 në Qarkun e
Gjirokastrës vihet re:
-

një shtim i popullatës në Qark, përkatësisht me vlerën 600 banorë (për vitin 2009 numri i banorëve ishte
156.151 banorë dhe për vitin 2010 është 156.751 banorë)

Në vitin 2010 në Qarku e Gjirokastrës 1 në 28 fëmijë (ose 723 fëmijë) të grupmoshës 6-15 vjeç jeton në familje e cila
trajtohet me Ndihmë Ekonomike (NE).
Përshkrimi i situatës së fëmijëve të varfër, Qarku Gjirokastër
Përqindja e familjeve që mbështeten me ndihme ekonomike që kanë fëmijë të moshës 0-15 vjeç në Qarkun e Fierit
prezantohet e lartë, krahasuar kjo me njësitë e tjera vendore të Qarkut, në zonat rurale dhe kryesisht në Komunat:
Buz 38%, Luftinje 13%, Dishnice 11%, Qendër Piskovë 8%, Lopes 8%, Këlcyrë 8%, Frashër 8%, Ballaban 8% etj.

Harta 24: Përqindja e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike
me fëmijë 0-15 vjeç, në Komunën përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Zyra e Shërbimit Social
- Gjirokastër” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga Zyra e

Grafiku 14: Prezantimi grafik I komunave me përqindjen më të
lartë të familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike me fëmijë
0-15 vjeç, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Zyra e Shërbimit
Social - Gjirokastër” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar

27

Burimi: Burimi primar I këtij informacioni është Zyra e Shërbimit Social, Tiranë. Për disa komuna dhe Bashki, informacioni sh tesë për vitin
2010 është marr pranë Drejtoria e përgjithshme e gjendjes civile, Ministria e Brendshme, S htator 2011. Këto njësi vendore janë: Komuna
Lunxheri, Dropulli I sipërm, Libohove, Qendër Libohovë, Odrije, Antigonë, Zagori.
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Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Tabloja e përqindjes së fëmijëve (të moshës 6-15 vjeç), familjet e të cilëve trajtohen ne Ndihmë Ekonomike
prezantohet problematike pothuajse në të njëjtat zona rurale të Qarkut Gjirokaster, siç ishte dhe për familjet me NE
dhe që kanë fëmijë (0-15 vjeç). Më konkretisht këto komuna janë: Dishnicë 20% dhe Ballaban 15%.
Komunat që vazhdojnë të kenë një nivel të larta përqindjen e fëmijëve që jetojnë në familje me NE, janë: Krahes
25%, Qendër Piskove 23%, Dishnicë 20%, Luftinje 20%, Suke 17%, Tepelene (Bashki) 16%, Ballaban 15%, Kelcyre
12% etj.

Harta 25: Përqindja e fëmijëve 6-15 vjeç, familjet e të
cilëve trajtohen me ndihmë ekonomike, ndaj totalit të
fëmijëve të kësaj grupmoshe në Komunën përkatëse, për
vitin 2010.
Burimi: Të dhënat janë përpunuar nga Zyra e Observatorit
Tiranë (Prill 2011), sipas informacionit të marrë nga
DRShS në Qark dhe Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes
Civile, Ministria e Brendshme.

Grafiku 15: Prezantimi grafik I komunave me përqindjen më të lartë të
fëmijëve 6-15 vjeç, familjet e të cilëve janë të ‘varfra’ (që trajtohen me
ndihmë ekonomike), për vitin 2010.
Burimi: Të dhënat janë përpunuar nga Zyra e Observatorit Tiranë (Prill
2011), sipas informacionit të marrë nga DRShS në Qark dhe Drejtoria e
Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme.
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Përshkrimi i situatës së personave (fëmijëve) me aftësi të
kufizuar (PAK)
Nga të dhënat paraprake dhe vëzhgimet e drejtpërdrejta në terren, del se qarku i Gjirokastrës ka një numër të
konsiderueshëm të fëmijëve PAK. Në vitet e fundit, përgjithësisht shihet një vëmendje e shtuar e strukturave lokale
që po punojnë për njohjen e plotë të situatës.
Situata e fëmijëve me aftësi të kufizuar për Qarkun Gjirokastër,
viti 2010
Në Qarkun Gjirokastër, për vitin 2010 janë 327 fëmijë të moshës 0-18 vjeç me aftësi të kufizuar (PAK), ose 0,9 % të
fëmijëve në nivel Qarku. Nëse bëjmë një krahasim mes numrit të fëmijëve që jetojnë në zonë urbane me ato në zonë
rurale, rezulton që 139 ose 43% jetojnë në qytet dhe 188 ose 57% fëmijë me aftësi të kufizuar (0-18 vjeç) jetojnë në
fshat.
Shërbimet për këtë grup fëmijësh në nevojë vazhdojnë të jenë një sfide për autoretitet locale në Qarkun e
Gjiroakstrës.
Përqindja e fëmijëve < 18 vjeç me aftësi të kufizuara në qark sipas rretheve
Rrethi Tepelenë është rrethi që ka përqindjen më të lartë për Qarkun e Gjirokastrës në vlerën 1.7 % ose 175 fëmijë.
Ndërsa dy rrethet e tjera kanë numër më të ulët të fëmijëve PAK, ku Rrethi Përmet ka 77 ose 0.9 %, Rrethi
Gjirokastër 76 fëmijë ose 0.4 %. Nga viti 2010 në vitin 2009, shikojmë një ndryshim të vlerave përpos rretheve;
kështu për vitin 2009, kemi: Tepelenë 2,5%, Përmet 1,9%, Gjirokastër (rreth) 0,5%.
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Harta 26. Përqindja e fëmijëve (<18 vjeç) me aftësi të kufizuar në
nivel Rrethi për qarkun e Gjirokastrës, për vitin 2010.

Grafiku 16:. Paraqitja grafike e rretheve me përqindjet
përkatëse të fëmijëve (15-18 vjeç) me aftësi të veçanta, për
vitin 2010.

Burimi. Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social Shtetëror
i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga Zyra e
Burimi. Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social
Observatorit Tiranë, Shtator 2011.
Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar
nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.
Përqindja e fëmijëve < 18 vjeç me aftësi të kufizuara në qark sipas komuna
Në Qarkun Gjirokastër, njësitë vendore që kane dhe numrin më të lartë të fëmijëve me aftësi të kufizuar (0-18 vjeç)
janë: Tepelenë (Bashki) me 2.5 % ose 52 fëmijë, Qendër me 2.2 % ose 54, Sukë me 1,6% ose 11 fëmijë dhe Luftinje
me 1.5 % ose 23 fëmijë. Në një krahasim të situatës së fëmijëve me aftësi të kufizuar me vitin më pashëm (2009),
vërejmë se kemi pothuajse të njëjtat komuna problematike me shifrat më të larta (në nivel Qarku). Kështu për vitin
2009 komunat janë: Tepelenë (bashki) me 2,3 %, Qendër 1,9%, Sukë 1,6%, Luftinjë 1.4%.
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Harta 27: Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar të
moshës 0-18 vjeç, në komunat përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social
Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar
nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Grafiku 17: Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar të
moshës 0-18 vjeç, në komunat me vlera më të larta, për
vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Shërbimi
Social Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është
realizuar nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.
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Kapitulli 6 - Qarku Korçë28

Harta 28: Harta e Qarkut Korçë

28

Specialiste e Observatori t për Qarkun Korçë është Znj. Marjana Jorgji.
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E drejta pë mbrojtje socile- Qarku Korçë
Qarku i Korçës për vitin 2010 numëron një popullsi prej 353.267 banorë dhe një numër të përgjithshëm familjesh prej
103.847, nga të cilat 8900 ose 8.6% janë familje që janë të varfra dhe kanë fëmijë (grupmosha 0-18 vjeç). Ndërkohë
fëmijët (popullata 0-18 vjeç) përbën 25.5 %, ose 89.967 fëmijë.
Qarku i Korçës, është i vetmi qark që na ka mundësuar të dhëna për familjet me NE që kanë fëmijë, ku në përkufizim
fëmijë përfshihet çdo shtetas i moshës 0-18 vjeç.
Nga viti 2009 në 2010, numri i familjeve në Qarkun e Korçës është rritur me 1670 familje ose është rritur me 1.6%
nga viti paraardhës (2009).
Në një krahasim ndërmjet tre viteve të fundit, (2008, 2009 dhe 2010), shikojmë që ka luhatje të numrit të fëmijëve që
jetojnë në familjeve të varfra (grupmosha 6-15 vjeç). Kështu, nga 6.805 fëmijë në vitin 2008, ky numër rritet me
6200 fëmijë në vitin 2009 duke vajtur në shifrat 13.005, ose është rritur me 91% nga viti paraardhës; dhe në vitin
2010 ky numër ulet në shifrat 7.139 fëmijë në nivel Qarku. Pra, viti 2009 vlerësohet viti që ka pasur një rritje dhe një
numër të madh të fëmijëve 6-15 vjeç të cilët kanë jetuar në familjeve të varfra.
Raporti I fëmijëve të varfër nga viti 2009 në 2010 ka ndryshuar duke u përmirësuar disi; Kështu në vitin 2009 1 në
8 fëmijë (ose 13.005 fëmijë) në Qarku Korçës jetonin në familje të cila trajtohet me Ndihmë Ekonomike (NE)
(grupmosha 6-15 vjeç) dhe në vitin 2010 ky raport u bë 1 në 7 fëmijë (ose 7.139 fëmijë).
Përshkrimi i situatës së fëmijëve të varfër, Qarku Korçë
Përqindja e familjeve që mbështeten me ndihmë ekonomike që kanë fëmijë të moshës 0-18 vjeç në Qarkun e Korçës
prezantohet e lartë në Komunat: Pirg 51%, Velcan 49%, Dardhas46%, Proptisht 42%, -krahasuar kjo me Komunat e
tjera të Qarkut.

Komuna

Përqindja e
familjeve me
NE dhe fëmijë
< 18 vjeç

Pirg

51

Velçan

49

Dardhas

46.42

Propisht

42.38

Hudenisht

32.36

Moglice

28.5

Trabinje

25.18

Çerrave
Leskovik
(Munici pality)

19.91

Drenove

15.65

Buçimas

14.39

Çlirim

10.5

Novosele

10.2

18.7
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Harta 29: Përqindja e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike
me fëmijë 0-15 vjeç, në Komunën përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Zyra e Shërbimit Soc ial Korcë” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga Zyra e
Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Tabela 4: Komunat me përqindjen më të
lartë të familjeve që trajtohen me ndihmë
ekonomike me fëmijë 0-15 vjeç, për vitin
2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është
“Zyra e Shërbimit Social - Korçë” Mars
2011; Përllogaritja është realizuar nga Zyra
e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Tabloja e përqindjes së fëmijëve (të moshës 6-15 vjeç), familjet e të cilëve trajtohen me Ndihmë Ekonomike
prezantohet e lartë në nivel me komunat e tjera të Qarkut në: Propisht 100%, Hudenisht 53%, Cerrave 50%, Dardhas
48%. Gjendja prezantohet kritike në Komunën Propisht ku të gjithë fëmijët e grupmoshës 6-15 vjec jetojnë në
familje të varfër. Ndërsa në komunat e tjera të lartpërmendura, raporti është I në 2 fëmijë të grupmoshës 6-15 vjeç të
jetojë në familje të varfër.

Harta 30: Përqindja e fëmijëve 6-15 vjeç, familjet e të cilëve trajtohen me
ndihmë ekonomike, ndaj totalit të fëmijëve të kësaj grupmoshe në
Komunën përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Zyra e Shërbimit Social Korcë” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga Zyra e Observatorit
Tiranë, Shtator 2011.

Komuna

Përqindja e
fëmijëve 615 vjeç
familjet e të
cilëve
mbështeten
me NE

Propisht

100

Hudenisht

53.54

Çerrave

50.33

Dardhas

48.15

Velçan

38.86

Pirg
Voskopoje
Leskovik
(Munici pality)

32.11
26.12

Maliq

18.79

Trabinje

18.68

Vreshtas

15.65

Gore

14.66

Libonik

13.96

22.11

Tabela 5: Komunat me përqindjen
më të lartë të fëmijëve 6-15 vjeç,
familjet e të cilëve janë të ‘varfra’ (që
trajtohen me ndihmë ekonomike), për
vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit
është “Zyra e Shërbimit Social Korçë” Mars 2011; Përllogaritja është
realizuar nga Zyra e Observatorit
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Tiranë, Shtator 2011.
Përshkrimi i situatës së personave (fëmijëve) me aftësi të
kufizuar (PAK) për Qarkun Korçë, viti 2010
Në Qarkun e Korçës, për vitin 2010 janë 1.179 fëmijë të moshës 0-18 vjeç me aftësi të kufizuar (PAK), ose 1.3% e
fëmijëve në nivel Qarku. Nëse bëjmë një krahasim mes numrit të fëmijëve që jetojnë në zonë urbane me ato në
zonë rurale, rezulton që 302 ose 26% jetojnë në qytet dhe 877 ose 74% fëmijë me aftësi të kufizuar (0-18 vjeç)
jetojnë në fshat.
Përsa i takon fëmijëve me aftësi të kufizuara në Qarkun e Korçës, ekzistojnë këto qendra apo shërbime:
- Qendra ditore në qytetin e Korçës ose Atelie, - e cila realizon veprimtari të ndryshme argëtimi dhe zhvillimi
për fëmijët me aftësi të kufizuara, si: punime me dorë, pikturë, punë me qiri, etj. Ndërkohë këtyre fëmijëve
u ofrohet dhe një vakt ushqimi në këtë qendër.
- Shkolla Speciale në qytetin e Korçës, - ku fëmijët realizojnë orë mësimore, janë pjesë e veprimtarive të
ndryshme sportive dhe sociale; Kjo shkollë u ofron gjithashtu fëmijëve dhe vakt ushqimi.
- Qendra Rezidenciale në Korçë. Kjo qendër ofron shërbim rezidence për persona me aftësi të kufizuar
përfshirë këtu dhe fëmijët.
Në Qarkun e Korçës, këtë vit është ngritur një komision vlerësimi i fëmijëve më aftësi të kufizuara ku Institucioni
kryesor dhe përgjegjës për koordinimin dhe mbarëvajtjen e punës është Drejtoria Arsimore Rajonale (DAR). Në këtë
ekip marrin pjesë përfaqësues nga: DAR, Bashkia, Psikologu shkollor, Doktor (nga fusha e shëndeti mendor) dhe
një Drejtor Shkolle. Ky ekip multi-disiplinar vlerëson fëmijët më aftësi të kufizuara, të cilët nuk kanë shkuar asnjëherë
në kopshte apo shkolla dhe në bazë të këtij vlerësimi (së bashku me prindin) vendosin sistemimin e fëmijës në
shkolla normale apo institucione speciale.
Bashkia e Korçës ka bërë me rampa trotuaret në bulevard, me qëllim që të lehtësojë dhe tu vijë në ndihmë fëmijëve
me aftësi të kufizuara për frekuentimin e mjediseve të ndryshme publike. Gjithashtu, ky proces pajisjeje me rampa
do të fillojë dhe tek Biblioteka e Qytetit, teatri “Çajupi” dhe Institucioni i Bashkisë. Kjo nismë është realizuar falë
mbështetjes së UNDP-së.
Një ndër fondacionet e njohura për kontributin dhe punën e realizuar në ndihmë të fëmijëve dhe personave me aftësi
të kufizuar, në qytetin e Korçës, është “Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara”, i cili
ofron këto shërbime:
Konsulencë ligjore falas në mbrojtje të të drejtave të personave me aftësi të kufizuara (përfshirë dhe fëmijët)
nëpërmjet ofrimit të shërbimit të mbrojtjes në gjykatë (avokatisë) falas.
Informacion,orientimi për plotësim e dokumentacionit për përfitime pensioni apo ndihme ekonomike, shërbim ky që
ofrohet falas.
Përfaqësim falas të personave me aftësi të kufizuar në instituc ionet të ndryshme Shtetërore ,organizata dhe në
Gjykatë.
Përqindja e fëmijëve < 18 vjeç me aftësi të kufizuara në qark sipas rretheve
Nga katër rrethe që ka Qarku të Korçës, Rrethi i Kolonjës ka vlerën më të lartë me 2.5% .
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Harta 31: Përqindja e fëmijëve (<18 vjeç) me aftësi
të kufizuar në nivel Rrethi për qarkun e Korçës, për
vitin 2010.
Burimi. Burimi primari i informacionit është “Shërbimi
Social Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është
realizuar nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Grafiku18:. Paraqitja grafike e rretheve me përqindjet përkatëse
të fëmijëve (15-18 vjeç) me aftësi të veçanta, për vitin 2010.
Burimi. Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social
Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga
Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Përqindja e fëmijëve < 18 vjeç me aftësi të kufizuara në qark sipas komuna
Në Qarkun e Korçës, janë mbi 8 njësi vendore që e kanë përqindjen e lartë të fëmijëve me PAK me vlerë mbi 2%.
Këto njësi vendore janë: Komuna Proptisht 4.5%, Qendër Ersekë 3.5%, Trabinje 2.9%, Vreshtas 2.8%, Erseke 2.4%
e në vijim siç janë paraqitur në grafikun e më poshtëm.
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Harta 32: Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar të
moshës 0-18 vjeç, në komunat përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social
Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar
nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Grafiku 19: Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar të moshës 0-18
vjeç, në komunat me vlera më të larta, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social Shtetëror i
Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga Zyra e
Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Për sa më sipër, duke përmbledhur problemet e vërejtura, mund t’i grupojmë ato në çështje suksesi dhe në çështje
kritike, si më poshtë:
Çështje suksesi të projektit:
- Marrja e të dhënave dhe informacionit deri në nivel komune/ bashkie;
- Janë shënuar fillesat e ndërtimit të një sistemi periodik të monitorimit, duke qene se të dhënat tashmë janë
për 2 vite të njëpasnjëshme;
Çështje suksesi të situatës së të drejtave të fëmijëve:
- Ndërtimi i rampave në Bashkitë Korçë dhe Pogradec dhe investim et që do të fillojnë për institucionet e tjera.
- Ngritja e grupit të vlerësimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara për një arsimin gjithëpërfshirës.
- Ngritja e një klase për fëmijët me aftësi të kufizuara në shkollën “Demokracia”në qytetin e Korçës me
mësuese të specializuar për fëmijët me aftësi të kufizuara, e cila në bazë të nevojave që kanë fëmijët harton
plane individuale mësimore. Pra fëmijët përveç mësimit në klasa normale zhvillojnë dhe disa ore specifike
në bazë të paaftësisë.
Çështje kritike të projektit:
- Pamundësia për të marrë informacione që lidhen me masën e investimeve, në përgjithësi, dhe për fëmijë,
në veçanti, në fushën e përfitimit të shërbimeve sociale për fëmijë.
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-

Nuk ka të dhëna të detajuara lidhur me fëmijët me aftësi të veçanta (AK) në kopshte e shkolla, megjithëse
ata përbëjnë një grup me numër të ndjeshëm fëmijësh në qarkun e Korçës.

Çështje kritike të situatës së të drejtave të fëmijëve:
- Vështirësi për punën e veçantë me nxënësit me aftësi të kufizuara, përbën fakti se në zonat rurale të këtij
qarku mbizotëron puna me klasa kolektive, sidomos në fillore dhe në klasat VI-IX. Pa dyshim që, në kushte
të tilla, fëmijët me aftësi të kufizuara lihen disi jashtë vëmendjes.
- Infrastruktura për fëmijët me aftësi të kufizuara duhet të shtrihet edhe në Komuna dhe Bashki të tjera pasi
në shumë komuna (psh.: Komuna Pojan) fëmijët nuk mund të ndjekin shkollë për shkak të mungesës së
infrastrukturës apo mjetit për ti çuar në shkollë.
Çështje të reja:
- Porsa i takon rezultateve të deri tanishme dhe efektit të punës së Observatorit, vlerësohet me pozitivitet në
Qark dhe nga institucionet me të cilat ka bashkëpunuar deri më tani Observatori. Ky rezultat shikohet në
mënyrën e pritjes dhe gatishmërisë për dhënien e të dhënave (megjithëse duhet të respektojmë afatet e
përcaktuara nga institucioni).
- Në lidhje me raportin e hartuar nga Observatori, nga disa institucione shikohet si një nismë pozitive porsa i
takon çështjes së vjeljes së informacionit dhe të dhënave, pasi Institucionet nuk zotërojnë të dhëna p ër
fëmijët në formë historiku (vit pas viti). Analiza e të dhënave që realizohet nga Observatori për të Drejtat e
Fëmijëve, ka bërë institucionet më të ndërgjegjshme në saktësinë e dhënies së të dhënave pasi del në pah
puna e tyre.
- Në lidhje me bashkëpunimin institucional të Observatorit me struktura të ndryshme lokalë, ai është rritur nga
viti i më parshëm (2009). Numri i marrëveshjeve institucionale është rritur nga niveli bashkiak në nivel
komune, ku ky numër marrëveshjesh të firmosura për vitin 2010 është 21. Ky numër në fakt duhet të ishte
më i madh, por për shkak të zgjedhjeve elektorale në vend (Maj 2011), pati ndryshime të Kryetarëve në
disa komuna të Qarkut.
- Gjithashtu janë firmosur marrëveshje bashkëpunimi edhe me disa OJF që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në
mbrojtje të të drejtave të fëmijëve.
- Observatori për të Drejtat e Fëmijëve, jo vetëm që ka shkëmbyer informacion me institucionet dhe OJF -të,
por edhe ka zhvilluar aktivitete të përbashkëta për mbrojtjen e fëmijëve (si në rastin e 20 Nëntorit në
bashkëpunim me Bashkinë), dhe ka qenë prezent në aktivitetet e zhvilluara nga institucionet e tjera. Ky
zhvillim kapacitetesh dhe rritje bashkëpunimi, synojmë që të jetë më i lartë dhe intensiv në të ardhmen.
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Kapitulli 7 - Qarku Kukës29

Harta 33: Harta e qarkut Kukës

29 Specialist i

Observatorit për Qarkun Kukës është Z. Shkëlqim Muça.
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E drejta për mbrojtje sociale – Qarku Kukës
Qarku i Kukësit për vitin 2010 numëron një popullsi prej 109.732 banorë dhe një numër të përgjithshëm familjesh prej
29.159 nga të cilat 6.074 ose 20.83% janë familje që janë të varfra dhe kanë fëmijë (grupmosha 0-15 vjeç).
Nga viti 2009 në 2010, numri i familjeve në Qarkun e Kukësit është rritur me 727 familje ose është rritur me 2.8%
nga viti paraardhës (2009). Rritja në total e numrit të familjeve në shkallë Qarku, për Kukësin është shoqëruar me
rritjen e numrin të familjeve që kanë fëmijë dhe trajtohen me NE (grupmosha e fëmije 0.15 vjec). Ndërkohë fëmijët
(popullata 0-18 vjeç) përbën 34.6 %, ose 37.933 fëmijë.
Në Qarkun e Kukësit, raporti i fëmijëve të varfër (grupmosha 6-15 vjec), qëndron i njëjtë sic ishte një vit më parë, 1
në 2 fëmijë. Mgjthëse kemi një ulje të familjeve që trajtohen me NE, raporti i fëmijëve të varfër në këtë qark vazhdoj
të jetë i njëjtë me atë të një viti më parë (2009).
Përshkrimi i situatës së fëmijëve të varfër, Qarku Kukës
Përqindja e familjeve që mbështeten me ndihmë ekonomike që kanë fëmijë të moshës 0-15 vjeç në Qarkun e Kukësit
prezantohet e lartë në Komunat: Surroj 43.62%, Shtiqen 43.45%, Kolsh 41.39%, Gjinaj 40.85%, -krahasuar kjo me
Komunat e tjera të Qarkut.

Komuna

Përqindja e
familjeve që
mbështeten
me NE me
fëmijë të
moshës 015 vjeç

Surroj

43.62

Shtiqen

43.45

Kolsh

41.93

Gjinaj

40.85

Topojan

38.39

Fajza
Zapod
O rgjost

37.77

Bicaj

35.76

Krume

34.27

Shishtavec

33.85

Lekbibaj

30.9

36.04

Harta 34: Përqindja e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike me fëmijë
0-15 vjeç, në Komunën përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Zyra e Shërbimit Social - Kukës”
Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga Zyra e Observatorit Tiranë,
Shtator 2011.

Tabela 6: Komunat me përqindjen
më të lartë të familjeve që trajtohen
me ndihmë ekonomike me fëmijë 015 vjeç, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit
është “Zyra e Shërbimit Social Kukës” Mars 2011; Përllogaritja
është realizuar nga Zyra e
Observatorit Tiranë, Shtator 2011.
Tabloja e përqindjes së fëmijëve (të moshës 6-15 vjeç), familjet e të cilëve trajtohen me Ndihmë Ekonomike
prezantohet e lartë në nivel me komunat e tjera të Qarkut në: Fierzë 96.1%, Shishtavec 92.77%, Sapod Orgjost
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81.12%, Malziu 75.38%, Lekbibaj 73.78% e komunat me rradhë që ndodhen në tabelën e poshtëshënuar. Në të
gjitha këto komuna, fëmijët e varfër të grupmoshës 6-15 vjec, i gjejmë më shumë se në raportin I në 2 fëmijë,
krahasuar kjo me raportin në nivel Qarku.

Komuna

Harta 35: Përqindja e fëmijëve 6-15 vjeç, familjet e të cilëve trajtohen me
ndihmë ekonomike, ndaj totalit të fëmijëve të kësaj grupmoshe në Komunën
përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Zyra e Shërbimit Social - Kukës”
Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga Zyra e Observatorit Tiranë,
Shtator 2011.

Përqindja e
fëmijëve të
moshës 615 vjeç
familjet e të
cilëve
mbështete
n me NE

Fierze

96.1

Shishtavec

92.77

Zapod Orgjost

81.12

Malziu

75.38

Lekbibaj

73.78

Bujan

71.42

Bicaj

66.68

Golaj

63.29

Krume

61.67

Shtiqen

54.67

Surroj

53.82

Tabela 7: Komunat me përqindjen
më të lartë të fëmijëve 6-15 vjeç,
familjet e të cilëve janë të ‘varfra’ (që
trajtohen me ndihmë ekonomike), për
vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit
është “Zyra e Shërbimit Social Kukës” Mars 2011; Përllogaritja është
realizuar nga Zyra e Observatorit
Tiranë, Shtator 2011.

Në një krahasim ndërmjet dy viteve, 2009 dhe 2010, Komunat Surroj, Malziu dhe Zapod prezantohen problematike
në të dyja vitet.
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Grafiku 20: Krahasimi mes tre komunave: Surroj, Malziu dhe Sapod Orgjost për vitet 2009 dhe 2010, në lidhje me
përqindjen e fëmijëve 6-15 vjec, familjet e të cilëve trajtohen me NE.
Përshkrimi i situatës së personave (fëmijëve) me aftësi të
kufizuar (PAK) për Qarkun Kukës, viti 2010
Në Qarkun e Kukësit, për vitin 2010 janë 781 fëmijë të moshës 0-18 vjeç me aftësi të kufizuar (PAK), ose 2.1% e
fëmijëve në nivel Qarku. Nga tre rrethe që ka Qarku i Kukësit, Rrethi i Tropojës ka vlerën më të lartë dhe
përkatësisht me 2.2% ose 355 fëmijë. Nëse bëjmë një krahasim mes numrit të fëmijëve që jetojnë në zonë urbane
me ato në zonë rurale, rezulton që 301 ose 39% jetojnë në qytet dhe 480 ose 61% fëmijë me aftësi të kufizuar (0-18
vjeç) jetojnë në fshat.
Shërbimet në drejtim të kesaj kategorie jenë të pakta në shkallë Qarku. Vetëm në Bashkinë Kukës funksionon
qendra ditore për fëmijët me aftësi të kufizuara, qendër kjo e iniciuar nga organizata ASED, falë donacionit të
“Kantonet e Zyrihut dhe të Bernes në Zvicer”, dhe që nga Tetori i vitit 2009 financohet nga Bashkia Kukës. Gjatë vitit
2010 shoqata “Partnerë për Fëmijë” në bashkepunim me DAR Kukës dhe falë donacionit të mundësuar nga UNICEF,
ka zbatuar projektin për përfshirjen e fëmijëve 3-6 vjeç në kopshte parashkollore. Keto projekte janë zbatuar në 10
njësi vendore në Qarkun e Kukesit, si:
- Bashkinë Kukës,
- Komuna Shishtavec,
- Komuna Zapod,
- Komuna Topojan,
- Komuna Bushtricë,
- Komuna Kalisë,
- Komuna Grykë-Çajë,
- Komuna Surroj,
- Komuna Malzi,dhe
- Komuna Fajza
Nga zbatimi i këtij projekti është bërë e mundur paisja me bazë materiale didaktike për fëmijët, si dhe trajnime të
stafit që punojnë me këto fëmije.
Gjatë vitit 2010, në Qarkun e Kukësit, është punuar për zbatimin e legjislacionit shqiptar dhe disa strategjive që kanë
në qendër të vëmendjes plotësimin e të drejtave të fëmijëve, si:
- Strategjia kombëtare e zhvillimit të arsimit,
- Strategjia kombëtare për fëmijët,
- Strategjia e zhvillimit të qarkut të Kukësit në mbështetje të OZHM.
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Në qarkun e Kukësit, falë mbështetjes së UNICEF-it, është bërë e mundur:
- Hartimi dhe zbatimi i “Strategjia e zhvillimit të arsimit bazë (2005-2015)”,
- Ngritja dhe funksionimi i Bordi Rajonal Këshillimor i Prindërve, dhe
- Ngritja dhe funksionimi i Këshilli Rajonal i Arsimit, pranë Qarkut të Kukësit.
Edhe gjatë vitit 2010, shoqata ALB – AID, ka zbatuar projektin “Aktivizohuni në veprimtaritë e shkollës nëse doni që
zëri juaj të dëgjohet dhe vota juaj të numërohet”, projekt ky i financuar nga EU Commission dhe UNICEF. Ky projekt
synon të përmirësojë respektimin e të drejtave të fëmijëve dhe barazisë gjinore nëpërmjet rritjes së angazhimit të tyre
në aktivitete shkollore dhe jetën publike, mbështetjen e qeverive të nxënësve dhe botimin i një organi të posaçëm
mediatik.
Përqindja e fëmijëve < 18 vjeç me aftësi të kufizuara në qark sipas rretheve

Harta 36: Përqindja e fëmijëve (<18 vjeç) me aftësi të kufizuar në
nivel Rrethi për qarkun e Kukës, për vitin 2010.
Burimi. Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social
Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga
Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Grafiku 21. . Paraqitja grafike e rretheve me përqindjet
përkatëse të fëmijëve (15-18 vjeç) me aftësi të veçanta,
për vitin 2010.
Burimi. Burimi primari i informacionit është “Shërbimi
Social Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është
realizuar nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Përqindja e fëmijëve < 18 vjeç me aftësi të kufizuara në qark sipas komuna
Në Qarkun e Kukësit, janë mbi 11 njësi vendore që e kanë përqindjen e lartë të fëmijëve me PAK me vlerë mbi 2%.
Këto njësi vendore janë: Komuna Topojan 3%, Krume 2.8%, Lekbibaj 2.6%, Tropojë fshat 2.6%, Kukës (Bashki),
2.4%,- e në vijim sic janë paraqitur në grafikun e më poshtëm.
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Harta 37: Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar të moshës 0-18
vjeç, në komunat përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social Shtetëror
i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga Zyra e
Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Grafiku 22: Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar të
moshës 0-18 vjeç, në komunat me vlera më të larta, për
vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Shërbimi
Social Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është
realizuar nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Për sa më sipër, duke përmbledhur problemet e vërejtura, mund t’i grupojmë ato në çështje suksesi dhe në çështje
kritike, si më poshtë:
Çështje suksesi të zbatimit të projektit:
- Marrja e të dhënave deri në nivel komune;
- Krijimi i një databasi të dhënash për një periudhë 2 vjeçare;
- Janë shënuar fillesat e ndërtimit të sistemit të monitorimit, duke qene se të dhënat tashmë janë për 2 vite të
njëpasnjëshme;
- Janë vendosur kontaktet me institucionet që merren me zbatimin e të drejtave të fëmijëve në Qark deri në
nivel Komune.
Çështje kritike të zbatimit të projektit:
- Mungesë kapacitetesh të punonjësve në Komuna;
- Nuk vleresohet nga të gjitha institucionet rëndësia e përcjelljes së informacionit të saktë dhe në kohë;
Çështje kritike të zbatimit të të drejtave të fëmijëve:
- Mungon ndërtimi i programeve për fëmijëve me aftësi të kufizuara për ndërhyrjet e nevojshme e përfshirjen
e tyre brenda institucioneve arsimore.
- Nuk është realizuar futja e detyruar e shërbimit stomatologjik në shkolla dhe informatizimi i problemeve
shëndetësore të fëmijëve të qarkut,
- Në qytetin e Kukësit akoma nuk është shmangur mësimi me turne.
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-

Në asnjë shkollë nuk është kryer rikonstruktim konformë standardeve bashkohore për fëmijët me aftësi të
kufizuar.
Efiçenca e psikologëve në shkolla te zonave rurale është thuajse e papërfillshme.
Njësitë vendore nuk kanë ndjeshmërinë e nevojshme ndaj problemeve të fëmijëve.
Gati 90% e njesive vendore nuk kanë akses në shërbimin e internetit.

Çështje të reja:
Duke qënë se modeli i punës së Observatorit bazohet në zhvillimin dhe forcimin e aleancave dhe bashkëpunimeve
për zbatimin e të drejtave të fëmijëve në nivel qarku, ne jemi fokusuar te ky bashkëpunim duke e formalizuar këtë
bashkëpunim me nënshkrimin e marrëveshjeve përkatëse, duke mbajtur kontakte të vazhdueshme si dhe duke
shkëmbyer informacion me institucionet vendore, organizatat lokale, komunat, shkollat, grupe vulnerabël, prindër dhe
fëmijë.
Nëpërmjet punës që realizon Aleanca Kombëtare për Fëmijë / Observatori për të Drejtat e fëmijëve në Qarkun e
Kukësit është bërë e mundur që të gjitha institucionet të kenë një raport në zbatim të të drejtave të fëmijëve.
Është për tu theksuar se tashmë institucionet po tregohen më të kujdesshme në përcjelljen e informasionit pasi në
shumicen e rasteve informacioni që ata percjellin në institucionet ku ata varen nuk është i njëjtë me të dhënat reale
që ne kemi mbledhur dhe janë publikuar në raportet tona.
Raportet e hartuara nga Observatori janë vlerësuar nga Këshilli i Qarkut, ku në hartimin e strategjisë rajonale i është
kushtuar një vëmendje e madhe fëmijëve pasi në analizën e Strategjisë janë përfshirë shumë tregues rreth zbatimit
të të drejtave të fëmijëve.
Gjatë vitit 2010 Drejtoria e Shëndetit Publik Kukës, nga të dhënat e raportit të hartuar nga Observatori, ka ndërmarrë
një fushatë sensibilizuese në zonat rurale për kequshqyerjen tek fëmijët 0-1 vjeç.
Gjatë vitit 2010 në Qarkun e Kukësit janë kontaktuar nga ana e Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve, këto
institucione lokale dhe njësi të qeverisjes vendore:
-

Institucioni i prefektit Kukës, Nënprefekturën Has dhe Tropojë.
Drejtoritë Rajonale të Institutit Sigurimit Kujdesit Shëndetësor,
Zyrës Punës, Shëndetit Publik,
Policisë Qarkut,
Zyrës statistikës,
DAR Kukës ,ZA Has, ZA Tropojë,
D.R. Shërbimit Social Shtetëror,
Bashkia Kukës
Komuna të Qarkut.

Eshtë bërë e mundur të nënshkruhen 18 marrveshje bashkëpunimi me institucione lokale dhe njësi të qeverisjes
vendore.
Observatori ka qene pjese ne aktivitete të organizuara si nga institucionet ashtu dhe nga organizatat që veprojnë në
Qarkun e Kukësit që kane ne fokusin e tyre mbrojtjen e të drejtat e fëmijëve.
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Kapitulli 8 - Qarku Lezhë30

Harta 38: Harta e Qarkut Lezhë

30

Specialiste e Observatorit për Qarkun Lezhë është Znj. Gentiana Neçaj.
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Qarku i Lezhës për vitin 2010, shënon një numër popullsie 212.853 banorë dhe një numër të përgjithshëm familjesh
prej 55.404, nga të cilat 5.814 ose 10.49% janë familje të varfra dhe kanë fëmijë (grupmosha 0-15 vjeç). Ndërkohë
fëmijët (popullata 0-18 vjeç) përbën 30.3 %, ose 64.485 fëmijë.
Në vitin 2010 në Qarku e Lezhës 1 në 5 fëmijë (ose 7.753 fëmijë) të grupmoshës 6-15 vjeç jeton në familje e cila
trajtohet me Ndihmë Ekonomike (NE).
Përshkrimi i situatës së fëmijëve të varfër, Qarku Lezhë
Përqindja e familjeve që mbështeten me ndihme ekonomike që kanë fëmijë të moshës 0-15 vjeç në Qarkun e Lezhës
prezantohet e lartë, krahasuar kjo me njësitë e tjera vendore të Qarkut, në zonat rurale dhe kryesisht në Komunat:
Orosh 18%, Kacinar 16%, Fane 15%, Selite 13%, Ungrej 11%, Kthellë 9%, etj.

Harta 39: Përqindja e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike
me fëmijë 0-15 vjeç, në Komunën përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Zyra e Shërbimit Social
- Lezhë” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga Zyra e
Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Grafiku 23: Prezantimi grafik I komunave me përqindjen më të
lartë të familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike me fëmijë
0-15 vjeç, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Zyra e Shërbimit
Social - Lezhë” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga
Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Tabloja e përqindjes së fëmijëve (të moshës 6-15 vjeç), familjet e të cilëve trajtohen ne Ndihmë Ekonomike
prezantohet problematike pothuajse në të njëjtat zona rurale të Qarkut Lezhë, siç ishte dhe për familjet me NE dhe
që kanë fëmijë (0-15 vjeç). Më konkretisht këto komuna janë: Orosh 70%, Fane 58%, Kthellë 46%. . Komunat që
vazhdojnë të kenë një nivel të larta përqindjen e fëmijëve që jetojnë në familje me NE, janë: Ungrej 63%, Rubik 49%,
, Lac 43%, Rreshen 24%, Zejmen 25%, Shenkoll 18% etj.
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Harta xxx
Harta 40: Përqindja e fëmijëve 6-15 vjeç, familjete tëcilëve
trajtohen me ndihmë ekonomike, ndaj totalit të fëmijëve të kësaj
grupmoshe në Komunën përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Të dhënat janë përpunuar nga Zyra e Observatorit Tiranë
(Prill 2011), sipas informacionit të marrë nga DRShS në Qark
dhe Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e
Brendshme

Grafiku 24: Prezantimi grafik I komunave me përqindjen më të
lartë të fëmijëve 6-15 vjeç, familjet e të cilëve janë të ‘varfra’ (që
trajtohen me ndihmë ekonomike), për vitin 2010.
Burimi: Të dhënat janë përpunuar nga Zyra e Observatorit Tiranë
(Prill 2011), sipas informacionit të marrë nga DRShS në Qark dhe
Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme

.
Përshkrimi i situatës së personave (fëmijëve) me aftësi të
kufizuar (PAK)
Fëmijët me aftësi të kufizuara janë një target grup i cili nuk ka qenë asnjë herë në qendër të vëmendjes së pushtetit
lokal .Familjaret e këtyre fëmijëve janë kujdesur vetë për të përmbushur nevojat minimale të këtyre fëmijëve, si:
karroca, syze optike , ilaçe etj, të cilat kanë një kosto shumë të lartë dhe ndihma që marrin nga shteti nuk iu mjafton
për ti mbuluar këto shpenzime . Numri është gjithnjë e në rritje i fëmijëve me aftësi të kufizuara por duhet bërë më
shumë nga të gjithë aktorët lokal për tu ardhur në ndihmë atyre dhe familjeve të tyre. Numri i fëmijëve me aftësi të
kufizuar varion me shifra të ndryshme në të gjitha njësitë vendore të qarku të Lezhës, por për arsye nga më të
ndryshmet (ku përmendim largësia nga zonat urbane, lënia në harresë nga organet kompetente apo shpesh herë
“ngujimi” brenda ambienteve të shtëpisë nga vetë prindërit për arsye turpi), i ka bërë shpesh këto fëmijë të jenë edhe
pjesa më e harruar e shoqërisë dhe të lihen mënjane së bashku me problemet e tyre.
Situata e fëmijëve me aftësi të kufizuar për Qarkun Lezhë, viti
2010
Në Qarkun e Lezhës, për vitin 2010 janë 1.060 fëmijë të moshës 0-18 vjeç me aftësi të kufizuar (PAK), ose 1.6% të
fëmijëve. Nëse bëjmë një krahasim mes numrit të fëmijëve që jetojnë në zonë urbane me ato në zonë rurale, rezulton
që 544 jetojnë në qytet dhe 516 fëmijë me aftësi të kufizuar (0-18 vjeç) jeton në fshat.
Megjithëse është një çështje që diskutohet shpesh dhe është një nga kategoritë më në nevojë edhe për shkak të
paftësisë së tyre, shërbimet bazë nga ana e shtetit për këtë kategori mbeten ende në kuadër të politikave sociale
kombëtare.
Nga 1060 fëmijë PAK në qarkun e Lezhës vetëm 30 prej tyre mund të frekuentojnë një qendër ditore e quajtur
“Trëndafilat”; Pra vetëm 2.83 % e këtyre fëmijëve mund të trajnohen nga një staf i specializuar i mbështetur nga të
huaj .Prindërit e këtyre fëmijëve në përgjithësi mbeten të kënaqur me infrastrukturën e shkollës gjithashtu edhe për
mënyrën e trajtimit të fëmijëve të tyre nga stafi i kësaj qendre.
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Rrethi Mirditës është rrethi që ka përqindjen më të lartë, për Qarkun e Lezhës, në vlerën 2.2 % ose 2445 fëmijë.
Ndërsa dy rrethet e tjera kanë numër më të ulët të fëmijëve PAK, ku në Rrethin e Kurbinit jetojnë 377 ose 1.7% dhe
në Rrethin Lezhë 438 fëmijë ose 1.4%.
Përqindja e fëmijëve < 18 vjeç me aftësi të kufizuara në qark sipas rretheve
Nëse bëjmë një krahasim mes numrit të fëmijëve që jetojnë në zonë urbane me ato në zonë rurale, rezulton që 544
ose 51% jetojnë në qytet dhe 516 ose 49% fëmijë me aftësi të kufizuar (0-18 vjeç) jetojnë në fshat.

Harta 41: Përqindja e fëmijëve (<18 vjeç) me aftësi të
kufizuar në nivel Rrethi për qarkun e Lezhës, për vitin 2010.
Burimi. Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social
Shtetëror i Tiranës” Mars 2012; Përllogaritja është realizuar
nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2012.

Grafiku 25: Paraqitja grafike e rretheve me përqindjet
përkatëse të fëmijëve (15-18 vjeç) me aftësi të veçanta, për
vitin 2010.
Burimi. Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social
Shtetëror i Tiranës” Mars 2012; Përllogaritja është realizuar
nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2012.

Përqindja e fëmijëve < 18 vjeç me aftësi të kufizuara në qark sipas komuna
Në Qarkun e Lezhës, komunat që kane dhe numrin më të lartë të fëmijëve me aftësi të kufizuar (0-18 vjeç),
krahasuar kjo me njësitë e tjera vendore të këtij Qarku, janë: Orosh 2,7%, Rreshen 2,6%, Shenkoll 2,1%, Laç 2,1%,
Shëngjin 1,9% e në vijim (për më shumë referoju grafikut dhe hartës së më poshtme). Numri i larte i popullsisë dhe
rritja e menjëhershme e këtij numri ka bërë që kjo kategori të jetë e lënë në hije .
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Harta 42: Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar të
moshës 0-18 vjeç, në komunat përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social
Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar
nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Grafiku 26: Përqindja e fëmijëve me aftësi të
kufizuar të moshës 0-18 vjeç, në komunat me vlera
më të larta, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Shërbimi
Social Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja
është realizuar nga Zyra e Observatorit Tiranë,
Shtator 2011.
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Për sa më sipër, duke bërë një përmbledhje për sa u tha më sipër, mund të themi se :
Çështje suksesi:
 Kontaktimi dhe vizitat që ka realizuar Observatori në Qarkun e Lezhës, si me Institucionet qendrore lokale
ashtu dhe me njësi vendore (bashki dhe komuna), ka mundësuar si marrjen e një informacioni sa më të
saktë dhe të drejtpërdrejtë në komunë/ bashki, ashtu dhe rritjen e shkallës së informimit dhe ndërgjegj ësimit
në nivel lokal lidhur me te drejtat e fëmijëve .
 Tashmë është ngritur sistemi i monitorimit, duke qenë se për mbledhjen e të dhënave tani është një
mekanizëm i veçantë siç është Observatori për të drejtat e fëmijëve, Qarku Lezhë.
 Të drejtat e fëmijëve po shihen në një kontekst gjithnjë e më të gjerë duke qenë se numri i treguesve po
vjen në rritje .
Çështje kritike:
 Pamundësia për të marrë informacione që lidhen me masën e investimeve për fëmijët në fushat më të
rëndësishme si: arsimi, ndihma ekonomike, konflikt me ligjin, shëndetësi dhe mbrojtje sociale.
 Ambientet dhe infrastruktura e shkollave nuk është aspak e përshtatshme për t’u frekuentuar nga fëmijët
me aftësi të kufizuara; po ashtu edhe stafi pedagogjik nuk ka marre ndonjë trajnim të veçantë për mënyrën
e trajtimit të kësaj kategorie fëmijësh.
 Akoma njësitë vendore nuk kanë filluar që të ndërtojnë një sistem të dhënash me tregues të unifikuar,
realizimin e një harte të nevojave dhe problemeve që hasin komunat dhe Bashkitë, - informacione të cilat
mund tu vinin në ndihmë agjencive dhe donatorëve të ndryshëm për zhvillimin e politikave sociale në njësi
të ndryshme të pushtetit vendor Qarku Lezhë.
Çështje të reja:
Observatori i Qarkut të Lezhës ka filluar të operojë në Shtator të vitit 2011. Zyra e Observatorit zotëron të dhëna
që nga viti 2008 e në vazhdim, informacione dhe të dhëna që janë përpunuar dhe janë të gatshme për tu
përdorur nga çdo Institucion që mund të ketë nevojë për të dhëna bazë (në nivel komune dhe bashkie).
Gjatë kësaj periudhe, Observatori Lezhë ka arritur të nënshkruajë marrëveshje bashkëpunimi me: Prefekturën,
Këshillin e qarkut Lezhë, me të gjitha njësite vendore të Qarkut (komuna dhe bashki), me drejtoritë e ndryshme
rajonale, etj. Këto institucione tashmë janë dhe burimi ynë kryesor i të dhënave si dhe janë partnerë të
rëndësishëm të Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve.
Bashkëpunimi tashmë i ngritur dhe i konsoliduar me të gjitha strukturat në nivel lokal, monitorimi i politikave të
hartuara nga shteti në dobi të garantimit të të drejtave të fëmijëve dhe puna e palodhshme e Observatorit Lezhe
dhe Aleancës Kombëtare për Fëmijë, - synojmë të jenë të frytshme që të rrisim fëmijë të shëndetshëm si në
Qarkun Lezhë ashtu dhe në të gjithë vendit tonë.
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Kapitulli 9 - Qarku Shkodër31

Harta 43: Harta e Qarkut Shkodër

31 Specialiste

e Observatorit për Qarkun Shkodër është Znj. Anilda Gurakuqi.
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E drejta për mbrojtje sociale – Qarku Shkodër
Qarku i Shkodrës për vitin 2010 numëron një popullsi prej 332.483 banorë dhe një numër të përgjithshëm familjesh
prej 96.56332, nga të cilat 7.958 ose 8.3% janë familje që janë të varfra dhe kanë fëmijë (grupmosha 0-15 vjeç).
Ndërkohë fëmijët (popullata 0-18 vjeç) përbën 28.5 %, ose 94.728 fëmijë.
Nga viti 2009 në 2010, numri total i popullsisë së këtij qarku ka rritje me rreth 3 %, ku në vitin 2009 ka qenë 324.119
dhe në vitin 2010 janë të regjistruar 332.483 banorë. Nga viti 2009, në vitin 2010 në Qarkun e Shkodrës vihet re një
rritje e numrit të familjeve me 0.7 %, ku nga 95.905 familje në vitin 2009, numri rritet me 658 në vitin 2010 (96.563
familje33). Numri i familjeve që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (grupmosha 0-15), shikohet se pëson një ulje nga
viti paraardhës me rreth 1900 familje (nga 9.893 familje në 2009 në 7.958 familje në 2010).
Në vitin 2010 në Qarku Shkodër 1 në 5 fëmijë (ose 10,875 fëmijë) të grupmoshës 6-15 vjeç jeton në familje e cila
trajtohet me Ndihmë Ekonomike (NE). Situata e fëmijëve të varfër në këtë Qark, në nivel raporti, nuk ka pësuar
ndryshime nga një vit paraardhës, ku ishte përsëri i njëjti raport, 1 në 5 fëmijë.
Në një analizë krahasimore të fëmijëve 6-15,
familjet e të cilëve janë të varfër (trajtohen me
NE), shikojmë që nga viti 2008 në vitin 2009,
situata ka një tendencë përmirësimi ku ky numër
është ulur me 359 fëmijë. Në vitin 2010 kemi një
shtim të numrit të fëmijëve të varfër (6-15 vjeç)
dhe më të lartë se viti 2008, me vlerë 10.875
fëmijë, megjithëse raporti i fëmijëve të varfër
mbetet i njëjtë si për vitin 2009 ashtu dhe për
2010, 1 në 5 fëmijë.
Grafiku 27: Numri i fëmijëve 6-15 familjet e të cilëve mbështeten me
NE-Shkodër
Përshkrimi i situatës së fëmijëve të varfër, Qarku Shkodër
Përqindja e familjeve që mbështeten me ndihme ekonomike që kanë fëmijë të moshës 0-15 vjeç në Qarkun e
Shkodrës për vitin 2010, prezantohet e lartë në zonat rurale, siç janë Komunat: Pult 52.6%, Temal 45.6%, Shllak
36.7%, Shkrel 35.2%, Fierze 28.3%, Vig Mnelle 28%, Shale 21.9%, Qerret 21.7%, Postribe 18.6%.
Në një krahasim të ndër vite, shikojmë që po të njëjtat komuna janë më problematike si në vitin 2009 ashtu dhe në
vitin 2010. Vihet re një rritje e përqindjes së familjeve të varfra dhe me fëmijë < 15 vjec nga viti 2009 në 2010,
përkatësisht në këto komunat: Pult (nga 38,6% në 52.6%), Temal (nga 43,4% në 45.6%), Shkrel (nga 32,5% në
35.2%). Komunat që kanë një përmirësim të tablosë situatës së familjeve të varfra dhe me fëmijë < 15 vjec nga viti
paraardhës (nga viti 2009 në vitin 2010), janë: Shllak ( nga 48,4% në 36.7%), Qerret (nga 41,9% në 21.7%), Vig
Mnelle ( nga 37,4% në 28%).

32

Burimi: Zyra e “Shërbimit Social Shtetëror” Tiranë, Tetor 2011. Ndërkohë për komunat: Shllak, Bërdice, Rrethina,
Kastrat, Bashkia Pukë, Bashkia Fushëarrëz, Fierzë, Qerret, - e dhëna është marrë nga “Drejtoria e Përgjithshme e
Gjendjes Civile”, Ministria e Brendshme; Tetor 2011.
33

Burimi: ibid.
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Bashki/
Komuna

Pult
Temal
Shllak
Shkrel
Fierze
Vig Mnelle
Shale
Qerret
Postribe

Harta 44:: Përqindja e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike me fëmijë 0-15
vjeç, në Komunën përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primar i këtij informacioni është nga “Zyra e Shërbimit Social Shkodër” Mars 2011. Ndërkohë informacioni për komunat Shllak, Bërdice, Rrethina,
Kastrat, Bashkia Pukë, Bashkia Fushëarrëz, Fierzë, Qerret, - është dhënë nga
“Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile”, Ministria e Brendshme; Tetor 2011.
Përllogaritja është realizuar nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Përqindja e
familjeve me NE
dhe fëmijë < 15
vjeç

52.6
45.6
36.7
35.2
28.3
28
21.9
21.7
18.6

Tabela 8: Komunat me përqindjen
më të lartë të familjeve që trajtohen
me ndihmë ekonomike me fëmijë 015 vjeç, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit
është “Zyra e Shërbimit Social Shkodër” Mars 2011; Përllogaritja
është realizuar nga Zyra e
Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Tabloja e përqindjes së fëmijëve (të moshës 6-15 vjeç), familjet e të cilëve trajtohen me Ndihmë Ekonomike për vitin
2010 prezantohet në nivelin më të lartë në krahasim me komunat e tjera të Qarkut, përkatësisht në: Pult 100%,
Gjegjan 83%, Fierze 53%, Vau Dejes 51%. Gjendja prezantohet kritike në Komunën Pult ku të gjithë fëmijët e
grupmoshës 6-15 vjeç jetojnë në familje të varfër.
Në një krahasim mes dy viteve të fundit, komuna Pult nga 42 % në vitin 2009 të fëmijëve 6-15 vjeç të varfër, rritet,
duke bërë që në vitin 2010 100%, ku të gjithë fëmijët e kësaj grupmoshe të Komunës rezultojnë të varfër. Komunat
më problematike ku raportojnë një rritje të përqindjes së fëmijëve 6-15 të varfër nga 2009 në vitin 2010 janë: Komuna
Fierzë (nga 53% në 91%), Vau Dejes (nga 32% në 51%), Gjegjan (nga 49% në 83%).
Ndërkohë, vihet re një përmirësim i situatës së fëmijëve të kësaj grupmoshe, siç janë: Komuna Shkrel (nga 47% në
38%) dhe Fushë Arrëz (nga 94% në 30%).
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Komuna

Pult
Gjegjan
Fierze
Vau Dejes
Kelmend
Qerret
Iballe
Shllak
Shkrel
Guri i Zi
Postribe
Fushe Arrez

Harta 45: Përqindja e fëmijëve 6-15 vjeç, familjet e të cilëve trajtohen me ndihmë
ekonomike, ndaj totalit të fëmijëve të kësaj grupmoshe në Komunën përkatëse,
për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Zyra e Shërbimit Social - Shkodër”
Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator
2011.

% e fëmijëve
6-15 vjeç
familjet e të
cilëve
mbështeten
me NE

100
83,01
53,32
50,77
47,34
46,15
43,88
39,44
38,38
36,43
31,31
30,36

Tabela 9: Komunat me përqindjen
më të lartë të fëmijëve 6-15 vjeç,
familjet e të cilëve janë të ‘varfra’ (që
trajtohen me ndihmë ekonomike), për
vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit
është “Zyra e Shërbimit Social Shkodër” Mars 2011; Përllogaritja
është realizuar nga Zyra e
Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Përshkrimi i situatës së personave (fëmijëve) me aftësi të
kufizuar (PAK) për Qarkun Shkodër, viti 2010
Në Qarkun e Shkodrës, për vitin 2010 janë 1.891 fëmijë të moshës 0-18 vjeç me aftësi të kufizuar (PAK), ose 2 % e
fëmijëve në nivel Qarku. Nëse bëjmë një krahasim mes numrit të fëmijëve që jetojnë në zonë urbane me ato në zonë
rurale, rezulton që 939 ose 49% jetojnë në qytet dhe 952 ose 51% fëmijë me aftësi të kufizuar (0-18 vjeç) jetojnë në
fshat.
Aktualisht në Qarkun Shkodër operojnë 12 NGO që ofrojnë shërbime ditore për fëmijët me aftësi të kufizuar;
shërbime këshillimore për familjen dhe qendra ditore për to. Në nivel institucional operon vetëm një Qendër
Zhvillimore për fëmijët me aftësi të kufizuar në nivel Qarku dhe një shkollë speciale për këtë kategori.
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Gjatë vitit 2010 vihet re se çështjet e fëmijëve kanë marrë prioritet duke theksuar faktin se nismat kryesore në këtë
drejtim janë ndërmarrë nga institucionet lokale të qeverisjes vendore. Si më të rëndësishme gjatë vitit 2010 mund të
përmendim:
Hartimi i Strategjisë Rajonale të Fëmijëve në nivel Qarku. Kjo strategji është iniciuar fillimisht falë
ndërmjetësimit të Observatorit të Drejtave të Fëmijëve Shkodër. Ky Projekt mbështetet financiarisht nga
Zyra e UNICEF në Shqipëri dhe është zbatuar përgjatë vitit 2010-2011 nga Këshilli i Qarkut Shkodër dhe
me iniciativën e Observatorit Shkodër. Hartimi i një dokumenti të tillë strategjik që p ërfshihet në politikat
sociale dëshmon angazhimin serioz që Këshilli i Qarkut Shkodër po ndërmerr në fushën e të drejtave të
fëmijëve dhe vjen si një risi për Rajonin tonë.
- Zyra për të Drejtat e Fëmijëve në nivel Qarku. Është një tjetër bashkëpunim frytdhënës ndërmjet Këshillit
të Qarkut Shkodër dhe Zyrës së UNICEF në Shqipëri në fushën e të drejtave të fëmijëve. Gjatë vitit 2010
UNICEF ka ndihmuar në ngritjen e kapaciteteve profesionale të kësaj strukture dhe në bashkëpunim me
Observatorin e Drejtave të Fëmijëve po shërbejnë si zyra monitoruese dhe koordinuese të shërbimeve në
fushën e të drejtave të fëmijëve.
- Nënseksioni për të Drejtat e Fëmijëve,pranë Zyrës Rajonale të Avokatit të Popullit . Një nënseksion i
tillë është i ngritur që në vitin 2006 dhe shërben si një strukturë monitoruese e të drejtave të fëmijëve. Në
këtë zyrë drejtohen ankesa me objekt shkeljen e të drejtave të fëmijëve dhe shqyrtimit ligjor të këtyre
ankesave.
Fokus i veçante i kësaj strukture është promovimi i praktikave pozitive të përmbushjes së të drejtave të fëmijëve në
Qarkun Shkodër. Në këtë kontekst vlerësohet bashkëpunimi me Observatorin e të Drejtave të Fëmijëve Shkodër ne
sistemin e monitorimit të treguesve të mirëqenies së fëmijëve dhe roli i saj si ndërmjetësuese e iniciativa ve të
shoqërisë civile në fushën e drejtave të njeriut.
Vlen të përmendet se në kuadër të hartimit të Strategjisë për të Drejtat e Fëmijëve dhe Planit përkatës të Veprimit u
hartua nga Këshilli i Qarkut Shkodër për herë të parë Buxheti i Qarkut Shkodër për Zbatimin e Politikave të drejtave
të fëmijëve në formatin e raport vlerësimi.
Shpenzimet publike kanë si qëllim të tyre final, përmisimin e nivelit të jetesës së popullsisë në përgjithësi, pa bërë
dallim apo pa u diferencuar për shtresa të ndryshme të saj.
Për herë të parë në nivel Qarku mund të kemi një tablo të shpenzimeve apo buxheteve të shpërndara për fëmijët i cili
pasqyrohet qartë në Strategjinë Rajonale të Fëmijëve.
Nga tre rrethe që ka Qarku i Shkodrës, Rrethi i Shkodrës ka vlerën më të lartë me 2.1% ose 1.488 të fëmijëve me
aftësi të kufizuar. Rrethi Pukë ka 1.7% ose 160 fëmijë dhe rrethi Malësi e Madhe 1.6 ose 243 fëmijë.
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Përqindja e fëmijëve < 18 vjeç me aftësi të kufizuara në qark sipas rretheve

Harta 46. Përqindja e fëmijëve (<18 vjeç) me aftësi të
kufizuar në nivel Rrethi për qarkun e Shkodrës, për vitin
2010.
Burimi. Burimi primari i informacionit është “Shërbimi
Social Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është
realizuar nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Grafiku 27. Paraqitja grafike e rretheve me përqindjet përkatëse
të fëmijëve (0-18 vjeç) me aftësi të veçanta, për vitin 2010.
Burimi. Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social
Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga
Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Përqindja e fëmijëve < 18 vjeç me aftësi të kufizuara në qark sipas komuna
Në Qarkun e Shkodrës, janë 10 njësi vendore që e kanë përqindjen e lartë të fëmijëve me PAK me vlerë mbi 2%.
Këto njësi vendore janë: Komuna Pult 6.6%, Shale 5%, Shllak 4.4%, Shkrel 4.3%, Iballe 3% e në vijim siç janë
paraqitur në grafikun e më poshtëm.
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Harta 47: Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar të moshës 0-18
vjeç, në komunat përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social Shtetëror i
Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga Zyra e
Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Grafiku 28: Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar të moshës
0-18 vjeç, në komunat me vlera më të larta, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social
Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar
nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Nëse analizojmë treguesin për fëmijët me aftësi të kufizuar, të cilët përfitojnë shërbime në institucionet publike të
perkujdesit, mund të arrihet në konkluzion se për vitin 2010 vetëm 61 fëmijë me aftësi të kufizuar të Qarkut Shkodër
marrin shërbime të specializuara dhe multidisiplinare të vlerësuara pozitive, në Qendrën e Zhvillimit të Fëmijëve me
Aftësi të kufizuar Shkodër ndaj totalit prej 97 të fëmijëve me aftësi të kufizuar (47 rezident e 50 të shërbimit ditor) që
realisht kjo Qendër ofron. (Për një informacion më të detajuar referoju tabelës së më poshtë.)
Tabela 10: Fëmijët me Aftësi të Kufizuar që përfitojnë shërbime në institucionin e përkujdesit shoqëror,viti 2010.
Treguesi

Viti 2010

Fëmijët me aftësi të kufizuar që
përfitojnë shërbime në institucionet e
përkujdesit

Rrethi Shkodër
57
Rrethi M. Madhe
4
Rrethi Puke
0
Total Qarku
61
Burimi: Qendra e Zhvillimit të Fëmijëve me Aftësi të kufizuar, Shkodër 2011.
Në një analizë të rasteve të fëmijëve me aftësi të kufizuar që përfitojnë nga shërbimet e përkujdesit, evidentohet se
nga ky shërbim përfitojnë më shumë fëmijët që jetojnë në territorin e Bashkive, sesa fëmijët që jetojnë në zonat
rurale ose Komuna. Të dhënat tregojnë së nga 61 raste të fëmijëve me aftësi të kufizuar që përfitojnë shërbime nga
kjo qendër në nivel Qarku Shkodër, 43 raste i përkasin territorit të Bashkive ( 42 fëmijë Bashkia Shkodër , 1 bashkia
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Vau i Dejës), 18 raste i përkasin Komunave ( përkatësisht 14 komunave të Rrethit Shkodër, 4 Komunave të Rrethit
Malësi e Madhe). Nga Rrethi i Pukës, ku jetojnë 160 fëmijë me aftësi të kufizuar, raportohet se asnjë nuk merr
shërbime në këtë qendër.
Observatori për të drejtat e Fëmijëve Shkodër dëshiron gjithashtu të tërheqë vëmendjen rreth faktit se asnjë DAR ose
ZA nuk raporton për numër të fëmijëve me aftësi të kufizuar (FAK) që të jetë përfshirë në sistemin e arsimit
parashkollor ose në atë të detyruar.
Gjatë takimeve me fokus grupe të realizuara në komunitet dhe më konkretisht, në: Bashkinë Shkodër (3 takime),
Komunën Rrethina (2 takime) dhe në Postribë (1 takim), vlerësohet se fëmijët me aftësi të kufizuar përballen me
izolim dhe fshehje të prezencës së tyre, - pra mos deklarim i aftësisë së kufizuar nga ana e prindërve për fëmijët e
tyre me aftësi të kufizuar. Kjo sjelle izolimi, shpeshherë çon në një fshehje të rasteve të fëmijëve me aftësi të
kufizuar.
Ajo çfarë evidentohet nga ana tjetër është se mungojnë infrastruktura e domosdoshëm të mundësisë së integrimit të
këtyre fëmijëve në kopshte e shkolla normale. Mungojnë lehtësirat infrastrukturore brenda ambienteve të shkollave e
kopshteve normale që do mundësonin gjithashtu integrimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar brenda sistemit arsimor.
Strategjita e hartuar për tu ardhur në ndihmë dhe në përmbushje të të drejtave dhe nevoja te fëmijëve me aftësi të
kufizuar, nuk shoqërohen me buxhete përkatëse për subvencionimin e stafit mësimor në trajtimin e rasteve të
mundshme të fëmijëve me aftësi të kufizuar në arsimin gjithëpërfshirës.
Për sa më sipër, duke përmbledhur problemet e vërejtura, mund t’i grupojmë ato në çështje suksesi dhe në çështje
kritike, si më poshtë:
Çështje suksesi:
- Shkëmbimi i informacionit dhe i të dhënave me njësitë vendore të Qarkut (Komuna dhe Bashki).
- Konsolidimi i marrëdhënieve pozitive ndërmjet Observatorit dhe institucioneve rajonale, qendra publike që
ofrojnë shërbime të specializuara për kategoritë më në nevojë në procesin e shkëmbimit të dhënave jo
vetëm sasiore por edhe cilësore;
- Ndërgjegjësimi i institucioneve përgjegjëse për garantimin e të drejtave të fëmijëve duke vendosur pri oritet
çështjen e fëmijëve.
Çështje kritike:
- Nuk ka të dhëna të detajuara në lidhje me fëmijët më aftësi të veçanta në kopshte dhe shkolla të
integruara,megjithëse realiteti orienton drejt nevojave që ka kjo kategori e fëmijëve për tu përfshirë në
arsimin gjithëpërfshirës.
- Mungesa e lehtësirave infrastrukturore të ambienteve të institucioneve arsimore parashkollore dhe të arsimit
të detyruar krijojnë pengesa për trajtimin në arsimin gjithëpërfshirës të fëmijëve me aftësi të kufizuar.
- Mungesa e subvencionimit financiar ose e trajtimit adekuat të personelit arsimor në trajtimin e fëmijëve e
aftësi të kufizuar në arsimin gjithëpërfshirës.
- Duhet zgjeruar ose shtrire më tej procesi i ofrimit të shërbimeve sociale ofruar ndan fëmijëve me aftësi të
veçanta sidomos në zonat rurale aty ku edhe stigmatizimi dhe izolimi i kësaj kategorie është më evident.
Distancat e largëta të disa komunave me Qendrat e specializuara për trajtimin e fëmijëve me aftësi të
kufizuar bën që shpeshherë kjo kategori mbetet e pa trajtuar me shërbime sociale të domosdoshme për
integrimin e tyre në shoqëri.
Cështje të reja:
Observatori i fëmijëve Shkodër ka qenë një ndër iniciatorët dhe ndërmjetësuese në drejtim të hartimit të
Strategjisë Rajonale për fëmijë dhe Planit përkatës të Veprimit 2011-2013. Duhet theksuar se Strategjia
rajonale për fëmijë është një dokument shumë i rëndësishëm, i ri dhe që sjell një vizion në mënyrën e
planifikimeve në të ardhmen për fëmijët. Gjithashtu Observatori Shkodër ka ofruar të dhëna jo vetëm
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sasiore por edhe ka ofruar ekspertizë në gjetje dhe rekomandime rreth disa treguesve specifik bazuar kjo në
raportet tona dhe nga konsultimet me specialistë të fushave të ndryshme.
Ndihmesa e dhënë nga Observatori për Këshillin e Qarkut Shkodër dhe për grupin teknik të hartimit të
Strategjisë ka qenë shkëmbimi i të dhënave bazuar në raportet tona vjetore dhe të dhëna specifike që grupi
teknik nuk arrinte ti merrte nga institucionet rajonale pavarësisht lidhjeve institucionale. Në këtë mënyrë
Observatori është konceptuar dhe parë si një zyre burimore për të drejtat e fëmijëve. Interesi për të dhënat
dhe raportet që harton Observatori ka qenë relativisht i ndjeshëm. Organizata të shoqërisë civile( SOS
Fshatrat e Fëmijëve; World Vision; SHIS etj) kanë kërkuar bashkëpunimin e Observatorit në marrjen e të
dhënave por gjithashtu edhe përshtypjet sesi po evoluon situata e të drejtave të fëmijëve në gjithë Qarkun
Shkodër. Raportet e përgatitura nga Observatori japin mundësi që një tregues specifik të jetë i matshëm
gjer ne nivelin e komunave sipas katër fushave: e drejta për arsim; kujdes shëndetësor; e drejta për mbrojte
sociale dhe e drejta për pjesëmarrje. Një mënyrë e tillë raportimi vjen si një risi për Qarkun Shkodër. Për
ketë specifikë raportet tona shihen me interes qoftë nga institucionet rajonale qoftë nga shoqëria civile.
Institucionet si Qarku ; Shërbimi Social Rajonal, Shërbimi Social dhe CPU pranë Bashkisë Shkodër por
edhe institucione të pavarura dhe kushtetuese si Avokati i Popullit Shkodër kanë vlerësuar raportet e
Observatorit dhe shërbyer në raportet përkatëse që kanë hartuar ato lidhur me të drejtat e fëmijëve.
Gjithashtu zyra e OSBE-se Shkodër është shume e interesuar për raportet tona. Observatori Shkodër
kontaktohet shpesh nga kjo zyre për te marre informacion mbi monitorimin e te drejtave te fëmijëve dhe
politikave te reja ne Qark.
Lidhur me bashkëpunimet tona Observatori Shkodër nga viti 2009 ku ishin të lidhura 7 aktmarrëveshje
ndërinstitucionale me institucionet rajonale në vitin 2010 këto aktmarrëveshje u dyfishuan. Aktualisht
Observatori Shkodër operon përmes 29 marrëveshjeve të lidhura me institucione rajonale dhe njësi të
qeverisjes vendore. Duhet theksuar se një praktikë pozitive për tu pasqyruar është edhe bashkëpunimi
reciprok me Zyrën Rajonale të Avokatit të Popullit Shkodër në fushën e mbledhjes së të dhënave lidhur me
mirëqenien e fëmijëve. Shumë nga institucionet rajonale por edhe komuna pra njësi të qeverisjes vendore e
kanë përkrahur këtë bashkëpunim duke na mundësuar marrjen e treguesve lidhur me mirëqenien e fëmijëve
Gjithashtu Observatori Shkodër jo vetëm përmes këtyre bashkëpunimeve por edhe përmes raporteve
njerëzore,korrekte shihet si një strukture e dukshme por edhe si një strukturë që tashmë po u vjen në
ndihmë pushtetit vendor në rekomandimet për situatën e të drejtave të fëmijëve. Stafi i komunave tashmë
po ndërgjegjësohen për rëndësinë e mbledhjes së të dhënave për fëmijët, mundësisë së analizimit të
situatës së respektimit së drejtave të fëmijëve dhe në të njëjtën kohë të aftësohen në hartimin e politikave
sa më favorizuese për mirëqenien e fëmijëve të tyre në çdo njësi administrative. Gjithashtu Observatori ka
arritur te mbledhë rreth vehtes dhe të lobojë në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile, kryesisht
me Degën e Aleancës së Fëmijëve Shkodër, lidhur me problematikat që shoqërojnë situatën e të drejtave të
fëmijëve për Qarkun Shkodër nën moton: “Çështja e fëmijëve një çështje e të gjithëve”.
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Kapitulli 10 - Qarku Tiranë34

Harta 48: Harta e Qarkut Tiranë

34

Specialiste e Observatorit për Qarkun Tiranë është Znj. Megi Thomallari.
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Qarku i Tiranës për vitin 2010, shënon një numër popullsie 997.380 banorë dhe një numër të përgjithshëm familjesh
prej 107,311, nga të cilat 7,542 fëmijë ose 7.03 % janë familje të varfra dhe kanë fëmijë (grupmosha 0-15 vjeç).
Ndërkohë fëmijët (popullata 0-18 vjeç) përbën 26.7 %, ose 265.873 fëmijë.
Në vitin 2010 në Qarku Dibër 1 në 22 fëmijë (ose 6,575 fëmijë) të grupmoshës 6-15 vjeç jeton në familje e cila
trajtohet me Ndihmë Ekonomike (NE).
Përshkrimi i situatës së fëmijëve të varfër, Qarku Tiranë
Përqindja e familjeve që mbështeten me ndihme ekonomike që kanë fëmijë të moshës 0-15 vjeç në Tiranë
prezantohet e lartë në zonat rurale me një shpërndarje sa në zona malore sa në zona bregdetare. Komunat me
përqindjen më të lartë në krahasim me zonat e tjera të Qarkut Tiranë, janë: Paskuqan 82%, Vaqarr 69%, Sinaballaj
22%, Krrabë 13%, Kavajë 12%, etj.

Harta 49: Përqindja e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike
me fëmijë 0-15 vjeç, në Komunën përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Zyra e Shërbimit Social
- Dibër” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga Zyra e
Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Grafiku 29: Prezantimi grafik I komunave me përqindjen më të
lartë të familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike me fëmijë
0-15 vjeç, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Zyra e Shërbimit
Social - Dibër” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga Zyra
e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Tabloja e përqindjes së fëmijëve (të moshës 6-15 vjeç), familjet e të cilëve trajtohen ne Ndihmë Ekonomike
prezantohet e lartë (krahasuar kjo me zonat e tjera të Qarkut) pothuajse në të njëjtat zona rurale Malore të Qarkut
Tiranë, siç ishte dhe për familjet me NE dhe që kanë fëmijë (0-15 vjeç); më konkretisht këto komuna janë: Krrabë
29%, Rrogozhinë 28%, Paskuqan 22%, Ndroq 12%, Zallbastar 10%, Kamëz 9%
. Komunat që vazhdojnë të kenë një nivel të larta përqindjen e fëmijëve (grupmosha 6-16 vjeç) që jetojnë në familje
me NE, janë: Shën Gjergji 35%, Pezë 18%, etj.
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Grafiku 30: Prezantimi grafik I komunave me përqindjen
më të lartë të fëmijëve 6-15 vjeç, familjet e të cilëve janë
të ‘varfra’ (që trajtohen me ndihmë ekonomike), për vitin
2010.
Harta 50: Përqindja e fëmijëve 6-15 vjeç, familjet e të cilëve trajtohen me
Burimi: Të dhënat janë përpunuar nga Zyra e
ndihmë ekonomike, ndaj totalit të fëmijëve të kësaj grupmoshe në Komunën Observatorit Tiranë (Prill 2011), sipas informacionit të
përkatëse, për vitin 2010.
marrë nga DRShS në Qark dhe Drejtoria e Përgjithshme
Burimi: Të dhënat janë përpunuar nga Zyra e Observatorit Tiranë (Prill 2011), e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme.
sipas informacionit të marrë nga DRShS në Qark dhe Drejtoria e
Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme.

Përshkrimi i situatës së personave (fëmijëve) me aftësi të
kufizuar (PAK)
Nga të dhënat paraprake figuron që Qarku i Tiranës, mgjth është një ndër qarqet më të mëdha në territorin e
Shqipërisë dhe me një numër popullsie më të lartë, ka një përqindje të ulët të fëmijëve me aftësi të kufizuar. Nëse
bëjmë një krahasim mes numrit të fëmijëve që jetojnë në zonë urbane me ato në zonë rurale, rezulton që 2.169 ose
71% jetojnë në qytet dhe 880 ose 29% fëmijë me aftësi të kufizuar (0-18 vjeç) jetojnë në fshat.
Situata e fëmijëve me aftësi të kufizuar për Qarkun e Tiranës, viti
2010
Në Qarkun e Tiranës, për vitin 2010 janë 3.049 fëmijë të moshës 0-18 vjeç me aftësi të kufizuar (PAK), ose 1.1 % të
fëmijëve, duke shënuar një ndër Qarqet me përqindje më të ulët, së bashku me Qarkun e Vlorës dhe të Gjirokastrës,
në shkallë vendi.
Në lidhje me sigurimin dhe ofrimin e shërbimeve bazë të domosdoshme për këtë grup fëmijës, vazhdon të mbetet në
kuadër të politikave sociale si në nivel bashkie, minibashkie dhe komune.. Nga 3.049 fëmijë me aftësi të veçanta në
nivel Qarku, një numër i gjerë i tyre marrin shërbim të kualifikuar, dhe më konkretisht Qendrat dhe institucionet që
ofrojnë këto shërbime në Qarkun e Tiranës, janë:

82

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Emri i Institucionit/ Qendrës
Shoqata kombëtare në ndihmë të handikapit mendor të
Shqipërisë - Tiranë
Shoqata për Integrimin e PAKM - Tiranë

Lloji i shërbimit që ofrojnë
Qendër ditore për aftësinë e kufizuar mendore 6-45
vjeç
Qendër Ditore

Shoqata e invalidëve të punës së Shqipërisë - Tiranë
Qendra e Rehabilitimit të Shikimit të ulët - Tiranë
Fondacioni Shqiptar për të drejtat e PAK - Tiranë
Shoqata e të verbërve të Shqipërisë - Tiranë
Shoqata e personave PAK - Tiranë
Shoqata Alternativa - Tiranë
Comunita Internacionale di Capodarko - Tiranë
Shoqata Kombëtare Shqiptare e njerëzve që nuk
dëgjojnë
- Tiranë - Tiranë
Qendra Jonathan
Shoqata e paraplegjikëve shpresë dhe dashuri - Tiranë
Shoqata e invalidëve para dhe tetraplegjikëve të
Shqipërisë
Shoqata Miq dhe Paqe - Tiranë
- Tiranë
Shoqata "Ndihmoni Jetën" - Vaqarr

Qendër ditore
Shërbim për rehabilitim viziv rritje e shikimit.
Shërbim dhe plotësim të nevojave për personat me
aftësi
të Ditore.
kufizuara (PAK)
Qendër
Qendër ditore per personat me AK
Qendër ditore për personat me aftësi të kufizuara
Qendër ditore për paraplegjikët
Qendër ditore dhe trajnuese.
Qendër ditore për fëmijët me aftësi të kufizuara
mendore
0-12 për
vjeçpersonat me (PAK)
Qendër ditore
Qendër ditore për paraplegjikët
Qendër ditore për paraplegjikët
Qendër ditore për personat me aftësi të kufizuar 625
vjeç të përditshme që kujdesen për moshat 6Shërbime
14
vjeç,ditor
Shërbime
arsimore
për për
fëmijët
me me
aftësi të
Kujdes
dhe shtrim
spitalor
fëmijët
kufizuara
nga
mosha
3-16
vjeç
aftësi
të ikufizuara
të moshave
vjeç. Shërbime
Trajtimi
fëmijëve Autik
me Aba0-6
Terapi.
sociale për fëmijë 0-3 vjeç dhe 3-14 vjeç.
Qendër diagnostikimi vlerësimi trajtimi për fëmijët
me
Autizem.
Shërbime
multidisiplinare
përme
familjet
Kujdes
ditor dhe
rezidencial
për personat
aftësi
mekufizuar
probleme
sociale
të
7-40
vjeç dhe për komunitetin.

Save the Children SCiA
Qendra
mirërritjes,
zhvillimit dhe
Shoqatakombëtare
"Fëmija nëeFokus"
- Tiranë
rehabilitimit të Fëmijëve - Tiranë

Fondacioni i Fëmijëve Shqiptarë- Tiranë
Qendra e Zhvillimit "Pëllumbat" - Tiranë
Tabela 11: Lista e Institucioneve dhe Qendrave që ofrojnë shërbime për fëmijët me aftësi të kufizuar në Qarkun e
Tiranës. Burimi: Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta,
http://www.sherbimeshoqerore.gov.al/Tirana.aspx.
Të dy rrethet e Qarkut, Rrethi i Tiranës dhe i Kavajës prezantohen përkatësisht me vlera: 1,2 % dhe 0,9%.
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Përqindja e fëmijëve < 18 vjeç me aftësi të kufizuara në qark sipas rretheve

Harta 51: Përqindja e fëmijëve (<18 vjeç) me aftësi të kufizuar në nivel Rrethi për qarkun e Tiranës, për
vitin 2010.
Burimi. Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja
është realizuar nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.
Përqindja e fëmijëve < 18 vjeç me aftësi të kufizuara në qark sipas komuna
Në Qarkun e Tiranës, komunat që kane dhe numrin më të lartë të fëmijëve me aftësi të kufizuar (0-18 vjeç) janë
Zallbastar 2,6 % ose 50 fëmijë, Zall Dardhë me 2,3 % ose 38, Kamëz me 1,8 % ose 484 fëmijë, Dajt me 1,5% ose
54.

84

Harta 52: Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar të
moshës 0-18 vjeç, në komunat përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social
Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar
nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Grafiku 31: Përqindja e fëmijëve me aftësi të
kufizuar të moshës 0-18 vjeç, në komunat me vlera
më të larta, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Shërbimi
Social Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja
është realizuar nga Zyra e Observatorit Tiranë,
Shtator 2011.
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Kapitulli 11 - Qarku i Vlorës35

Harta 53: Harta e Qarkut Vlorë

35

Specialiste e Observatorit për Qarkun Vlorë është Znj. Jonida Rustemaj.
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Qarku i Vlorës për vitin 2010, shënon një numër popullsie 374.168 banorë dhe një numër të përgjithshëm familjesh
prej 99.973, nga të cilat 1373 ose 1.37% janë familje të varfra dhe kanë fëmijë (grupmosha 0-18 vjeç). Ndërkohë
fëmijët (popullata 0-18 vjeç) përbën 25.4 %, ose 94.952 fëmijë, nga të cilët 2.59% ose 2.459 fëmijë (të kësaj
grupmoshe), jetojnë në familje që trajtohen me NE. Qarku I Vlorës, është ndër të paktët Qarqe që ofron informacion
për familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë të grupmoshës 0-18 vjeç. Nga viti 2009, në vitin 2010 në Qarkun e
Vlorës vihet re:
-

një shtim i popullatës në Qark, përkatësisht me vlerën 7.860 banorë (për vitin 2009 numri i banorëve ishte
366.300 banorë dhe për vitin 2010 është 374.168 banorë)

-

një shtim i numrit të familjeve, përkatësisht në vlerën 4.762 familje (për vitin 2009 numri i familjeve ishte
95.211).

Në vitin 2010 në Qarku Vlorë 1 në 38 fëmijë (ose 2.459 fëmijë) të grupmoshës 0-18 vjeç jeton në familje e cila
trajtohet me Ndihmë Ekonomike (NE). Në këtë Qark kemi një përmirësim të procesit të mbledhjes së treguesve me
të cilët operon Observatori, situatë e cila për vitin 2009 ishte e varfër në aspektin e të dhënave dhe informacioneve.
Sot, zyra e Shërbimit Social në Qarkun Vlorë na mundëson marrjen e informacionit për çdo komunë dhe bashkëi në
lidhje me familjet që trajtohen me NE, si dhe grupmosha e fëmijëve për të cilët përcillet ky informacion është 0 -18
vjeç.
Përshkrimi i situatës së fëmijëve të varfër, Qarku Vlorë
Përqindja e familjeve që mbështeten me ndihme ekonomike që kanë fëmijë të moshës 0-18 vjeç në Qarkun e Vlorës,
prezantohet e lartë në krahasim me Komunat dhe bashkitë e tjerat në këto zona rurale: Bashkia Selenicë 10,2%,
Komuna Sevaster 5,4%, Delvinë (Bashki) 4,3%.
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Harta 54: Përqindja e familjeve që trajtohen me ndihmë
ekonomike me fëmijë 0-18 vjeç, në Komunat dhe bashkitë
përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Zyra e Shërbimit Social
- Vlorë” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga Zyra e
Observatorit T iranë, Shtator 2011.

Grafiku 32: Prezantimi grafik I komunave me përqindjen më të
lartë të familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike me fëmijë
0-18 vjeç, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Zyra e Shërbimit
Social - Vlorë” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga Zyra
e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Tabloja e përqindjes së fëmijëve (të moshës 0-18 vjeç), familjet e të cilëve trajtohen ne Ndihmë Ekonomike
prezantohet e lartë në krahasim me njësitë vendore të tjera të Qarkut të Vlorës, në komunat: Hore Vranisht 21,4%,
Selenicë (Bashki) 18,6%, Sevaster 9,4%, etj.

Harta 55: Përqindja e fëmijëve 0-18 vjeç, familjet e
të cilëve trajtohen me ndihmë ekonomike, ndaj totalit
të fëmijëve të kësaj grupmoshe në Komunën
përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Të dhënat janë përpunuar nga Zyra e
Observatorit Tiranë (Prill 2011), sipas informacionit të
marrë nga DRShS në Qark dhe Drejtoria e
Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e
Brendshme.

Grafiku 33: Prezantimi grafik I komunave me përqindjen më të
lartë të fëmijëve 0-18 vjeç, familjet e të cilëve janë të ‘varfra’ (që
trajtohen me ndihmë ekonomike), për vitin 2010.
Burimi: Të dhënat janë përpunuar nga Zyra e Observatorit
Tiranë (Prill 2011), sipas informacionit të marrë nga DRShS në
Qark dhe Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e
Brendshme.
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Përshkrimi i situatës së personave (fëmijëve) me aftësi të
kufizuar (PAK)
Nga të dhënat paraprake dhe vëzhgimet e drejtpërdrejta në terren, del se qarku i Vlorës ka një numër të ulët të
fëmijëve me aftësi të kufizuar, krahasuar kjo me Qarqet e tjera të vendit. Në vitet e fundit, përgjithësisht shihet një
vëmendje e shtuar e strukturave lokale që po punojnë për njohjen e plotë të situatës.
Situata e fëmijëve me aftësi të kufizuar për Qarkun Vlorë, viti
2010
Në Qarkun Vlorë, për vitin 2010 janë 794 fëmijë të moshës 0-18 vjeç me aftësi të kufizuar (PAK), ose 0,8%. Nëse
bëjmë një krahasim mes numrit të fëmijëve që jetojnë në zonë urbane me ato në zonë rurale, rezulton që 544 ose
68% jetojnë në qytet dhe 251 ose 32% fëmijë me aftësi të kufizuar (0-18 vjeç) jetojnë në fshat.
Përsa u takon fëmijëve me aftësi të kufizuar në qarkun e Vlorës ofrojnë shërbimin e tyre këto qendra:
- Qendra e zhvillimit për personat me aftësi të kufizuar Vlorë (QZHPAK). Kjo qendër ofron një shërbim 24
orësh i cili konsiston në strehimin , sigurimin e ushqimit , përkujdesjen hijeno-sanitare e shëndetësore,
shërbim edukativ-pedagogjik si dhe integrimin social dhe shkollor te fëmijëve me aftësi të kufizuar. Në këtë
qendër, gjatë vitit 2010, kanë marr shërbim 23 fëmijë rezident nga të cilët 21 fëmijë janë të moshës 11-18
vjeç, 22 fëmijë janë të braktisur nga familja.
- Shkolla speciale e fëmijëve me prapambetje të lehtë mendore (PLM). Aktiviteti edukues pranë kësaj
shkolle ofrohet nga e hëna në të premte nga ora 8.30 deri ne 15.30. Në këtë shkollë ofrohet procesi i
mësimdhënies , dreka dhe asistenca pedagogjike gjatë pasdites për këta fëmijë për bërjen e detyrave. Kjo
shkollë frekuentohej nga 88 fëmijë për vitin 2010. Këtë shkollë e frekuentojnë fëmijë dhe nga komuna dhe
bashki jashtë Vlorës, rreth 5 fëmijë vijnë nga komuna Qendër dhe 3 fëmijë nga Orikumi.
- Në shtator të vitit 2010 pranë drejtorisë arsimore është ngritur një ekip multi-disiplinar. Ky grup ka në
përbërjen e tij 2 specialist të arsimit, një psikologe, një mjekë si dhe punonjëset e njësisë për mbrojtjen e
fëmijëve në bashki. Ky grup analizon të gjitha rastet e fëmijëve që kanë problematika me aftësinë e kufizuar.
- Medpak, - Nëpërmjet projektit të saj ka në fokus gjithë përfshirrjen duke konsistuar në aplikimin dhe
përhapjen e praktikave mësimore më të përshtatshme, lidhur me arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar
në 4 kopshte dhe në 4 shkolla të qytetit të Vlorës. Ky projekt konsiston në përgatitjen e edukatorëve,
mësuesve dhe punonjësve të shërbimit psikologjik për të punuar me fëmijët me aftësi të kufizuar dhe me
vështirësi në të nxënë.
Rrethi Sarandës është rrethi që ka përqindjen më të lartë për Qarkun e Vlorës në vlerën 1 % ose 224 fëmijë. Ndërsa
dy rrethet e tjera kanë numër më të ulët të fëmijëve PAK, ku Rrethi Delvine ka 61 ose 0,8%, Rrethi Vlore 509 fëmijë
ose 0,8%.
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Përqindja e fëmijëve < 18 vjeç me aftësi të kufizuara në qark sipas rretheve

Harta 56: Përqindja e fëmijëve (<18 vjeç) me aftësi të
kufizuar në nivel Rrethi për qarkun e Dibrës, për vitin 2010.
Burimi. Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social
Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar
nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Grafiku 34:. Paraqitja grafike e rretheve me përqindjet
përkatëse të fëmijëve (15-18 vjeç) me aftësi të veçanta, për
vitin 2010.
Burimi. Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social
Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar
nga Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Përqindja e fëmijëve < 18 vjeç me aftësi të kufizuara në qark sipas komuna
Në Qarkun Vlorë, tre komunat që kane dhe numrin më të lartë të fëmijëve me aftësi të kufizuar (0-18 vjeç) të
krahasuara në nivel Qarku, janë: Sevaster 1,8%, Bashkia Sarande 1,4%, Vllahinë 1,3% etj.
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Harta 57: Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar të moshës 018 vjeç, në komunat përkatëse, për vitin 2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social
Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga
Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Grafiku 35: Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar të
moshës 0-18 vjeç, në komunat me vlera më të larta, për vitin
2010.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social
Shtetëror i Tiranës” Mars 2011; Përllogaritja është realizuar nga
Zyra e Observatorit Tiranë, Shtator 2011.

Për sa më sipër, duke përmbledhur problemet e vërejtura, mund t’i grupojmë ato në çështje suksesi dhe në çështje
kritike, si më poshtë:
Çështje suksesi:
- Tashmë është ngritur një sistemi të monitorimit, duke qenë se të dhënat tashmë janë për 2 vite të
njëpasnjëshme.
- Janë vendosur kontakte me institucionet që merren me zbatimin e të drejtave të fëmijëve në Qark deri në
nivel Komune.
- Ngritja e grupit multidisiplinar për vlerësimin e problematikave të fëmijëve me aftësi të kufizuar pranë DAR.
- Projekti i MEDPAK në 4 shkollat dhe 4 kopshtet që është shtrirë, fëmijët me aftësi të kufizuar zhvillojnë
normalisht procesin e mësim-nxënies me ndihmën e mësuesve mbështetës nëpër klasa.
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Çështje kritike:
- Pamundësi për të marr informacione që lidhen me masën e investimeve , në përgjithësi dhe për fëmijët në
veçanti në të gjitha fushat e të drejtave të tyre.
- Administratorët social në komuna nuk janë të trajnuar për çështjet sociale. Nga vizitat e realizuara nga
Observatori në Komuna, në bisedat që janë realizuar si me Administratorët Soc ial ashtu dhe punonjësit e
Njësive për të Drejtat e Fëmijëve (të ngritura së fundmi në komuna), vihet re nevoja për të trajnuar këto
stafe me qëllim dhënien e shërbimeve të nevojshme për fëmijët në kohë dhe me cilësi.
- Njësitë vendore nuk kanë ndjeshmërinë dhe reagimin e nevojshme, për të reflektuar ndaj problemeve që
ndeshen me realizimin e të drejtave të fëmijëve në territorin e tyre.
- Vështirësitë ligjore në lidhje me pajisjen dhe dhënies së drejtë të një familje për të përfituar nga skema e
NE, - është një çështje tjetër kritike. Nga vizitat dhe takimet e realizuar nga Observatori në komunat e
Qarkut Vlorë, janë identifikuar shumë familje të cilat e kishin shumë të nevojshëm përfshirjen ne skemën e
NE (Ndihmë Ekonomike) por që për arsye të tokës apo fondit të pakët në dispozicion, këto familje nuk janë
të përfshira. Si raste konkrete përmendim: (1) Komuna Lukovë ku fondi nga buxheti i shtetit ishte 0 (zero
lekë) për ndihmën ekonomike, dhe ndërkohë ato familje që e kishin shumë të nevojshme të trajtoheshin me
NE mbuloheshin vetëm nga vetë Komuna. (2) Bashkia Himarë, ku numri i familjeve të përfshira në skemën
e ndihmës ekonomike ishte 21 nga të cilat vetëm 16 arrinin të merrnin pagesën e çdo muaji, pasi kishte
mungesë fondi për të plotësuar nevojat e 5 familjeve të mbetura .
- Shërbimet për fëmijët me aftësi të kufizuar janë të pakta në numër dhe jo në shtrirje të plotë në të gjithë
qarkun. Shërbime ofrohen vetëm në bashkinë e Vlorës ndërkohë që dhe në bashkinë e Delvinës dhe të
Sarandës ka fëmijë që kanë nevojë për këto qendra. Sipas administratoreve social ne komuna dhe bashki
numri i fëmijëve me aftësi të kufizuar që shkojnë në shkolla është shumë i vogël , kjo për shkak të
mungesës të shkollave speciale. Në bashkinë e Sarandës nga 125 fëmijë me aftësi të kufizuar, në shkollë
shkojnë vetëm 15; Në bashkinë e Himarës nga 10 fëmijë me aftësi të kufizuar shkojnë vetëm 2 fëmijë në
shkollë; Në Novoselë nga 30 fëmije me aftësi të kufizuar, vetëm 3 fëmijë frekuentojnë shkollën.
- Nuk ka të dhëna të detajuara lidhur me fëmijët me aftësi të kufizuar të integruar në kopshte dhe shkolla
publike apo private për fëmijët në përgjithësi.
- Nga vizitat e kryera nga Observatori në Komuna dhe Bashki, raportohet një mungesa e infrastrukturës në
institucionet shkollore dhe shëndetësore për fëmijët me aftësi të kufizuar në të gjitha komunat dhe bashkitë
e Qarkut Vlorë (mungesa e rampave).
- Në Qarkun Vlorë, raportohet një mungesa e shërbimeve ditore të specializuara për fëmijë me aftësi të
kufizuar, kudo që ato jetojnë.
- Qendra e zhvillimit të Aftësisë së Kufizuar dhe Shkolla Speciale në Vlorë, si institucioni lokal qendror në
shërbim të fëmijëve me aftësi të kufizuar, raportohet që të ketë një numër të madh problemesh, si:
o mungesë stafi mjekësor, personelit të specializuar për fushat e aftësisë së kufizuar (terapistë
zhvillimi , logopedistë , ergoterapistë , psikolog).
o Infrastruktura e Shkollës speciale nuk është aspak e mirë; ajo është një godinë e vjetër me lagështi
dhe problematika të tjera.
o Mungesë të një mjeti transporti për fëmijët që vijnë në këtë Qendër nga zonat rurale rreth qytetit,
apo dhe për organizimin e aktiviteteve për këta fëmijë. Nga vizitat e Observatorit, raportohet që në
Komunën Qendër, e cila ndodhet në afërsi të qytetit të Vlorës, ka rreth 50 fëmijë me aftësi të
kufizuar; 5 nga këta fëmijë frekuentojnë jo rregullisht shkollën speciale në Vlorë për arsye të
mungesës së një mjeti transporti që të mundësojë lëvizjen e tyre.
- Mungesë të shërbimeve për fëmijët me aftësi të kufizuar të moshës 3-6 Vjeçare.
Çështje të reja:
Përsa i takon rezultateve të deri tanishme dhe efektet e punës së Observatorit, Observatori për të Drejtat e Fëmijëve
në Vlorë shikohet me pozitivistet në Qark dhe nga institucionet me të cilat po bashkëpunon. Ky bashkëpunim vihet re
dhe në komunikimin e shpeshtë që kemi ngritur tashmë me këto Institucione për të shkëmbyer informacione që kanë
të bëjmë me fëmijët dhe realizimin e të drejtave të tyre në nivel Qarku. Raporti i hartuar dhe bërë publik nga
Observatori në Vlorë (Të drejtat e fëmijëve në Shqipëri, 2009), është vlerësuar si një nismë pozitive në nivel Qarku,
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sidomos porsa i përket të dhënave numerike dhe faktike që përcjell ky raport. Raportet e hartuara nga Observatori
Vlorë, janë vlerësuar nga Këshilli i Qarkut Vlorë , të cilat tashmë janë përdorur si burim informacioni për analizën e
zbatimit të të drejtave të fëmijëve.
Me gjithë vështirësitë e hasura nga Observatori në fillimet e punës së tij në Qark (viti 2010), sot Observatori ka një
bashkëpunim të vazhdueshëm dhe intensiv porsa i përket shkëmbimit të informacioneve përkatëse në lidhje me
realizimin e të drejtave të fëmijëve.
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. Gjatë vitit 2010 e në
vazhdim janë nënshkruar gjithsej 24 marrëveshje bashkëpunimi midis Observatorit Vlorë dhe partnerëve lokalë.
Bashkëpunimi me komunat dhe bashkitë mund të themi që ka qenë i suksesshëm, pas realizimit të marrëveshjeve të
bashkëpunimit me ta, ka pasur bashkëpunim në shkëmbimin e informacionit dhe problematikave sociale për fëmijë.
Observatori Vlorë jo vetëm ka shkëmbyer si një strukturë lokale burimore, por ka zhvilluar dhe aktivitete të
përbashkëta me partnerë të ndryshëm lokal porsa i përket ndërgjegjësimit dhe informimit në lidhje me çështje që
kanë të bëjnë me respektimin dhe realizimin e të drejtave të fëmijëve. Ndër aktivitetet më kryesore përmendim:
- Veprimtaria në kuadër të 20 Nëntorit, Ditës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve. Kjo veprimtari u
organizuar në bashkëpunim më Bashkinë Vlorë, TERRDESHOMES dhe Qendrën Aulona;
- Realizimi i festave të fundvitit, në bashkëpunim me Bashkinë Vlorë;
Observatori Vlorë ka qenë pjesë aktive në projektet që ka pasur Këshilli i Qarkut Vlorë, si:
1. Hartimi i Strategjisë Rajonale për Fëmijë
2. Ngritja e Rrjetit të Monitoruesve në komunat e bashkitë e Qarkut Vlorë.
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