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KARTA RAJONALE RAPORTUESE – QARKU GJIROKASTËR
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QARKU GJIROKASTËR

LISTA E SHKURTIMEVE

Observatori

- Observatori për të Drejtat e Fëmijëve

ACA

- Aleanca Për Fëmijët në Shqipëri

DSHP

- Drejtoria e Shëndetit Publik

DRSHSSH

- Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror

UNICEF

- Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë

OJF

- Organizata jo Fitimprurëse

FAK

- Fëmijë me Aftësi të Kufizuar

OMZH

- Objektiv i Mijëvjeçarit të Zhvillimit

MASH

- Ministria e Arsimit dhe Shkencës

DAR

- Drejtoria Arsimore Rajonale

ZA

- Zyrë Arsimore

NJMF

- Njësia për Mbrojtjen e Fëmijëve

DRP

- Drejtoria Rajonale e Punësimit

PEI

- Program Edukativ Individual

OMZH

- Objektivat e Mijëvjeçarit për Zhvillim
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I - Parathënie dhe falënderime
“Observatori për të Drejtat e Fëmijës” është një iniciativë ndërmjet UNICEF dhe “Aleancës për
Fëmijët” (ACA), që ka ngritur mekanizmin për mbledhjen e informacionit dhe studimin e
situatës së realizimit të të drejtave të fëmijëve në nivel rajoni.
Ky projekt ka filluar të zbatohet që në Mars të vitit 2009. Aktualisht Observatori ka ngritur zyrat
në rang kombëtar, në të 12 qarqet e Shqipërisë. Zyra e Observatorit, harton raporte bazuar në
realizmin e të drejtave të fëmijës me shtrirje gjeografike në të gjithë territorin e Shqipërisë, duke
u mbështetur në analizën e 140 treguesve të ndryshëm.
Observatori Gjirokastër ka ngritur urat e bashkëpunimit me të gjitha institucionet, drejtoritë,
strukturat vendore dhe lokale si dhe OJF, të cilat kanë në fokusin e tyre fëmijët. Mund te
përmendim disa prej tyre: Drejtorinë Arsimore Rajonale, Drejtorinë e Shëndetit Publik,
Drejtorinë Rajonale të Punësimit, Drejtorinë e Policisë, OJF të ndryshme si dhe ka nënshkruar
Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Bashkive dhe Komunave të qarkut.
Në rajonin e Gjirokastrës, Observatori ushtron veprimtarinë e tij që në Tetor të vitit 2010. Deri
më tani janë kontaktuar një numër i konsiderueshëm njësish vendore dhe strukturash lokale e
rajonale. Që prej vitit 2010 e në vazhdim janë nënshkruar marrëveshjet e bashkëpunimit
kryesisht me të gjithë partnerët lokalë. Përveç mbledhjes së treguesve të drejtave të fëmijëve në
sektorë të ndryshëm, si: arsim, shëndetësi, mbrojtje sociale apo mbi të drejtën për pjesëmarrje,
Observatori Gjirokastër ka realizuar së fundmi studimin “Situata e fëmijëve me nevoja të
veçanta” për vitin 2011. Ky studim bazohet në mbledhjen e të dhënave nga institucionet lokale,
takime me aktorët lokalë dhe intervista me to
Studimi synon të paraqesë gjendjen e Fëmijëve me Nevoja të veçanta në vitin 2011 për Qarkun
Gjirokastër.
Observatori Gjirokastër falënderon Stafin e Aleancës Kombëtare për Fëmijë (ACA) përfaqësuar
nga znj. Suzana Sakiqi si dhe znj.Elma Tërshana, (Drejtore projekti), Znj Mina Mata
(Administratore kombëtare e të dhënave) për mbështetjen dhe këshillimet e vazhdueshme gjatë
fazës së hartimit të këtij studimi; dhe Ermira Zace (Administratore dhe Financiere) për
mbështetjen teknike të ofruar në çdo kohë.
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II - Hyrja
Qëllimi i këtij studimi është të paraqesë situatën e fëmijëve me nevoja të veçanta në Qarkun e
Gjirokastrës për vitin 2011, nëpërmjet analizës së standardeve kryesore dhe zbatimit të tyre. Ky
studim evidenton disa nga problematikat që ndeshen gjatë zbatimit në praktikë të standardeve, si
dhe jep sugjerime për përmirësimin e mëtejshëm të tyre për sigurimin dhe mbrojtjen e të drejtave
dhe interesave të fëmijëve me nevoja të veçanta.
Objektivat e këtij studimi janë:
-

Të përshkruajë dhe të vlerësojë situatën e fëmijëve me nevoja të veçanta si dhe
realizimin e të drejtave të tyre;
Të evidentojë problemet dhe të nxjerrë rekomandime lidhur me sistemin e kujdesit
për fëmijët me nevoja të veçanta;

Ky raport studimi mund t’i vijë në ndihmë Qendrave Rezidenciale të fëmijëve me nevoja të
veçanta, Bashkive/ Komunave përkatëse ku ndodhen këto qendra rezidenciale, si dhe të gjithë
komunave dhe bashkive në Qarkun Gjirokastër. Realizimi i këtij studimi mund t’i shërbejë
Institucioneve të pushtetit vendor për të përmirësuar kushtet dhe standardet e jetesës së fëmijëve
me nevoja të veçanta. Gjithashtu, ky studim mund t’i shërbejë dhe donatorëve të ndryshëm dhe
personave të tjerë të interesuar për të përmirësuar situatën e të drejtave të fëmijëve me nevoja të
veçanta , - duke synuar integrimin e plotë të këtyre fëmijëve në jetën sociale.
Gjithashtu ky raport studimor synon të identifikojë praktikat ekzistuese, shërbimet e pranishme si
dhe situatën e fëmije me aftësi të kufizuar në fushën e sociale për vitin 2011 në Qarkun e
Gjirokastrës.
1. Metodologjia e studimit
Metodologjia e përdorur për këtë studim është: shqyrtimi i të gjitha raporteve, dokumenteve
strategjike kombëtar dhe lokale, shqyrtimi i ligjeve në fuqi të cilat mbështesin të drejtat e
personave me aftësi të kufizuara dhe veçanërisht të drejtat e fëmijëve me nevoja të veçanta. Për
realizimin e këtij studimi u morën shumë të dhëna nga institucionet rajonale si: DAR; DSHP,
DRSHSSH, Shërbimi Social Shtetëror Tiranë, Drejtoria e Gjendjes Civile në Ministrinë e
Brendshme si dhe të dhëna nga OJF të ndryshme që operojnë në Qarkun Gjirokastër.
Një seri dokumentesh relevante u konsultuan gjatë fazës Desk Review, janë si më poshtë:
- Strategjia Kombëtare e personave me Aftësi të Kufizuara 2004 – 2015
- Raporte të NJMF-ve për personat me Aftësi të Kufizuara
- Ligji për arsimin parauniversitar

III - Analiza e studimit
Sipas terminologjisë së Kombeve të Bashkuara, persona me aftësi të kufizuara janë ata persona të cilët
funksionet fizike, kapaciteti mendor ose gjendja psikologjike kanë prirje të shmangen për më shumë se
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gjashtë muaj nga gjendja tipike për moshën përkatëse, gjë që sjell për pasojë kufizime të pjesëmarrjes së
tyre në jetën shoqërore.
Qarku i Gjirokastrës ka një sipërfaqe prej 2,884 km² me një popullsi të regjistruar prej 154,4441 të
vendosur ne 42,660 familje2 dhe me një dendësi popullsie prej 53 banorë /km2. Krahasuar me vitin

2010 ka një rënie popullsie prej 1.4% (2307 banorë)3. Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të
Gjendjes Civile në Tiranë, totali i popullsisë së grupmoshës 0-18 vjeç për vitin 2011 është
32,688 banorë ose 21% e popullsisë totale të Qarkut Gjirokastër .
Përqindja e fëmijëve (0-18 vjeç) me nevoja të veçanta në qarkun e Gjirokastrës ka ardhur në rritje
pavarësisht se numri i tyre është reduktuar me 1 fëmijë nga viti paraardhës. Në vitin 2010 përqindja e
fëmijëve me nevoja të veçanta ka qenë 0.9% (327 fëmijë)4 ndërsa në vitin 2011 përqindja e fëmijëve me
nevoja të veçanta është 1% (326 fëmijë)5. . Nëse bëjmë një krahasim mes numrit të fëmijëve që jetojnë në
zonë urbane me ato në zonë rurale, rezulton që 155 jetojnë në qytet dhe 171 fëmijë me aftësi të kufizuar
(0-18 vjeç) jetojnë në fshat. Numri më i madh i fëmijëve me aftësi të kufizuara përbëhet nga grupmosha
6-15 vjeç (161 fëmijë), duke u pasuar nga grupmosha 15-18 vjeç (92 fëmijë) dhe në fund grupmosha 0-6
vjeç (73 fëmijë).

Grafiku 1: Numri i fëmijëve me AK i ndarë sipas grupmoshave për vitin 2011

Burimi: Shërbimi Social Shtetëror, Tiranë (2012)
Duke ju referuar grafikut 2 mund të themi se numri i fëmijëve me nevoja të veçanta të cilët janë të
regjistruar në sistemin arsimor, është 153 (ose 47%). Nga këto 24 fëmijë (ose 32%) janë në arsimin
parashkollor, 97 fëmijë (ose 60%) në arsimin e detyruar dhe 33 fëmijë (ose 36%) në arsimin e mesëm.
Pjesa tjetër e këtyre fëmijëve nuk janë të integruar në sistemin arsimor.

Grafiku 2: Numri i fëmijëve me nevoja të veçanta që janë në sistemin arsimor dhe jashtë tij për vitin 2011

1

Zyra e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme,2012;

2

Shërbimi Social Shtetëror Tiranë, 2012;
Të dhënat primare janë marrë nga Zyra e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme,2012, ndërsa
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përllogaritjet janë bërë nga Observatori Tiranë;
4
5

Shërbimi Social Shtetëror Tiranë, 2012;
Ibid;
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Burimi: Shërbimi Social Shtetëror, Tiranë (2012)
Rrethi Tepelenës është rrethi që ka përqindjen më të lartë, për Qarkun e Gjirokastrës, në vlerën 1,6 % ose
147 fëmijë. Ndërsa dy rrethet e tjera kanë numër më të ulët të fëmijëve PAK, ku në Rrethin e Përmetit
jetojnë 83 fëmijë ose 1,1% dhe Rrethi Gjirokastër 95 fëmijë ose 0.6%.

Përqindja e fëmijëve < 18 vjeç me aftësi të kufizuara në qark sipas rretheve

Harta 1. Përqindja e fëmijëve (<18 vjeç) me aftësi
të kufizuar në nivel Rrethi për qarkun e
Gjirokastrës, për vitin 2011.
Burimi. Burimi primari i informacionit është
“Shërbimi Social Shtetëror i Tiranës” 2012;
Përllogaritja është realizuar nga Zyra e
Observatorit Tiranë.

Grafiku 3. . Paraqitja grafike e rretheve me
përqindjet përkatëse të fëmijëve (0-18 vjeç) me
aftësi të veçanta, për vitin 2011.
Burimi. Burimi primari i informacionit është
“Shërbimi Social Shtetëror i Tiranës” 2012;
Përllogaritja është realizuar nga Zyra e
Observatorit Tiranë,.

Duke ju referuar Hartës 2 ose Grafikut 4, në Qarkun e Gjirokastrës, bashkitë/ 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:Bashkia Tepelenë (2,8% ose 49 fëmijë), Sukë (2% ose 13 fëmijë), Lutfinjë (1,6% ose
21 fëmijë), Qëndër Piskovë (1,5% ose 12 fëmijë), Bashkia Memaliaj (1,4% ose 20 fëmijë), Qëndër (1,3%
ose 20 fëmijë) e në vijim (për më shumë referoju grafikut dhe hartës së mëposhtme).
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Sipas CENSUS 2011, përqindja e femrave mbi 15 vjeç me të paktën një aftësi e kufizuar në lidhje me
totalin e femrave mbi 15 vjeç në Qarkun e Gjirokastrës është 8.9%, ndërsa përqindja e meshkujve mbi 15
vjeç me të paktën një aftësi e kufizuar në lidhje me totalin e meshkujve mbi 15 vjeç është 7.1%.

Harta 2: Përqindja e fëmijëve me aftësi të
kufizuar të moshës 0-18 vjeç, në komunat
përkatëse, për vitin 2011.
Burimi: Burimi primari i informacionit është
“Shërbimi Social Shtetëror i Tiranës” 2012;
Përllogaritja është realizuar nga Zyra e
Observatorit Tiranë

Grafiku 4: Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar të moshës 0-18
vjeç, në komunat me vlera më të larta, për vitin 2011.
Burimi: Burimi primari i informacionit është “Shërbimi Social Shtetëror
i Tiranës” 2012; Përllogaritja është realizuar nga Zyra e Observatorit
Tiranë.

Legjisacioni Shqiptar njeh dy skema të përfitimit për aftësinë e kufizuar. Skema e parë është ajo
e përfitimit nga sigurimet shoqërore, prej së cilës përfitojnë personat të kthyer në të paaftë gjatë
kohës në punë dhe nga e cila përfitojnë 53,965 persona. Skema e dytë është skema e cila i
referohet personave të lindur të paaftë ose të kthyer në të tillë përpara punësimit të tyre. Numri i
përfituesve të skemës së dytë është 15,098. Ligji i parë shqiptar për mbrojtjen sociale, ligji nr.
7710 i vitit 1993 aplikoi për herë të parë pagesat për personat me aftësi të kufizuar, e cila ishte
vetëm një ndihmë në masën e pagesës së ndihmës ekonomike të kryefamiljarit (22$/muaj). Më
pas këta persona filluan të marrin pagesë individuale sipas vlerësimit mjekësor. Mangësitë e ligjit
të vitit 1993 u reflektuan në ligjin e ndihmës së përkujdesit të vitit 2005. Aktualisht personat me
aftësi të kufizuar fizike dhe mendore përfitojnë 90$ në muaj dhe po të njëjtën pagesë marrin edhe
kujdestarët e tyre.
Në Shqipëri aktualisht operojnë 11 qendra publike për personat me aftësi të kufizuara të
shpërndara në 8 rajonet më të mëdha të vendit. Këto qendra frekuentohen nga 381 persona dhe të
cilët përbëjnë 0.3% të totalit të personave me aftësi të kufizuara të regjistruar. Gjithashtu në këto
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qytete operojnë edhe 14 qendra publike përpos qendrave kombëtare të zhvillimit. Numri total i
përfituesve në këto qendra është 1210 ose 1% e numrit total të personave me aftësi të kufizuara
për Qarkun e Gjirokastrës. Këto qendra ndodhen në zonat urbane, duke lënë të pambuluar 95% të
njësive administrative të vendit dhe të gjitha zonat rurale.6
Sipas hartës elektronike të Shërbimeve Sociale, në qarkun e Gjirokastrës operon një qendër e
“Save the Children Albania”, e cila ofron shërbime të përditshme që kujdesen për moshat 6-14
vjeç dhe shërbime arsimore për fëmijët me aftësi të kufizuara nga mosha 3-16 vjeç.
Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, në bashkëpunim me
PNUD dhe Kishen angleze “Jezu Krisht”, po mundësojnë shpërndarjen e 90 karrocave me rrota
për persona para dhe tetraplegjik në 6 prefektura të vendit. Pjesë e këtij projekti është edhe qarku
i Gjirokastrës. Drejtoresha e Shërbimit Social Shtetëror , Kozeta Mesiti, në fjalën e saj gjatë
ceremonisë të shpërndarjes së kontigjentit të përcaktuar , për Prefekturën e Gjirokastrës, e vuri
theksin në punën që duhet bërë nga institucionet për kapërcimin e pengesave që dalin mes
shoqërisë dhe personave me aftësi të kufizuara.7
Iniciativa shtetërore dhe legjislacioni në fushën e aftësisë së kufizuar
Kuadri ligjor ekzistues që garanton arsimimin e fëmijëve me nevoja të veçanta në kushtet e
arsimit gjithëpërfshirës, i ka rrënjët në Kushtetutën e Republikës.
Pas nënshkrimit të Konventës Ndërkombëtare të të Drejtave të Fëmijës (Shkurt 1992), shteti
Shqiptar ka reaguar pozitivisht ndaj të drejtave të fëmijëve me nevoja të veçanta. Në këtë kuadër
në datë 21.06.1995 u miratua ligji nr. 7952 “Për sistemin arsimor parauniversitar” i cili shpalli
se:
- Arsimi special publik është pjesë përbërëse e sistemit arsimor publik dhe i cili synon
zhvillimin sa me të plotë të mundësive të personave që paraqesin paaftësi fizike, mendore
dhe emocionale.
- Arsimimi i fëmijëve me nevoja të veçanta kryhet falas.
Ky ligj (Ligji nr. 7952 “Për sistemin arsimor parauniversitar”) është specifikuar në Nenin 1 tw
Dispozitës Normative8 për arsimin parauniversitar për shkollat publike, të miratuar nga Ministria
e Arsimit dhe që detyronte organet përgjegjëse ta zbatonin atë. Kjo Dispozitë lejonte arsimimin e
fëmijëve me nevoja të veçanta si në shkolla speciale ashtu edhe në shkolla të zakonshme.
Gjithashtu më datë 29.03.2002 është miratua Ligji nr. 8872 “Për arsimin dhe Formimin
Profesional në Republikën e Shqipërisë”. Ky ligj njeh të drejtën për arsim për të gjithë qytetarët,
pavarësisht nga statusi i tyre social apo gjendja shëndetësore. Në këtë ligj parashikohet hapja e
shkollave dhe klasave të posaçme si dhe kualifikimi i personelit për të punuar me fëmijët me
nevoja të veçanta. Pavarësisht se ekziston ky ligj, deri tani nuk ka praktika për ofrimin e këtij
shërbimi.
Qeveria Shqiptare në vitin 2004 krijoi një strategji gjithëpërfshirëse dhe të re në fushën e arsimit
për periudhën 2004-2015. Kjo strategji, ka integruar më së miri OMZH-të, "Arsim për të Gjithë",
6

Caritas Shqiptar (2011), Përkujdesi Shoqëror për Personat me Aftësi të Kufizuara Mendore, Tiranë
Shërbimi Social Shtetëror (2013),
URL:http://www.shssh.gov.al/index.php?option=com_content&view=article&id=125:persona-me-aftesi-tekufizuara-paisen-me-karroca-te-standarteve-bashkekohore&catid=11:njoftime&Itemid=24, aksesuar më, Mars
2013
8
Dispozita Normative për arsimin parauniversitar ka hyrë në fuqi duke filluar nga viti shkollor 2002-2003
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dhe ka vendosur shumë prioritete me qëllime gjithëpërfshirës. Ky vizion duket si një rrugë e
drejtë në përmirësimin e cilësisë së jetës të fëmijëve me aftësi të kufizuar, përkundër skepticizmit
që ekziston për mundësinë për të qenë realisht një strategji e zbatueshme.
Në lidhje me përkujdesin shoqëror dhe social të fëmijëve me aftësi të kufizuar, është dhe
udhëzim9 i MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencës), i cili synon të sigurojë shërbime
psikologjike dhe sociale në shkollë.
Në Ligjin e ri të arsimit parauniversitar, parashikohet krijimi i komisioneve shumë-disiplinore
rajonale10 me mandatin e vlerësimit të kapaciteteve të fëmijëve me aftësi të kufizuar; një
komision i cili gjithashtu sugjeron nëse fëmija mund të integrohet në shkollë normale apo në
"shkollë të veçantë”. Gjithashtu ky ligj thekson se raste të veçanta, si fëmijëve me aftësi të
kufizuar dhe që duhet të përfitojnë nga shërbimet arsimore alternative. Sipas Ligjit nr. 69/ 2012,
dt. 21.06.2012 “Për arsimin parauniversitar” këto shërbime 11 përfshijnë shërbime psikologjike në
institucionet e arsimit. Pushteti lokal në bashkëpunim me DAR janë përgjegjës për identifikimin
dhe përfshirjen e çdo fëmije në sistemin arsimor normal dhe u sigurojnë atyre shërbim
psikologjik-social. Fëmijëve me aftësi të kufizuar gjithashtu përfitojnë nga programet e edukimit
special i miratuar dhe i përshtatur rast pas rasti duke u bazuar në interesin më të lartë të fëmijës.
Gjithashtu bazuar dhe parashikuar në nenin 44 të po këtij ligji, Kurrikula të veçanta duhet të
zhvillohen për fëmijëve me aftësi të kufizuar duke marrë parasysh zhvillimin fizik, social dhe
mendor të fëmijës, si dhe kapacitetet individuale të çdo rasti. Në vazhdim të këtij ligji deklarohet
se edukimi i fëmijëve në shkolla të veçanta duhet të jenë të përkohshme 12, ndërsa integrimi në
shkolla normale është themelore dhe duhet të jetë i përhershëm. Gjithashtu ZA-ve i lind
përgjegjësia e parashikuar në nenin 64 se duhet të ndërtojnë një komision të veçantë (të
përmendur më lart, ekzistuese në Korçë) të përbërë nga mjeku specialist, profesionistë të arsimit,
psikologë dhe përfaqësues të pushtetit lokal të cilët pas shqyrtimit të kërkesës së prindërve ose
mësimdhënësve, sugjerojnë dhe rekomandojnë vijueshmërinë e fëmijës dhe nëse ata duhet të
frekuentojnë institucione arsimore të veçanta apo sistemin normal arsimor.
Gjithsesi është prindi ai i cili vendos nëse fëmija ndjek shkollën speciale apo arsimin normal.
Institucionet arsimore të duhet te krijojnë dhe punojnë me programe edukative individuale
(PEI). Ky plan përgatitet nga një komision i përbërë nga:
mësues të fushave të ndryshme,
psikologëve dhe
prindërve.
Fëmijëve me aftësi të kufizuar duhet t’u garantohet një mësues asistent dhe shërbime
rehabilituese. Stafi arsimor që punon me këta fëmijë duhet të jenë të trajnuar dhe licencuar
(certifikuar) nga MASH.
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Udhëzimi Nr.18 datë 21.04.2008 “Për funksionimin e shërbimit psikologjik shkollor në sistemin arsimor
parauniversitar”
10
Ligji nr.69/2012 “Për Arsimin Parauniversitar” neni 5 “ E drejta për Arsimim” dhe neni 6 “Parimet e përgjithshme
për edukimin e fëmijëve.
11
Neni 20 Ligji për Arsimin Parauniversitar, 2012
12
Neni 63, Ligjit nr.69 /2012 Për Arsimin Parauniversitar.
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IV - Rekomandime
Synimi i këtij studimi është vlerësimi i situatës së fëmijëve me nevoja të veçanta dhe identifikimi
i nevojave për përmirësimin e kësaj situate, duke garantuar një gjithë përfshirje të tyre në jetën
sociale dhe specifikisht garantimi i të drejtës për arsimim. Pavarësisht punës së vazhdueshme që
bëjnë agjenci të ndryshme si dhe iniciativat qeveritare për përmirësimin e kësaj situate, mbeten
ende çështje mbi të cilat duhet të punohet edhe më shumë.
Ka ende shumë fëmijë të cilët janë të paidentifikuar si fëmijë me nevoja të veçanta. Gjithashtu
më shumë se gjysma e pjesës së identifikuar si fëmijë me nevoja të veçanta, nuk janë pjesë e
sistemit arsimor. Mundësia e këtyre fëmijëve për të pasur akses në qendrat e shërbimit është
shumë e vogël, sepse këto qendra janë të vendosura në qendrat urbane. Duke u bazuar në këto
gjetje mund të themi se:
- Arsimi i përshtatur për fëmijët me nevoja të veçanta mund të arrihet duke u bazuar në një
reformë tërësore në sistemin e edukimit dhe me anë të ndryshimit në kulturën dhe praktikat
sociale;
-Mbajtja e të dhënave për fëmijët me nevoja të veçanta dhe specifikisht e problemeve të tyre
është shumë e nevojshme;
-Nevoja e përmirësimit të shërbimeve mbështetëse për mësuesit dhe lehtësimi i punës së tyre me
një ndihmës që mund të jetë edhe vullnetar, por që ndihet i aftë në komunikimin më këta fëmijë;
- Duhet të rritet vëmendja ndaj kushteve të arsimit parashkollor dhe pajisjes së tyre me mjetet
dhe praktikat e nevojshme për të pritur fëmijë me nevoja të veçanta;
-Parashikimi në ligj i kurrikulave që duhen të përdoren për këtë kategori fëmijësh;
-Përfshirja e problematikës së fëmijëve me nevoja të veçanta në fazat e hershme të ciklit shkollor
me qëllim shmangien e diskriminimit të këtyre fëmijëve dhe pranimit të tyre në mënyrë të
natyrshme.
- Përcaktimi i saktë i procedurave për pranimin dhe vlerësimin fillestar të fëmijëve me nevoja të
veçanta për regjistrimin e tyre në klasën e parë të shkollës së zakonshme.
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