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Strategjia Lokale për personat me Aftësi të Kufi zuara në qytetin e Durrësit, është 

hartuar në përputhje dhe në kuadër të zbatimit të Strategjisë Kombëtare të Personave 

me Aftësi të Kufi zuar1. Kjo strategji lokale, udhëhiqet nga ky dokument bazë i fushës, 

nga dokumente dhe instrumente ndërkombëtarë, si dhe nga politikat dhe kuadri ligjor 

ekzistues që sanksionojnë të drejtat e personave me aftësi të kufi zuara në Shqipëri.

SLPAK, është analizuar nga këndvështrimi i potencialeve, pikave të forta dhe të 

dobëta, mundësive dhe rreziqeve, të cilat ndikojnë në pamundësinë e përfshirjes së plotë 

të personave me aftësi të kufi zuara në shoqërinë Shqiptare. Qëllimi fi nal i SLPAK është 

gjithëpërfshirja, eliminimi i barrierave ekzistuese dhe përmirësimi i cilësisë së jetës së 

personave me aftësi të kufi zuara, përmes gëzimit të të drejtave bazë në punësim-formimit 

profesional, arsim, shërbime shoqërore dhe përshtatshmëri në qytetin e Durrësit.

SLPAK u realizua si fryt i diskutimeve, konsultimeve dhe bashkëpunimit në një grup 

të gjerë profesionistësh të fushave, por edhe të grupeve të interesit. Metodologjia 

e përdorur në hartimin e këtij dokumenti, është bazuar në metoda të vlerësimit me 

pjesëmarrje, përmes kombinimit të intervistave me aktorët përgjegjës dhe grupeve të 

interesit në fusha të shërbimeve shoqërore, arsimit, përshtatshmërisë e punësimit 

formimit profesional.

Struktura e SLPAK është e organizuar në katër pjesë kryesore. Pjesa e parë paraqet 

konteksin në të cilin është hartuar SLPAK si edhe procesin i cili ka shoqëruar formulimin 

e këtij plani. Pjesa e dytë është një analizë cilësore në fushën e shërbimit shoqëror, 

arsimit, punësimit e formimit profesional dhe përshtatshmërisë së ambienteve. Në 

mënyrë të veçantë kjo pjesë hedh dritë mbi gjendjen aktuale të personave me aftësi 

të kufi zuara në qytetin e Durrësit, por edhe mbi angazhimet konkrete të institucioneve 

vendore përsa i përket sferës së aftësisë së kufi zuar. Pjesa e tretë, përmban drejtimet 

kryesore strategjike që instutucionet përgjegjëse në qytetin e Durrësit duhet të ndjekin 

i. HYRJE

1 VKM nr. 8 datë 07.01.2005 “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare të Personave me Aftësi të Kufi zuar”.
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në pesë vitet e ardhshme me qëllim ofrimin dhe zgjerimin e shërbimeve shoqërore të 

përshtatura, nxitjes së arsimit gjithëpërfshirës, punësimit e formimit profesional, ndërtimit 

të ambienteve të përshtatura për të lehtësuar aksesin dhe pjesëmarrjen e personave 

me aftësi të kufi zuara dhe familjeve të tyre. Në kapitullin e fundit, janë paraqitur disa 

nga projektet prioritare për t’u zbatuar brenda periudhës kohore të këtij dokumenti.

SLPAK u realizua nga Shërbimi Social Shtetëror, i cili u mbështet fi nanciarisht nga 

UNFPA, në kuadrër të projektit “ Planifi kimi në nivel lokal për realizimin e të drejtave të 

personave me aftësi të kufi zuara”. Ekspertë të FSHDPAK, ndihmuan në mbledhjen e 

të dhënave dhe hartimin e SLPAK.
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Numri i personave me aftësi të kufi zuara të regjistruar në qytetin e Durrësit është 

5,187 persona2. 41,1% e tyre (n=2135) janë përfi tues nga skemat e pagesës së 

aftësisë së kufi zuar. Figura 1, pasqyron përqindjet e tyre.

 

Figura 1. Personat me aftësi të kufizuara në qytetin e Durrësit

Nëse i referohemi diagnozave në skemën e pagesës së aftësisë së kufi zuar, 21.8% 

(n=467) janë të verbër, 10.3% (n=222) janë para e tetraplegjikë dhe 67.9% (n=1446) 

janë të lindur me aftësi të kufi zuara mendore e fi zike (Figura.2). Vetëm 19.4% e tyre 

(n=415) janë përfi tues edhe të pagesës për kujdestarinë. 

 

ii. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME PËR PERSONAT ME 
    AFTËSI TË KUFIZUARA NË QYTETIN E DURRËSIT

2 Burimi: Statistika të Sektorit të Sherbimeve Sociale, Bashkia Durrës për periudhën Maj-Qershor 2010.
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Figura 2. Numri i përfituesve të pagesës së paaftësisë sipas diagnozave

Numri i personave me aftësi të kufi zuara, të cilët përfi tojnë nga skemat e pagesave 

të invaliditetit është 3052 persona, prej të cilëve 64.4% (n=1966) janë invalidë të 

plotë; 19.3% (n=591) janë invalidë të pjesshëm dhe 16.2% (n=495) me pension 

pleqërie. Figura 3, pasqyron këto të dhëna.

Figura 3. Numri i përfituesve nga skema e invaliditetit

Në qytetin e Durrësit, funksionon Qendra e Zhvillimit për Personat me Aftësi të 

Kufi zuara, një institucion shtetëror, i cili ofron shërbime për 33 klientë me aftësi të 

kufi zuara të moshave nga 4-18 vjec. Në qytet ka një shkollë speciale, ku mësojnë 111 

nxënës me aftësi të kufi zuara.

Organizatat kombëtare të personave me aftësi të kufi zuara, janë aktive në rajon, 

përmes nxitjes së përmirësimeve ligjore dhe zbatimit të legjislacionit ekzistues, në dobi të 

anëtarëve të tyre. Nuk ka shërbime dhe eksperienca të tjera në ndihmë të përmirësimit 

të cilësisë së jetës së personave me aftësi të kufi zuara në qytetin e Durrësit. 
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I.1 Produktet e Partnerët

Që prej verës së vitit 2010, Shërbimi Social Shtetëror ndërmori inisiativën të nxisë 

fi llimin e procesit për hartimin e një strategjie, e cila do të synonte në përfshirjen e 

komunitetit të personave me aftësi të kufi zuara (SLPAK) në qytetin e Durrësit, përmes 

përmirësimit të shërbimeve, sistemit arsimor, nxitjes së punësimit e formimit profe-

sional, ndërtimit të ambienteve të përshtatura publike e jopublike. Produktet kryesore 

që rezultuan nga puna disa mujore janë plane strategjike të hartuara në katër fusha, të 

cilat u panë si prioritare për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe përfshirjen e personave 

me aftësi të kufi zuara. Për secilën nga fushat, u përgatit një strategji e veçantë lokale 

me objektiva e hapa konkretë për t’u ndjekur në të ardhmen. Figura 4, jep një tablo të 

produkteve të dala nga procesi i hartimit të planeve strategjike. 

 

Figura 4. Produkte nga procesi i hartimit të planeve strategjike  

    

PJESA I: PROCESI PËR HARTIMIN E STRATEGJIVE 
     LOKALE
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Figura 5 ilustron procesin e hartimit të SLPAK për qytetin e Durrësit.

Figura 5. Procesi i hartimit të SLPAK

 

I.2 Mbledhja e Informacionit

Për të mbledhur informacionin e nevojshëm për raportin e vlerësimit të gjendjes e 

më pas hartimin e SLPAK, u përdorën instrumentet si më poshtë:

A) Intervista të pastrukturuara me institucionet të cilat operojnë në nivel lokal 

dhe lidhen me problematikat e Shërbimeve, Arsimit, Punësimit e Formimit 

Profesional, Përshtatshmërisë së Ambienteve.

Intervista të pastrukturuara u zhvilluan me çdo departament që kishte përgjegjësi 

për të katër çështjet objekt i SLPAK. Fillimisht u zhvillua një takim i parë me të gjitha 

institucionet lokale, ku u prezantua qëllimi, produktet që priteshin të realizoheshin si dhe 
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rrugët për arritjen e tyre. Një pyetësor i pastrukturuar u dorëzua për t’u plotësuar e pas 

një jave në bazë të përgjigjeve të dhënave, u zhvilluan intervista më të gjera sqaruese. 

Pyetësorët ishin specifi kë për çdo institucion, në varësi të përgjegjësive dhe pritshmërive.

Institucionet lokale, të cilat u kontaktuan dhe u përfshinë në marrjen e informacionit 

janë të listuara si më poshtë vijon për çdo fushë objekt i SLPAK:

Punësimi e Formimi profesional

1. Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit

2. Drejtoria Rajonale e e Formimit Profesional

3. Drejtoria Rajonale e Inspektoriatit të Punës

Arsimi 

1. Drejtoria Rajonale Arsimore

2. Drejtues të Shkollave normale 

3. Drejtues i Shkollës Speciale 

Shërbimet

1. Sektori i Shërbimeve Sociale, Bashki

2. Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror

3. Inspektim/Kontrolli i Zyrës Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror

4. Qendra e Zhvillimit, Durrës

Përshtatshmëria e ambienteve

1. Drejtoria e Urbanistikës në Qark

2. Drejtoria e Urbanistikës në Bashki

3. Departamenti i Shërbimeve publike/Transportit në Bashki

B)  Intervista direkte me persona me aftësi të kufi zuara, në ambientet ku ata jetojnë

Për të marrë informacion mbi gjendjen, nevojat e pritshmëritë e personave me 

aftësi të kufi zuara dhe të familjarëve të tyre, u zhvilluan intervista direkte me persona 

me aftësi të kufi zuara në ambientet ku ato jetonin (n=11). Në intervista u përfshinë 

persona me të gjitha llojet e aftësive të kufi zuara (të verbër, aftësi e kufi zuar fi zike, 

aftësi e kufi zuar mendore).

Grupmoshat e të intervistuarve varionin nga 14-60 vjeç. Për të gjithë të intervis-

tuarit, u përdor e njëjta skedë interviste, përmes së cilës synohej marrja e të dhënave 

mbi historikun e aftësisë së kufi zuar, shërbimet që personi merrte, mjetet ndihmëse, 
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gjendjen ekonomike, arsimimin, punësimin e përshtatshmërinë e ambienteve. Pjesa e 

fundit e skedës së intervistës, kishte pyetje mbi dëshirat, shpresat e pritshmëritë e tyre. 

C) Fokus Grup me persona me aftësi të kufi zuara

U realizua një fokus-grup me 12 persona me aftësi te kufi zuara të llojeve të ndryshme.

Pyetjet ishin të njëjta me pikat B. 

D) Fokus Grup me Prindër e Kujdestarë

U realizua një fokus-grup me prindër të fëmijëve me aftësi të kufi zuara. Numri i 

pjesëmarrësve ishte 6. Grupmoshat e fëmijëve varionin nga 10-35 vjeç. U përdor e 

njëjta skedë interviste si më sipër. 

E) Intervista me organizatat dhe qendrat e shërbimeve.

Numri i OJF-ve apo qendrave që ofrojnë shërbime të intervistuara e të përfshira 

në raport, është 6. Intervistat u kryen përmes pyetësorëve të pastrukturuar, përmes 

të cilëve synohej të merrej informacion mbi shërbimet që ato ofronin, burimet e fi nan-

cimit, bashkëpunimin me pushtetin vendor, vështirësitë e problematikat me të cilat 

ndesheshin, nevojat më emergjente të personave me aftësi të kufi zuara në rajon etj.. 

F) Informacion përmes pyetësorëve sasiorë me individë e familjarë.

Për të dhënë një tablo më të qartë të gjendjes dhe nevojave të individëve me 

aftësi të kufi zuara në qytetin e Durrësit, u përdorën të dhëna sasiore të mbledhura 

nga FSHDPAK në fi llimin e vitit 2010, me qëllim realizimin e studimit “Konsumatori 

Flet”.3 Të dhënat u përpunuan veçmas për qytetin e Durrësit në SPSS, për qëllim të 

realizimit të këtij raporti. Pjesëmarrës ishin 110 persona me aftësi të kufi zuara dhe 102 

prindër e familjarë të tyre. Pyetjet e drejtuara përmes një pyetësori, synonin të masnin 

perceptimin e tyre mbi shërbimet, përshtatshmërinë, arsimin, punësimin e formimin 

profesional. Vlerësimi u bë sipas një shkalle Likert, përmes një sistemi notash nga 4 

pakaluese në 10 më e larta. 

3 FSHDPAK (2010). Zbatimi i SKPAK:Raport Monitorimi 2008-2009. 
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I.3 Parimet, Procesi & Organizimi i Punës për hartimin e SLPAK

Për vetë rëndësinë që SLPAK do të ketë në pesë vitet e ardhshme në përmirësimin 

e jetës dhe përfshirjen e personave me aftësi të kufi zuara, një rëndësi e vecantë iu 

kushtua organizimit të procesit të formulimit të saj në të katër fushat. Procesi ishte një 

proces i gjerë e me pjesëmarrje të të gjitha grupeve të interesit. Përgjatë tij, informimi 

dhe thithja e mendimeve nga komuniteti i personave me aftësi të kufi zuara dhe familjeve 

të tyre, ka qenë në vëmendje të hartuesve të këtij raporti.

Hartimi i SLPAK, është rezultat i një proçesi të hapur lokal, në të cilin kanë kontribuar 

një numër i madh aktorësh përgjegjës në fusha të arsimit, punësimit, shërbimeve e 

përshtatshmërisë.

Për secilën nga fushat, u realizuan takime të hapura me pjesëmarrjen aktive të 

institucioneve lokale përgjegjëse, organizatave që punojnë specifi kisht, lidhur me 

problematikën për të cilën punohej, persona me aftësi të kufi zuara e prindër të tyre.

Figura 6. Mënyra dhe stadet që kaloi procesi i hartimit të SLPAK
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Për secilën nga fushat u punua në grupe pune, në takime të veçanta. Aktivitetet u 

fokusua në përgatitjen e analizës SËOT, ku pjesëmarrësit identifi kuan pikat e forta, të 

dobëta, mundësitë, risqet në realizimin e shërbimeve, punësimit, arsimit, përshtatsh-

mërisë për personat me aftësi të kufi zuara. Më pas u kalua në hartimin dhe diskutimin 

e planeve konkrete për çdo fushë.
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PJESA II. VLERËSIMI I GJENDJES SË PERSONAVE ME 
      AFTËSI TË KUFIZUARA NË QYTETIN E DURRËSIT

II.1 SHËRBIMET

Sigurimi dhe ofrimi i shërbimeve shoqërore është cilësuar dhe pranuar që prej 

“Paktit ndërkombëtar për të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore” (OKB 1966, 

pranuar nga Shteti Shqiptar në 1991) si përmbushje e të drejtave themelore të njeriut. 

E drejta për shërbime shoqërore duhet të ofrohet mbi baza të barabarta për çdo 

person pavarësisht nga vendodhja e tij, urbane apo rurale, mosha, gjinia apo gjendja 

sociale etj. Kjo e drejtë duhet të ofrohet edhe në përputhje të plotë me nevojat që çdo 

person paraqet, ashtu si edhe neni 26 i Konventës së OKB për të drejtat e personave 

me aftësi të kufi zuar4 i ka cilësuar shërbimet shoqërore në funksion të kategorisë të 

personave me aftësi të kufi zuar. 

E drejta për shërbime shoqërore është garantuar nga kuadri ligjor Shqiptar në një 

sërë dokumente polikë socialë5 si dhe akte të tjera ligjore dhe nënligjore, të cilët kanë 

4 Konventa e OKB për të drejtat e personave me aftësi të kufi zuar është nënshkuar në parim nga 
Qeveria Shqiptare në Dhjetor 2009. Nenin 26 “Aftësimi dhe Rehabilitimi” përcakton se 1. Shtetet Palë 
do të ndërmarrin masat e duhura, duke përdorur edhe mbështetjen e moshatarëve, për të bërë të 
mundur që personat me aftësi të kufi zuar të arrijnë dhe të ruajnë pavarësinë e tyre maksimale, aftësinë 
e plotë fi zike, mendore, shoqërore dhe profesionale, dhe për të siguruar përfshirjen dhe pjesëmarrjen e 
tyre të plotë në të gjitha aspektet e jetës. Për këtë qëllim, Shtetet Palë do të organizojnë, fuqizojnë dhe 
zgjerojnë shërbimet aftësuese dhe rehabilituese gjithëpërfshirëse, veçanërisht në fushat e shëndetit, 
punësimit, edukimit dhe shërbimeve sociale, në mënyrë të tillë që këto shërbime dhe programe:(a) Të 
fi llojnë në fazën më të hershme të mundshme dhe të jenë të bazuara në vlerësimet multidisiplinare të 
nevojave dhe fuqive individuale; (b) Të mbështesin pjesëmarrjen dhe përfshirjen në komunitet dhe në 
të gjitha aspektet e shoqërisë dhe të sigurohen që atojanë mbi baza vullnetare të disponueshme për 
personat me aftësi të kufi zuar sa më pranë komuniteteve të tyre të jetë e mundur, duke përfshirë zonat 
rurale. 2.Shtetet Palë do të inkurajojnë organizimin e trainimeve të nivelit fi llestat dhe të vazhdueshëm 
për profesionistët dhe stafi n që punon në shërbimet aftësuese dhe rehabilituese. 3. Shtetet Palë do të 
inkurajojnë disponibilitetin, njohuritë dhe përdorimin e pajisjeve dhe teknologjive asistuese të projektuara 
për personat me aftësi të kufi zuar, duke qenë se ato lidhen me aftësimin dhe rehabilitimin.

5 VKM nr. 8 datë 07.01.2005 “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Personat me Aftësi të 
Kufi zuar”; VKM nr. 658 datë 17.10.2005 “Për standartet e shërbimeve shoqërore”; VKM nr. 822 datë 
06.12.2006 “Për miratimin e standarteve të shërbimeve shoqërore për personat me aftësi të kufi zuar 
në qendrat rezidenciale dhe ditore”.
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normuar ofrimin në praktikë të shërbimeve shoqërore për personat me aftësi të kufi -

zuara. Këto dokumente politikë dhe ligjore prej vitesh tashmë, nuk i cilësojnë shërbimet 

thjesht si një element që duhet të kihet në vëmendje të hartuesve të politikave sociale 

rajonale apo si përmbushje thjesht e detyrimeve ligjore të vendimmarësve të pushtetit 

qëndror, por si detyrim që duhet të ofrohet në përputhje me nevojat që paraqet çdo 

person me aftësi të kufi zuar në shoqërinë Shqiptare. 

ORGANIZIMI I SHËRBIMEVE SHOQËRORE NË RAJONIN DURRËS

Organizimi i shërbimeve shoqërore në Rajonin Durrës, ashtu si edhe në njësi të tjera 

administrative të Republikës së Shqipërisë, është rregulluar si në nivel vendimmarrës 

dhe në nivel administrativ me qëllim mbarëvajtjen dhe kontrollin e tyre me efi çencë. Në 

vijim po bëjmë një paraqitje narative të strukturave dhe departamenteve në funksion 

të organeve të pushtetit vendor në Rajonin Durrës lidhur me përgjegjësitë në fushën 

e shërbimeve shoqërore.

- Këshilli i Qarkut Durrës: Pranë këtij Këshilli në përmbushje të detyrimeve ligjore6 

në nivel vendimmarës eshte ngritur dhe funksionon “Komiteti i vlerësimit të nevojave 

dhe planifi kimit të shërbimeve të reja në komunitet” në përbërje të të cilit janë perfshirë 

14 përfaqësues sipas institucioneve përkatëse, përcaktuar në Udhëzimin e Ministrisë7. 

Në nivel administrativ, shërbimet shoqërore pranë Këshillit të Qarkut Durrës admin-

istrohen nga Drejtoria e Politikave të Zhvillimit të Qarkut. Një prej specialistëve të kësaj 

drejtorie, ndjek edhe problemet e përkujdesjes shoqërore/shërbimeve shoqërore ne Qark.

- Drejtoria Rajonale e Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimit Social Shtetëror 

Durrës: Në nivel rajonal funksionon Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror 

Durrës, e cila ka si funksion bazë kontrollin/inspektimin e zbatimit të legjislacionit dhe 

akteve normative nga ana e strukturave të pushtetit vendor për menaxhimin e fondeve 

të ndihmës ekonomike dhe pagesës së aftësisë të kufi zuar.

6 VKM nr.563 dt. 12.08.2005 “Për përcaktimin e përgjegjësive të Qarkut për shpërndarjen e shër-
bimeve të përkujdesjes shoqërore” dhe Udhëzimit nr. 1 dt. 02.02.2007 të MPÇSSHB dhe Ministrisë 
së Brendshme.

7 Bazuar në Udhëzimin nr 1473\1 datë 02.02.2007 “Mbi zbatimin VKM nr. 563, datë 12.08.2005, 
“Për përcaktimin e përgjegjësive të qarkut për shpërndarjen e shërbimeve të përkujdesjes shoqërore” 
komisioni është i përbërë nga këta përfaqësues:dy përfaqësues të qarkut, nga nje përfaqësues i dy bash-
kive me te medha, nga një përfaqësues nga dy komunat më të medha, një përfaqësues nga Drejtoria 
Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror, një përfaqësues nga Drejtoria Arsimore Rajonale, nje përfaqësues 
nga Drejtoria Shëndetit Publik Rajonal, një përfaqësues nga Media Lokale, nje përfaqësues nga Biznesi, 
dy përfaqësues nga shoqatat (OJF-të) që ofrojnë shërbime dhe nje përfaqësues nga organet e rendit të 
Qarkut Durrës. 
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- Bashkia Durrës: Në nivel administrativ në Bashkinë Durrës shërbimet shoqërore 

janë adresuar pranë Departamentit të Shërbimit Social, i cili funksionon sipas sektorëve 

më poshtë: 

1- Sektori i ndihmës ekonomike, në bazë të të cilit realizohet identifi kimi, rregjistrimi 

dhe përfi timi i ndihmës ekonomike nga familjet në nevojë në Bashkinë Durrës sipas 

kritereve të Ligjit 9355 datë 10.03.2005 “Për ndihmën ekonomike dhe përkujdesjen 

shoqërore”. 

2- Sektori i shërbimit ndaj personave me aftësi të kufi zuara. Ky sektor dokumenton 

dhe ofron pagesën mujore për personat me aftësi të kufi zuar (persona me aftësi të 

kufi zuar, para e tetraplegjikë, të verbër) dhe pagesën e shtesës së invalidit të punës. 

- Operatorët e shërbimeve shoqërore në qytetin e Durrësit: Në qytetin e Dur-

rësit vepron në ofrimin e shërbimeve shoqërore vetëm një qendër rezidenciale e sektorit 

publik. Ndërkohë që zgjerimi, ngritja e shërbimeve të reja dhe përmirësimi i cilësisë 

është një sfi dë e dukshme për Rajonin e Durrësit. Shkolla speciale është një institu-

cion arsimor i profi lizuar në ofrimin e arsimimit special ndaj kategorive të ndryshme të 

aftësisë të kufi zuar (shih për më shumë fushën e arsimimit).

GJETJET E VLERËSIMIT TË GJENDJES SË SHËRBIMEVE SHOQËRORE NË 

QYTETIN E DURRËSIT

 Megjithë përpjekjet e deritanishme, nevoja për shërbime për personat me aftësi 

të kufi zuara vazhdon të mbetet e madhe. Procesi i decentralizimit ne fushat e ndihmës 

ekonomike e shërbimeve sociale nuk ka përfunduar ende plotësisht.

Për ndihmën ekonomike fondet alokohen në fi llim të vitit dhe pushteti vendor, 

përmes tyre mund të trajtojë me ndihmë ekonomike familje në nevojë kundrejt kritereve 

të miratuara më parë në Këshillin Bashkiak. Nga 26 shërbime në rang kombëtar, vetëm 

19 kanë kaluar në varësi të pushtetit vendor. Në Durrës kjo ka ndodhur me shtëpinë 

e Foshnjës dhe ende jo me Qendrën e Zhvillimit për fëmijët me aftësi të kufi zuara. Ky 

institucion vazhdon të mbahet i centralizuar, në varësi të Shërbimit Social Shtetëror 

dhe u shërben një numri tejet të kufi zuar klientësh (n=33).

Në Bashkinë e Durrësit është ngritur e funksionon një Departament i Shërbimit 

Social i përbërë nga dy sektorë: Sektori i Ndihmës Ekonomike dhe Sektori i Shër-

bimeve Sociale. Sektori i Ndihmës Ekonomike ka 8-të punonjës, mes të cilëve një 

inspektore për ndihmën ekonomike dhe pagesat për aftësinë e kufi zuar si edhe pesë 
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administratorë shoqërorë të vendosur pranë njësive bashkiake respektive. Sektori i 

Shërbimit Social përbëhet nga pesë punonjës; shefi  i sektorit, specialisti i mbrojtjes 

së fëmijëve, specialisti për problemet gjinore e dhunën në familje, dy punonjëse 

të cilat mbulojnë vendosjen në institucione të përkujdesit si edhe problematikat e 

grupeve të tjera në nevojë, përfshirë aftësinë e kufi zuar. Për shkak të mbingarkesës 

që kanë administratorët në sektorin e ndihmës ekonomike, për momentin këtyre dy 

punonjësve u është ngarkuar edhe administrimi i dosjeve të pagesës së aftësisë së 

kufi zuar. Drejtoria është krijuar si strukturë në vitin 2004 e gradualisht është pasuruar 

me punonjës të rinj. Në Sektorin e Shërbimeve Sociale, nuk ka një person të emëruar 

për të trajtuar vetëm problematikën e aftësisë së kufi zuar dhe specifi kisht shërbimet 

për të cilat ato kanë nevojë. Në morinë e problematikave që mbartin edhe grupet e 

tjera vulnerabël, problemet dhe nevojat e personave me aftësi të kufi zura, janë parë si 

detyrim i organizatave jofi timprurëse që ofrojnë shërbime. Të intervistuarit evidentuan 

gjithashtu një ngarkesë të papërballueshme pune me dosjet e pagesës së aftësisë 

së kufi zuar. Për problemin më sipër, ato sugjeruan ndryshime ligjore dhe strukturash 

në të dy sektorët respektivë. 

Në Bashkinë e Durrësit ende nuk është ngritur Komisioni i Vlerësimit të Nevojave 

dhe Planifi kimit të Shërbimeve. Gjatë tre viteve të fundit, asnjë shërbim i ri për personat 

me aftësi të kufi zuara nuk është ngritur në qytetin e Durrësit. Të vetmet nevoja të 

personave me aftësi të kufi zuara të cilat adresohen, janë kërkesat për t’u sistemuar 

në institucione rezidenciale. Këtë shërbim e përfi tojnë vetëm një numër i kufi zuar 

individësh. Kërkesa pasi shqyrtohet e verifi kohet nga punonjësi i zyrës së shërbimeve 

sociale, miratohet nga Këshilli Bashkiak, vendimi i të cilit kalon në Zyrën Rajonale të 

Shërbimit Social Shtetëror, për t’u përcjellë e miratuar më pas nga Komisioni i ngritur 

në nivel qendror pranë Shërbimit Social Shtetëror. Procedura e sipërpërmendur u 

cilësua si e tejzgjatur, burokratike e jo në koherencë me nevojat imediate të klientëve.

Nuk është programuar apo ngritur asnjë shërbim alternativ në familje apo në 

komunitet për personat me aftësi të kufi zuara në qytetin e Durrësit. Si shkak i kësaj 

mungese totale, citohet mungesa e OJF-ve aktive në qytet, mungesa e kapaciteteve 

për të ngritur e mbajtur shërbime të tilla si edhe mungesa e burimeve fi nanciare dhe 

strukturave përkatëse në Bashkinë e Durrësit.

Në qytet funksionon një qendër multi disiplinore për shërbimet shoqërore ndaj 

grave dhe fëmijëve si dhe një qendër ditore për të moshuarit, shërbime këto të dizen-

juara gjatë zbatimit të projektit “Shpërndarja e Shërbimeve Sociale”, fi nancuar nga 

Banka Botërore. Ka inisiativa të ngritura për të luftuar dhunën ndaj grave, mbështetur 

nga UNDP si edhe projekte për fëmijët e rrugës, mbështetur nga “Terre des Hom-

mes”. Shërbimet dhe projektet ekzistuese nuk janë gjithëpërfshirëse për asnjë nga 
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kategoritë e personave me aftësi të kufi zuara. Megjithë mungesën e komponentit të 

aftësisë së kufi zuar në projekte e shërbime, personat përgjegjës u treguan entuziastë 

në eksperiencën e fi tuar gjatë zbatimit të tyre, eksperiencë e cila mund të zbatohej 

edhe me grupimin e personave me aftësi të kufi zuara, për të cilin nevoja për ndërhyrje 

ishte shumë më e madhe.

Nuk ka një bazë të dhënash për shërbimet ekzistuese në Bashkinë e Durrësit, 

por personat përgjegjës të intervistuar theksuan se ato janë të identifi kuara dhe se 

kanë kontakte të rregullta me to. Identifi kimi i nevojave për shërbime sociale bëhet 

vetëm në rastet kur familjarët apo kujdestarët e tyre e kërkojnë këtë. Edhe adminis-

tratorët shoqërorë referojnë raste pranë zyrave të shërbimit social, por zgjidhja dhe 

orientimi i drejtë i tyre mbetet në nivele shumë të ulëta si rezultat i mungesës së 

shërbimeve alternative në të gjithë zonën. Nuk raportohet sa kërkesa ka pasur për 

shërbime dhe sa prej tyre janë adresuar drejt. Ekziston një bazë të dhënash, sipas 

kërkesave e formularëve të paracaktuar nga MPÇSSHB. Megjithë përmirësimet e 

vazhdueshme, sistemi i informacionit ka nevojë të përmirësohet në drejtim të grup 

moshave, gjinisë e diagnozave. Për përmirësimin e sistemit të informacionit, është i 

nevojshëm rishikimi i sistemit të komisionimit, informatizimi dhe unifi kimi i të gjitha 

praktikave në rang kombëtar.

Nuk ka një vlerësim të saktë të nevojës për shërbimin e përshtatshëm për personat 

me aftësi të kufi zuara në Bashkinë e Durrësit. Mungon një bazë të dhënash e saktë 

mbi gjendjen e personave, nevojat dhe llojin e shërbimit të përshtatshëm për to. Kjo 

vlen për të gjitha grupmoshat, fëmijë, të rritur, apo të moshuar me aftësi të kufi zuara.

 Mungesa e të dhënave të sakta, por edhe mungesa e buxheteve specifi ke për 

aftësinë e kufi zuar, shihen si pengesa kryesore për mungesën e shërbimeve në 

Bashkinë e Durrësit. Sipas drejtueses së shërbimeve sociale pranë Bashkisë Durrës, 

zinxhiri i shërbimeve për personat me aftësi të kufi zuara nuk funksionon, pasi pjesa 

më e madhe e personave me aftësi të kufi zuara nuk përfi tojnë asnjë shërbim, dhe se 

nuk ka shumëllojshmëri shërbimesh për to. Nuk ka një plan social në qytet, përmes 

së cilit do të bashkërendohej puna e përcaktoheshin detyra e përgjegjësi për të 

gjithë aktorët përgjegjës dhe në përgjigje të nevojave të të gjitha grupeve në nevojë. 

Është hartuar një strategji dhe plan veprimi për fëmijët për periudhën 2008-2011, 

me mbështetjen e nën udhëheqjen e UNICEF. Fëmijët më aftësi të kufi zuara janë 

një prej kategorive përfi tuese në këtë dokument. Identifi kimi i fëmijëve me aftësi të 

kufi zuara dhe ngritja e programeve të përshtatura për to e familjet e tyre, janë një 

prej masave të kësaj strategjie për periudhën 2008-2010. Analiza e të dhënave të 

marra së fundmi nga institucionet përgjegjëse, tregon se kjo masë e parashikuar në 

Strategjinë për Fëmijët ende nuk ka fi lluar të zbatohet.
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Personat përgjegjës të intervistuar raportuan se janë realizuar cikle trajnimesh 

për ofruesit e shërbimeve në lidhje me njohjen e nxitjen e zbatimit të standarteve të 

shërbimeve shoqërore dhe standarteve të personave me aftësi të kufi zuara në qendrat 

rezidenciale e ditore të përkujdesit social, standartet për të moshuarit. Trajnimet janë 

mbështetur nga donatorë (UNFPA, UNICEF) dhe janë realizuar në bashkëpunim me 

Shërbimin Social Shtetëror.

 Problematike mbetet njohja dhe vlerësimi i saktë i nevojave të personave me 

aftësi të kufi zuara, pasi kjo dikton edhe mungesën e shërbimeve në rajon. Përmirë-

simet ligjore në sistemin e vlerësimit si edhe ngritja e strukturave të specializuara 

për aftësinë e kufi zuar, janë procese që duhet të fi llojnë sa më parë e të cilat do të 

orientojnë drejt përmirësimit të situatës.

Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror raporton se ka një listë të të 

gjitha shërbimeve sociale në Qarkun e Durrësit, të cilat raportohen të jenë Qendra 

e Zhvillimit, Qendra e Misionareve të Nënë Terezës dhe Qendra Ditore e ngritur nga 

Caritasi Shqiptar në Fushë Krujë. Kur është e mundur, ky institucion referon raste, të 

cilat mund të përshtaten në këto shërbime. Nuk ka shifra se sa raste janë referuar 

në shërbime jashtë institucionale.

DRSHSSH, ka në përgjegjësinë e saj inspektimin e shërbimeve dhe përputhsh-

mërinë e tyre me standartet e miratuara për ofrimin e shërbimeve. Inspektimi real-

izohet minimalisht dy herë në vit në çdo qendër shërbimesh dhe rezultatet e tij kanë 

qenë pozitive. Referohet se institucionet rezidenciale ekzistuese zbatojnë standartet, 

punojnë me ekipe multidisiplinore të cilat vlerësojnë dhe ndjekin ecurinë e zhvillimit 

të fëmijës në vazhdimësi. Të intervistuarit nga ky institucion raportojnë se inisiativat 

për shërbime sociale për personat me aftësi të kufi zuara janë sporadike, të orientuara 

vetëm në vendosjen e tyre në institucione rezidenciale, kur është e mundur. Kërkesat 

për shërbime, sidomos për ato ditore janë të mëdha, por ende nuk ka një zgjidhje 

apo inisiativë konkrete nga ana e qeverisë vendore. Projektet e OJF-ve në qytet, janë 

kryesisht sporadike e jo të qëndrueshme. DRSHSSH ka një sistem informacioni të 

limituar vetëm në numrin e përfi tuesve nga shërbimet rezidenciale që operojnë në 

qark. Trajnime janë realizuar në vazhdimësi për të nxitur zbatimin e standarteve për 

personat me aftësi të kufi zuara në qendrat publike e jo publike. 

Megjithëse ka një V.K.M (V.K.M Nr. 563, datë 12.08.2005) mbi ngritjen e struk-

turave të shërbimeve të përkujdesit social pranë këshillave të qarqeve, ende nuk ka 

një sektor të tillë pranë Këshillit të Qarkut, Durrës. Referohet se një specialisti pranë 

sektorit të projekteve, i është ngarkuar edhe kjo detyrë në përputhje me vendimin 

e lartpërmendur.

Raportohet të jetë ngritur Komisioni i Vlerësimit të Nevojave dhe Planifi kimit të 
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Shërbimeve Sociale, i cili përbëhet nga 14 anëtarë. Detyrë e tij është të përcaktojë e 

vlerësojë numrin e llojin e shërbimeve që nevojiten për grupe në nevojë; ofruesit e mund-

shëm të shërbimeve shoqërore; projektet e propozuara nga OJF, biznese, donatorë mbi 

ngritjen e shërbimeve të reja komunitare. Referohet që në VKM më sipër ka mangësi në 

lidhje me buxhetimin, krijimin e një fondi për funksionimin e mirëfi lltë të këtij komisioni. 

Rezulton që gjatë tre viteve të fundit, Komisioni nuk ka marrë asnjë vendim për fi llimin 

e ndonjë shërbimi të ri komunitar në fushën e aftësisë së kufi zuar. Raportohet se çdo 

vit, këshilli i qarkut mbështet nga buxheti i tij shoqatën e të verbërve, dega Durrës e 

dega Krujë si edhe Fondacionin ”Ryder Albania”, në ndihmë të të sëmurëve terminalë. 

Ka një libër elektronik vjetor, ku pasqyrohen të gjitha shërbimet e përfi tuesit prej tyre, 

të dhëna këto të ofruara nga Zyra Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror.

Të intervistuarit dhanë opinionin e tyre mbi gjendjen e nevojat e kategorisë së 

personave me aftësi të kufi zuara në rajon, ndër të cilat përmendim: fshehjen e aftë-

sisë së kufi zuar nga familjarët; trajtimin fi nanciar të pamjaftueshëm për të mbuluar 

nevojat bazë; mungesën e shërbimeve komunitare për të gjitha kategoritë e aftësisë së 

kufi zuar; trajtimin e diferencuar ndërmjet grupeve të aftësisë së kufi zuar; mohimi i të 

drejtave të personave me probleme të të folurit e dëgjuarit si dhe atyre me probleme 

intelektuale; mosnjohja e vjetërsisë së punës së kujdestarit për të gjitha grupimet e 

aftësisë së kufi zuar; përpjekjet e vakëta të pushtetit vendor për të bërë më shumë 

në përmirësimin e gjendjes së personave me aftësi të kufi zuara; mungesa e një ligji 

integral për aftësinë e kufi zuar; mosnjohja e gjendjes dhe si rrjedhojë pamundësia e 

realizimit te shërbimeve në përputhje me nevojat.

Si rreziqe, në pilotimin e realizimin e rrjetit të shërbimeve të nevojshme për per-

sonat me aftësi të kufi zuara, duhet të konsiderohen edhe ndryshimet e shpeshta të 

stafeve e specialistëve që punojnë në nivel lokal, vështirësitë e OJF-ve që aktualisht 

ofrojnë shërbime për të siguruar vazhdimësinë e qëndrueshmërinë, fakt që mund të 

sjellë edhe mbylljen e shërbimeve ekzistuese, mosmbështetja e pandjeshmëria e 

komunitetit të biznesit për të dhënë kontributin e tij në ofrimin e shërbimeve të tilla.

Shoqata e Invalidëve të Punës, është një organizatë me anëtarësi në mbrojtje të 

interesave të invalidëve të punës. Nuk merr fi nancime nga bashkia apo qarku, punon 

vullnetarisht. Ka bashkëpunim të mirë me pushtetin vendor në lidhje me taksat/tarifat 

vendore si edhe me sigurimin e nevojave për strehim, për të cilin zgjidhja ka qenë e 

pjesshme. Anëtarët e saj nuk përfi tojnë shërbime sociale dhe shoqata vetë nuk është 

në dijeni të ndonjë trajnimi të ofruar nga pushteti lokal. Janë shoqatë aktive në dobi 

të mbrojtjes së interesave të anëtarëve. Problematikat në nivel lokal i raportojnë në 

nivel qendror, duke synuar zgjidhjen e tyre.

Si prioritet shohin ngritjen e një qendre që do të ofrojë shërbime të ndryshme 
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sociale e rekreative për invalidët e punës. Përcaktimi i vendeve të parkimit për ta, 

ndërtimi i ambienteve të përshtatura për të lehtësuar lëvizjen e tyre, përjashtimi nga 

taksat vendore, zgjidhja e problemit të strehimit janë disa nga prioritetet që duhet 

të kihen në konsideratë.

Shoqata e Para e tetraplegjikëve, eshtë degë e një shoqate kombëtare me antarësi. 

Punon për identifi kimin e antarëve të rinj, orientimin e tyre drejt zgjidhjes së problemati-

kave që ata kanë në lidhje me lehtësimin nga taksat vendore. Nuk marrin fi nancim nga 

pushteti lokal dhe as nga donatorë. Si problematika në rajonin ku ato punojnë mund të 

citohen; mungesa e informacionit mbi trajtimin dhe ecurinë e sëmundjes, mungesa e 

shërbimeve specifi ke për këtë target grup si transporti i përshtatur, fi zioterapia e vazh-

dueshme, asistenti personal etj., mungesa e trajnimeve të familjarëve mbi mënyrat e 

shërbimit ndaj këtyre personave, papunësia dhe varfëria ekstreme e këtij grupi personash 

me aftësi të kufi zuara, mungesa e mjeteve ndihmëse për lëvizje.

Shoqata e të Verbërve është degë lokale e një organizate kombëtare me antarësi. 

Mbahet nga kontributet e anëtarëve dhe është e fokusuar në ofrimin e kurseve të ndry-

shme për antarët e saj. Kanë bashkëpunim të mirë me pushtetin lokal, por mendojnë 

se shërbimet për këtë kategori nuk janë as minimale. Qëllimi i kësaj organizate është 

integrimi i personave me aftësi të kufi zuara në jetën normale. Ajo ofron shërbime/

informim me kaseta audio për personat e verbër. Organizon kurse të gjuhës angleze, 

kompjuter. Ambientet e qendrës janë të vogla dhe të papërshtatura. Anëtarët e qendrës 

kanë marrë pjesë në trainime, seminare të organizuara për të drejtat për punësim dhe 

formim profesional të personave me aftësi të kufi zuar. Për të kapërcyer pengesat, ato 

sugjerojnë partneritet me strukturat shtetërore, zbatimin e kuadrit ligjor ekzistues si 

dhe mundësitë që duhet të krijohen për përshtatshmërinë e ambienteve të punës dhe 

ambienteve të tjera për të mundësuar akses të personave me aftësi të kufi zuar në to. 

Prioritet mbetet ofrimi i shërbimeve të përshtatura për katë kategori të personave me 

aftësi të kufi zuara.

Ryder Albania Durrës, zhvillon trainime për mjekë, infermierë, punonjës socialë. 

Stafi  ka marrë pjesë në trainime për të drejtat e personave me aftësi të kufi zuar. 

Ndërkohë për ndryshimin e situatës vlerësojnë si të rëndësishëm sensibilizimin për 

të drejtat e personave me aftësi të kufi zuar. 

Qendra e Zhvillimit, Durrës është një institucion rezidencial kombëtar, nën varësinë 

e Shërbimit Social Shtetëror. Fëmijët që akomodohen në të janë të moshave 4-18 

vjec. Numri i përfi tuesve aktualë është 33. Fëmijët strehohen në qendër pas vendi-

meve të marra në SHSSH dhe kryesisht u përkasin familjeve me probleme sociale, 

apo janë të abandonuar. Pas sistemimit të tyre në qendër, bëhet vlerësimi i fëmijës 

nga një grup multidisiplinor dhe fi llohet terapia sipas nevojës.
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Qendra ka një staf të specializuar të përbërë nga psikologë, ortofonist, fi zioterapist. 

Stafi  është i mjaftueshëm për të ndjekur ecurinë e fëmijëve në qendër. Qendra ka 

bashkëpunim të mirë me pushtetin vendor, në drejtim të këmbimit të informacionit. 

Inspektimet për të vlerësuar zbatimin e standarteve janë të vazhdueshme.

Ka bashkëpunim të mirë me organet e qeverisjes vendore. Bashkëpunimi me 

Bashkinë dhe Komunat kryesisht konsiston në evidentimin, vlerësimin dhe vendimin 

që ato marrin për një person me aftësi të kufi zuara që duhet te vendoset, apo të 

përfi tojë nga shërbimet e ofruara pranë qendrës. Vështirësitë dhe problematikat që 

hasen në kuadrin e decentralizimit zgjidhen përmes një bashkëpunimi dhe komukimi 

të vazhdueshme to.

Ekziton bashkëpunim me institucione të tjera që operojnë në Durrës, si shkolla, 

qendra shëndetësore, qendra që ofrojnë shërbime sociale si edhe shoqata të ndry-

shme që ofrojnë shërbime për njerëzit në nevojë. Standartet për shërbimet shoqërore 

si edhe ato të trajtimit të personave me aftësi të kufi zuara në qendrat ditore apo 

rezidenciale njihen dhe kanë fi lluar të zbatohen sapo ato janë aprovuar. Ka pasur 

vështirësi për t’i kuptuar dhe zbatuar, por stafi  ka ndjekur në vazhdimësi trajnime të 

ofruara nga organet e pushtetit vendor dhe shoqata të ndryshme në lidhje me njohjen 

dhe zbatimin e tyre. 

Një ndër problematikat kryesore në lidhje me personat me aftësi të kufi zuara, 

është niveli shumë i ulët i njohurive për trajtimin e personave me aftësi të kufi zuara 

nga familjarët. Del domosdoshmëri trajnimi i vazhdueshëm i tyre. Një tjetër problem 

evident për klientët që trajtohen pranë qendrës është ardhja e tyre nga rrethe të 

ndryshme, që shpesh është pasuar nga shkëputja, braktisja totale e tyre nga familja.

 Vetë personat me aftësi të kufi zuara dhe familjet e tyre shprehen të alarmuar 

për sigurimin e nevojës së tyre për shërbime. Personat me aftësi të kufi zuara janë 

totalisht të izoluar, pa shërbimet e duhura, pa kujdesin e duhur, pa asnjë akses në 

jetën normale. Prindërit e intervistuar ishin prindër të dërrmuar, të kthyer edhe ata 

në persona me aftësi të kufi zuara si rezultat i shërbesës pa fund dha pa asnjë minutë 

pushimi. Të gjithë prindërit e intervistuar ishin të shqetësuar jo vetëm për gjendjen 

aktuale, në të cilën ndodhej fëmija i tyre, por më tepër se ç’do të ndodhte me ta në 

të ardhmen, kur ata vetë nuk do të kishin mundësi të shërbenin. 

Në sondazhin e realizuar në Durrës me 110 persona me aftësi të kufi zuara dhe 

102 prindër e familjarë të tyre, të intervistuarve iu kërkua të vlerësonin me notë sa 

të kënaqur ishin ata nga shërbimet parandaluese, sociale, rehabilituese, vlerësimi 

përmes KMCAP në qytetin e tyre. Nota mesatare e vlerësimit të shërbimeve ishte 

5.3, një notë kaluese me shumë vështirësi. Figura 7 jep pikët mesatare për çdo aspekt 

të shërbimeve.
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Figura 7. Vlerësimi për shërbimet

Për të dëgjuar opionionet direkte të personave me aftësi të kufi zuara dhe familjarëve 

të tyre në lidhje me shërbimet, u intervistuan 11 persona me aftësi të kufi zuara e u 

zhvilluan dy fokus grupe me prindër (n=6 ) dhe persona me aftësi të kufi zuara (n=12). 

Mosha e pjesëmarrësve ishte nga 13 deri 60 vjeç. Ato i përkisnin të gjitha kategorive 

të aftësive të kufi zuara. Asnjëri nga pjesëmarrësit nuk përfi tonte asnjë lloj shërbimi reha-

bilitues apo social, pavarësisht nga nevoja për to. Vetëm 3 prej tyre përfi tonin pagesën 

e kujdestarit, ndërkohë që së shumti ata ishin të varur nga prindërit apo bashkëshortët, 

të cilët detyroheshin të mos punonin për t’i shërbyer anëtarit të familjes me aftësi të 

kufi zuara. Të gjithë të intervistuarit jetonin në nivelet e varfërisë, në disa raste në familje 

me më shumë se një person me aftësi të kufi zuara. Pagesa e aftësisë së kufi zuar ishte 

e vetmja e ardhur me të cilën mbahej e gjithë familja.

Mjetet ndihmëse ishin dhuruar nga organizata të ndryshme e në rastin e të verbërve 

sigurimi i tyre ishte shumë i vështirë dhe kosto e tyre e papërballueshme.

«Mjetet ndihmëse të cilat më shërbejnë mua si e verbër, nuk janë të lehta për t’u 

siguruar; shteti nuk i ofron dhe privatisht është e pamundur, pasi janë të kushtueshme».

Personat e intervistuar nuk kishin dëgjuar ndonjëherë për shërbime të mundshme 

për to dhe as që e mendonin se pushteti qendror e lokal kishte detyrime në ofrimin e 

tyre në varësi të nevojave. Katër pjesëmarrës theksuan sa i domosdoshëm e lehtësues 

është transporti i përshtatur.

«E kam shumë të vështirë të përshkoj rrugët e qytetit në karrigen time me rrota! 

Nuk mund të përdor asnjë nga mjetet e transportit publik, pasi janë të papërshtatshme 

për mua.»

«Lëviz me shumë vështirësi jashtë shtëpisë dhe një mjet transporti i përshtatshëm, 

do të ma lehtësonte lëvizjen.»
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Prindërit e fëmijëve me aftësi të kufi zuara mendore theksuan fuqishëm ngritjen e 

qendrave në komunitet, ku fëmijët e tyre mund të rehabilitoheshin përmes terapive 

okupacionale.

«Vajza ime 10 vjeçare nuk merr asnjë lloj shërbimi. E ndjek çdo minutë, pasi ajo 

nuk është e pavarur. E kemi të vështirë dhe të gjitha të ardhurat mujore të familjes 

shkojnë për medikamente.»

«I mbyllur në shtëpi. Nuk merr asnjë lloj shërbimi dhe ka nevojë për trajtim të 

veçantë. Ne prindërit kemi hequr dorë, nuk e përballojmë dot më.»

«Ne jetojmë në periferi. Nuk di në ka ndonjë shërbim për nipin tim 12 vjeçar. Ai rri 

tërë ditën rrugëve, pa asnjë shërbim e kujdes. Ne jemi kujdestarët e tij ligjorë, por jemi 

të moshuar e nuk kujdesemi dot në gjendjen në të cilën është.»

Krijimi i qendrave për jetesë të pavarur u cilësua si domosdoshmëri, pasi duhej 

menduar se çdo të bëhej me këto fëmijë pas vdekjes së prindërve.

«E ardhmja është e pasigurt. Kush do të kujdeset për djalin tim kur unë të mos 

jem më?»

Shërbimi i asistentit personal u vlerësua si tepër i rëndësishëm në lehtësimin disa 

orë në ditë të prindërve. Më poshtë është një listë dëshirash e pjesëmarrësve në in-

tervista dhe fokus grupe:

“Të kisha mundësi të punoja..”

“Një asistent personal disa orë për vajzën time”

“Ta dërgoja në shkollë të zakonshme”

“Të jetoja sa më gjatë që t’i rrija sa më shumë afër djalit tim, sa më pak jetë e tij 

pa mua..”

“Të përfi tonte një status ashtu si edhe grupimet e tjera të aftësisë së kufi zuar”

“Shërbime në komunitet për këta fëmijë..”

“Shtëpi familje, për të siguruar të ardhmen e tyre, pasi nuk dua tí lë barrë motrave 

e vëllezërve”

“Sikur 3-4 orë në ditë të më zëvëndësonte dikush! Jam e dërrmuar!”

“Kam ëndërr të pi një kafe me shoqet..”

“Jemi shumë të varfër! Jetojmë në kushte të mjerueshme strehimi. ngrihemi çdo 

ditë me frikë për të nesërmen.”

Gjendja e personave me aftësitë kufi zuara në qytetin e Durrësit është alarmante. 

Është urgjente nevoja e krijimit të një sistemi shërbimesh bazë për ta e familjet e tyre, 

por edhe krijimi i mundësive për të marrë informacion e për të kërkuar shërbime.
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-Eshtë në rrugë të mbarë procesi i decentralizimit të shërbi-

meve ekzistuese;

-Eshtë ngritur e po konsolidohet Sektori i Shërbimeve Sociale;

-Është ngritur dhe funksionon  Komisioni i Vlerësimit të 

Nevojave e Planifikimit të Shërbimeve Sociale pranë Këshillit 

të Qarkut;

-Ka një bashkëpunim pozitiv me OJF-të që punojnë në sferën e 

aftësisë së kufizuar;

-Ka filluar të planifikohet një  fond për mbështetje të shërbi-

meve sociale nga Bashkia Durrës;

- Këshilli i Qarkut ka mbështetur organizata që veprojnë në 

fushën e aftësisë së kufizuar;

-Pranë këshillit të Qarkut është ngritur një strukturë për 

hartim projektesh për të ngritur fonde nga donatorë për 

mbështetjen e shërbimeve sociale;

- Të dhënat për pagesat dhe shërbimet shtetërore për 

personat me aftësi të kufizuara, publikohen një herë në muaj 

në buletinin e Bashkisë;

- Qarku ka po të  njëjtat të dhëna të përfshira në Librin Vjetor 

Elektronik të tij;

- Ka modele pozitive të ofruara nga institucione ndërkom-

bëtare në struktura e shërbime për grupe në  nevojë;

-Stafi i Bashkisë dhe Zyrës Rajonale të Shërbimeve Sociale  

është trajnuar si në aspektin e fuqizimit institucioanl e 

organizativ, por edhe në trajnime specifike me qëllim njohjen e 

problemave e rritjen e ndërgjegjësimit për aftësinë e kufizuar;

- Stafi është i mirë  trajnuar mbi nxitjen e zbatimin e stand-

arteve të shërbimeve shoqërore e atyre të personave me 

aftësi të kufizuara;

-Kuadri ligjor në sferën e aftësisë së 

kufizuar po përmirësohet;

- U firmos Konventa e OKB-së për 

të Drejtat e Personave me aftësi të 

kufizuara, kjo do të sjellë detyrime si në  

nivel qendror ashtu edhe lokal;

- Po përmirësohet kuadri ligjor për 

prokurimet ndaj OJF-ve që ofrojnë 

shërbime;

-Është ngritur Agjensia e Bashkëpun-

imit me OJF-të, që mund të jetë burim 

mbështetjeje financiare;

- Ka mundësi si bashki për të thithur 

fonde nga projkete rajonale;

-Ka një rritje të ndërgjegjësimit e 

vëmendjes për këtë kategori në nivel 

qendror;

- Ka modele pozitive shërbimesh të 

vlefshme, të ngritura nga OJF;

-Ka një përmirësim të imazhit publik 

mbi OJFtë e vlerat që ato i transmeto-

jnë komunitetit;

-Ka një rritje të vullnetarizmit e soli-

daritetit në komunitet, për t’i ardhur në 

ndihme grupeve në nevojë;

-Marrja e vendimeve nga këshilli i 

bashkisë/qarkut, duke shfrytëzuar 

hapësirat e ligjit të pushtetit vendor/

decentralizimi,   roli i pushtetit vendor

ANALIZA SWOT
SHËRBIMET

FAKTORË POZITIVE

TË BRENDSHËM
Pika të Forta/Arritje

TË JASHTËM
Mundësi
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- Nuk ka një ndarje të drejtë e bashkërendim të punës mes sektorëve të ndihmës 
ekonimike e atij të shërbimeve sociale;
-Nuk ka asnjë person të nominuar për të ndjekur specifikisht problematikën e aftësisë së 
Kufizuar në Sektorin e Shërbimeve Sociale  në Bashki, kryesisht vlerësimin, planifikimin e 
orientimin e nevojës për shërbime sociale;
-Komisioni i Vlerësimit të Nevojave  pranë Bashkisë ende nuk është ngritur;
- Komisioni I Vlerësimit të Nevojave, i ngritur në Qark, nuk funksionon si duhet pasi ka 
mangësi ligjore lidhur me buxhetin, krijimin e përdorimin e fondit për funksionimin e 
mirëfilltë të tij;
-Ka tre vjet që nuk është ngritur asnjë shërbim i ri për personat me aftësi të kufizuara;
- Edhe projekte spoardike të udhëhequra nga OJF, nuk kanë rezultuar të qëndrueshme 
si rezultat i mungesës së  fondeve;
- Në fondin e Bashkisë/Qarkut për shërbime nuk janë parashikuar të mbështeten 
shërbime alternative për personat me aftësi të kufizuara. Përjashtim bën Shoqata e të 
Verbërve dhe Ryder Albania;
- Strukturat për gratë e fëmijët të ngritura nga institucione ndërkombëtare nuk janë 
gjithëpërfshirëse ndaj kategorissë së personave me aftësi të kufizuara;
- -Mungon një data bazë e saktë mbi gjendjen, nevojat  tyre dhe llojin e përshtatshëm të 
shërbimit për to;
-Vlerësimi i individit është thjesht ekonomiko-mjeksor;
-Rastet që referohen në shërbimet ekzistuese nuk monitorohen në vazhdimësi;
-Megjithë bashkëpunimin me OJF-të, informacioni prej tyre nuk është periodik;
-Ka shërbime të limituara në krahasim me numrin e personave me aftësi të kufizuara 
në qytet;
-Shërbime të limituara në krahasim me grup moshat, nevojat e gjininë;
-Shërbime të izoluara që nuk ndihmojnë në rritjen e shkallës së indipendencës së 
individit e familjes së tij;
-Stafi i pamjaftueshëm;
-Buxhetet të pamjaftueshme;
-Vizioni për personat me aftësi të kufizuara, i limituar vetëm në trajtimin me pagesa cash 
dhe në punën që bëjnë OJF-të;
-Mungojnë strategjitë për zgjidhjen e problemeve në këtë fushë;
-Duhet më shumë ekspertizë e kapacitete për të ngritur e struktuar punën në këtë 
drejtim;
-Mungon struktura e vlerësimit multidisiplinor të nevojave dhe ofrimit të shërbimeve;
-Personat me aftësi të kufizuara shihen si grupim i lënë pas dore në krahasim me 
grupet e tjera në nevojë;
-Informacioni që u jepet individëve e familjeve të tyre nga Bashkia, është i kufizuar;

-Ndryshimi i 
qeverisësve 
të pushtetit 
vendor;
-Largimet nga 
puna të stafit/
specialistëve;
-Vështirësi në 
fonde për OJF-
të që ofrojnë 
shërbime e pu-
nojnë me baza 
projektesh;
-Mos 
buxhetimi në 
kohë i fondeve 
nga qeverisja 
qëndrore;
-Ndryshime 
ligjore që 
ndikojnë në 
ulen e të 
ardhurave 
nga taksat 
vendore;
-Komuniteti 
i biznesit i 
pandërgjegjë-
suar e mos 
kontribues në 
shërbime në 
këtë drejtim;
-Situata e 
pastabilizuar 
politike;

FAKTORË NEGATIVË

TË BRENDSHËM
Dobësitë/Mangësitë

TË JASHTËM
Risqe
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II.2 PËRSHTATSHMËRIA

Sigurimi i të drejtës për mjedis të përshtatur pa barriera, përdorim të mjeteve të 

përshtatura të transportit dhe komunikimit, është cilësuar tashmë nga “Konventa e 

OKB për të drejtat e personave me aftësi të kufi zuar”8 si pjesë e të drejtave që çdo 

shtet duhet të garantojë për çdo person me aftësi të kufi zuar në përputhje me nevojat 

dhe veçoritë që ai paraqet. 

Garantimi i kësaj të drejtë është parashikuar në kuadrin ligjor Shqiptar në përmbushje 

të një sërë aktesh ligjore dhe nënligjore9, të cilët kanë rregulluar normimin në praktikë 

të standarteve për një mjedis pa barriera. 

Ndërkohë që parashikimi me masave konkrete dhe masa buxhetore përkatëse do 

8 OKB, 13 Dhjetor 2006.Nënshkruar në parim nga Qeveria Shqiptare në Dhjetor 2009. neni 9 
“Pershtatshmeria” thekson se: 1. Me qëllim që të gjithë personat me aftësi të kufi zuar të mund jeto-
jnë në mënyrë të pavarur dhe të marrin pjesë plotësisht në të gjitha aspektet e jetës, Shtetet Palë do 
të marrin masat e duhura për të siguruar që personat me aftësi të kufi zuar, ashtu si gjithë të tjerë të 
kenë akses në ambjentet fi zike, ndaj transportit, informacionit dhe komunikimit, duke përfshirë edhe 
teknologjitë dhe sistemet e informacionit dhe komunikimit, si dhe në facilitete apo shërbime të tjera 
të disponueshme apo të ofruara për publikun, si në zonat urbane dhe ato rurale. Këto masa, të cilat 
do të përfshijnë evidentimin dhe eleminimin e pengesave dhe barrierave ndaj aksesit do të zbatohen 
ndër të tjera: (a) Në ndërtesa, rrugë, transport dhe fasilitete të tjera në ambjente të brendshme apo të 
jashtme, përfshirë shkollat, strehimin, qendrat shëndetësore apo ambjentet e punës; (b) Informacion, 
komunikim dhe shërbime të tjera, përfshirë shërbimet elektronike dhe ato të urgjencës. 2. Gjithashtu, 
shtetet Palë duhet të marrin masat e duhura për: (a) Të zhvilluar, shpallur dhe monitoruar zbatimin e 
udhëzimeve dhe standardeve minimale në lidhje me aksesin ndaj objekteve dhe shërbimeve të hapura 
apo të siguruara për publikun; (b)Tu siguruar që subjektet private të cilat ofrojnë objekte dhe shërbime, 
të cilat janë të hapura apo të siguruara për publikun të marrin parasysh të gjitha aspektet e aksesit për 
personat me aftësi të kufi zuar; (c) Të ofruar tranim për aktorët e interesit lidhur me problemet që kanë 
të bëjne më aksesin për personat me aftësi të kufi zuar; (d) Tu siguruar që ndërtesat dhe objektet e tjera 
publike të përmbajnë shenja në gjuhën Braille dhe në forma lehtësisht të lexueshme dhe të kuptueshme; 
(e) Të siguruar forma asistence direkte dhe të ndërmjetme, duke përfshirë guida, lexues dhe interpretë 
profesionistë të gjuhës së shenjave, për të mundësuar aksesin në ndërtesa dhe objekte të tjera publike; 
(f) Të inkurajuar forma të tjera të përshtatshme të asistencës dhe mbështetjejes për personat me aftësi 
të kufi zuar për tu siguruar që ata të kenë akses në informacion; (g) Të nxitur aksesin e personave me 
aftësi të kufi zuara ndaj e informacioneve të reja dhe sistemeve të teknologjive e reja të komunikimit, 
duke përfshirë dhe internetin; (h) Të promovuar projektimin, zhvillimin, prodhimin dhe shpërndarjen e 
teknologjive dhe sistemeve të aksesueshme të informacionit dhe komunikimit në një fazë të hershme, 
në mënyrë që këto teknologji dhe sisteme të bëhen të aksesueshme me një kosto minimale. 

9 Ligji Nr. 10 119, datë 23.4.2009 “ Për planifi kimin e Territorit”; 
VKM 1503 date 19.11.2008 “Për miratimin e rregullores për shfrytëzimin e hapësirave nga ana e 

personave me aftësi të kufi zuar”; “Ligji nr. 10 112, datë 9.4.2009 Për administrimin e bashkëpronësisë 
në ndërtesat e banimit”, neni 40.
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të ndihmonte në realizmin në praktikë të një mjedisi pa barriera, mjete komunikimi 

dhe transport të përshtatur, për të gjitha kategoritë sociale në shoqërinë Shqiptare. 

ORGANIZIMI I FUSHËS SË INFRASTRUKTURËS NË RAJONIN DURRËS

Këshilli i Qarkut: Pranë Këshillit të Qarkut Durrës vepron drejtoria e Administrimit 

të Territorit dhe Urbanistikës, ku bën pjesë edhe Sektori i Urbanistikës, përgjegjës për 

pranimin, shqyrtimin dhe miratimin e projekteve urbanistike. Ndërsa shërbimi i transportit 

është nën kompetencën e Drejtorisë Ekonomike të Qarkut.

Problematikat në lidhje me Urbanistikën ndiqen gjithashtu edhe nga Komisioni i 

Administrimit, Mbrojtjes së territorit, Urbanistikës dhe mjedisit, që vepron në Këshillin 

e Qarkut. 

Bashkia Durrës: Në Këshillin bashkiak funksionon Komisioni i zhvillimit urban dhe 

përdorimit të tokës, si dhe Komisioni për Pronat publike, transporti dhe trafi ku.

Pranë Bashkisë Durrës funksionon “Këshilli i Rregullimit të Territorit”, si organ që 

miraton, ndër të tjera, lejet e zhvillimit, të ndërtimit dhe të shfrytëzimi të objekteve në 

territorin e bashkisë. 

Në nivel administrativ është ngritur “Drejtoria e urbanistikës dhe hartimit të projekteve 

në infrastrukturë” në përbërje të të cilit janë 15 punonjës: staf drejtues dhe specialistë 

të studimit të projekteve dhe kontrollit teknik, projektimit dhe infrastrukturës, kadastrës 

urbane dhe urbanistikës ligjore, ALUIZNI-it dhe mjedisit.

Pranë Bashkisë Durrës funksionon edhe Inspektorati ndërtimor e urbanistik: Ky ins-

pektoriat ka si përgjegjësi kryesore kontrollin dhe zbatimin e ligjshmërisë të standardeve 

teknike në fushën e ndërtimit dhe urbanistikës brenda territorit administrativ të Bashkisë 

Durrës. Inspektorati ndërtimor e urbanistik i Bashkisë drejtohet nga kryeinspektori (i cili 

emërohet nga Kryetari i bashkisë); për përmbushjen e përgjegjësive të parashikuara 

me ligj, inspektorati mbështetet nga Policia Bashkiake.

Drejtoria e Shërbimeve është struktura e ngarkuar për lëshimin e autorizimit të 

pagesës për tarifen e transportit publik.

Bashkia Durrës ka hartuar dhe miratuar një plan që përcakton zhvillimet e mundshme 

të territorit. Plani Urbanistik i Integruar i qytetit të vjetër të Durrësit përcakton kushtet 

urbanistike për mbrojtjen dhe zhvillimin e kësaj pjese të qytetit .....ku ndodhet pjesa 

më e madhe e popullsisë dhe përqendrimi i pjesës më të madhe të qendrave kolek-

tive, funksioneve qendrore dhe direktive10. Në vijim është hartuar edhe plani struktural. 

10 www.durres.gov.al/pdf/Q1.pdf
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GJETJET E VLERËSIMIT TË GJENDJES SË INFRASTRUKTURES 

NË QYTETIN E DURRËSIT

Të dhënat për realizimin e këtij vlerësimi në fushën e përshtatshmërisë, u morën nga 

intervista me drejtues e specialistë të Sektorit të Urbanistikës në Bashkinë e Durrësit, 

të Departamentit të Urbanistikës në Këshillin e Qarkut Durrës dhe të Departamentit të 

Shërbimeve Publike/transporti, Bashkia Durrës. Rezultatet tregojnë se edhe pse ka për-

pjekje për të zbatuar legjislacionin për realizimin e përshtatshmërisë mjedisore/ objekte/ 

infrastrukturë e transport për personat me aftësi të kufi zuara, ato janë të pamjaftueshme 

dhe sporadike dhe barrierat vazhdojnë t’i mbajnë të izoluar personat me aftësi të kufi zuara 

në shtëpitë e tyre, duke i penguar të bëjnë një jetë normale, pa mundur të shkojnë në 

shkollë, të punësohen dhe të lëvizin e të marrin pjesë në aktivitete të ndryshme.

Gjatë kontakteve me drejtues dhe specialistë të sektorit të urbanistikës në Bashkinë 

e Durrësit ata pranojnë se e njohin detyrimin ligjor për të siguruar përshtatshmëri në 

ndërtim, transport e komunikim për personat me aftësitë kufi zuara. Ata janë të informuar 

edhe për përmirësimet e fundit ligjore, në lidhje me rregulloren e miratuar në vitin 2008 

“Për shfrytëzimin e hapësirave nga ana e personave me aftësi të kufi zuara”. Megjithatë 

kjo problematikë nuk ka të njejtën vemendje nga specialistët përkatës siç kanë ndaj 

problematikave të tjera në fushën e zhvillimeve urbanistike dhe arkitektonike në qytet. 

Bashkia nuk ka hartuar asnjë plan veprimi për të adresuar këtë problematikë. Kërkesa 

detyruese për përshtatshmëri në ndërtimin e objekteve të reja nuk gjen pasqyrim në 

momentin e marrjes së lejes së ndërtimit dhe as më tej në të gjitha hallkat e procesit 

të zbatimit të objektit, deri në marrjen e lejes së shfrytëzimit. Megjithatë në disa objekte 

banimi, p.sh pranë kopshtit ‘Sotir Noka’ si edhe shkolla janë vendosur elemente të 

përshtatshmërisë. Ndërkohë që nuk është kthyer nga struktura përkatëse e kontrollit 

para marrjes së lejes së ndërtimit, asnjë projekt për t’u plotësuar kur nuk ka realizuar 

kërkesat e përshtatshmërisë si dhe nuk është zbatuar asnjë sanksion ndaj tyre.

Gjithashtu evidentohet se nuk është përgatitur e dërguar për miratim asnjë vendim 

në Këshillin Bashkiak, në lidhje me parandalimin e shfaqjes së barrierave në projektet e 

objekteve të reja si dhe për heqjen graduale të barrierave në objektet ekzistuese, duke 

fi lluar nga ato publike. Nga ana tjetër konfi rmohet se nuk është ndërtuar një marrëd-

hënie bashkëpunimi me grupet e interesit në këtë fushë. Për të përmirësuar situatën, 

mendohet të forcohen kompetencat e strukturave përgjegjëse bashkiake në lidhje me 

procesin; të shihen hapësirat për strukturë/ person me përgjegjësi të drejtpërdrejtë 

pranë bashkisë apo institucioni tjetër në nivel vendor; të përdoren marrëdhëniet e 

drejtpërdrejta me biznesin e ndërtimit për ta informuar dhe nxitur në zbatimin e për-

mirësimeve ligjore në fushën e përshtatshmërisë dhe në të gjitha rastet kërkohet që 
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11 Ligji Nr. 10 119, datë 23.4.2009 “ Për planifi kimin e Territorit”;

të forcohen sanksionet ligjore. Në departamentin e urbanistikës në Këshillin e Qarkut 

Durrës rezulton, e shprehur nga drejtuesit, se njihen detyrimet ligjore për të ndërtuar 

ambiente të përshtatura për personat me aftësi të kufi zuara. Por kjo kërkesë nuk ka 

rezultuar si detyrim në marrjen e lejeve të ndërtimit si edhe të kontrollit të zbatimit të 

të gjitha objekteve të reja në të gjitha hapat. 

 Duke mos e vlerësuar përshtatshmërinë në objekte në të njejtin nivel vlerësimi si 

detyrimet e tjera në fushën e ndërtimit, vjen për rrjedhojë që në asnjë rast nuk ka projekte 

të kthyera mbrapsht për mos miratimin e lejes si rezultat i mos përfshirjes së element-

eve të përshtatshmërisë në to. Këtë e konfi rmojnë përfaqësuesit e departamentit dhe 

thonë se nuk janë në dijeni të sanksioneve konkrete ndaj subjekteve në rastet kur nuk 

është zbatuar përshtatshmëria. Si alternativë për të përmirësuar situatën dhe realizuar 

ndërtime të përshtatura ata theksojnë se është pikërisht fuqizimi i sanksioneve si edhe 

për të gjitha shkeljet ligjore në këtë fushë. Ndërgjegjësimi dhe ngritja e kapaciteteve të 

të gjithë aktorëve përgjegjës vlerësohet si shumë i domosdoshëm dhe mbetet gjithashtu 

një element i rëndësishëm që duhet mbajtuar në konsideratë dhe duhet planifi kuar.

Një tjetër gjetje, e arritur përmes intervistave si dhe konsultimit me publikimet në 

internet, është ajo në lidhje me mungesën e përfshirjes në Planin struktural të “Planit 

Urbanistik të Integruar të qytetit të vjetër të Durrësit” së konceptit të planifi kimit dhe 

ndërtimit të përshtatur, tashmë që ky koncept është përcaktuar si çështje e rëndësisë 

kombëtare në ligjin “Për planifi kimin e territorit”.11

Në departamentin e Shërbimeve Publike/Transportit në bashkinë e Durrësit e njohin 

detyrimin ligjor për transport të përshtatur për personat me aftësi të kufi zuara. Në qytet 

veprojnë pesë linja urbane dhe në asnjë prej tyre nuk ka elementë të transportit të për-

shtatur. Nuk ekziston asnjë mjet transporti i përshtatur në të gjithë qytetin. Ndërkohë që 

është pasqyruar kërkesa në dispozitat e dokumentacionit të lëshuara nga bashkia (për 

subjektet private. Ndërkohë që janë përcaktuar vend parkimet për mjetet në përdorim 

të personave me aftësi të kufi zuara, si edhe në disa vende është parashikuar sinjalistikë 

e përshtatur. E njejta situatë paraqitet edhe nga përfaqësuesit e biznesit në transport, 

por ata shprehen të qartë për rrugët dhe mjetet për përmirësim.

Hapa progresive do të ishin bërë nëse do të tërhiqej edhe mendimi i grupeve të interesit, 

të cilët deri tani nuk janë përfshirë në diskutimet mbi ofrimin e transportit të përshtatur. 

Hartimi i një plani lokal specifi k në këtë drejtim, ose si pjesë e një plani të përgjithshëm për 

aftësinë e kufi zuar, do të nxiste ofrimin e shërbimit të transportit të përshtatur.

Personat me aftësi të kufi zuara dhe familjarët e tyre të intervistuar, janë ata që 

paraqesin situatën reale dhe shumë dëshpëruese në lidhje me mjedisin ndërtimor me 
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shumë barriera: trotuare që të pengojnë dhe të rrezikojnë për të shkuar dhe për të 

përfi tuar shërbimet e ndryshme jetësore, për të marrë pjesë në aktivitete; autobusë që 

as që mendohet se mund të përdoren për personat me aftësi të kufi zuara; banesa në 

katet e sipërme të pallateve pa ashensorë, në të cila ata rrijnë të mbyllur dhe duhet 

shumë forca dhe ndihma për t’i zbritur ndonjëherë në të rrallë; shkallë pa fund në go-

dinat e shkollave, institucionet e vendeve të punësimit, ku të shkojnë për ta vazhdon 

të mbetet ëndërr. Dhe përcaktojnë që pikërisht pengesat e shumta të mjedisit janë të 

parat në zinxhirin e gjatë të vështirësive që nuk i lejojnë të arsimohen, të punësohen, 

të marrin shërbimet më të domosdoshme e të argëtohen.

Në sondazhin e realizuar në Durrës me 110 persona me aftësi të kufi zuara dhe 102 

prindër e familjarë të tyre, tetë pyetje kishin të bënin me perceptimin e tyre në lidhje 

me përshtatshmërinë e ambienteve të ndryshme, kryesisht për përdoruesit e karrigeve 

me rrota dhe personat me probleme shikimi e komunikimi. Rezultoi se në qytetin e 

Durrësit, përshtatshmëria ishte një nga fushat problematike dhe kjo u pasqyrua edhe 

me notën mesatare prej 4.78 (një notë jo kaluese). Figura 8 jep vlerësimin mesatar 

të qytetarëve me aftësi të kufi zuara për aspekte të ndryshme të përshtatshmërisë si 

brenda ashtu edhe jashtë shtëpisë.

Figura 8. Vlerësimi për përshtatshmërinë

Të intervistuarit dhe pjesëmarrësit në fokus grupe ngritën problemin e barrierave 

mjedisore në çdo skaj të qytetit: në rrugë, banesa, institucione shtetërore.

“Aftësia ime e kufi zuar kërkon komunikim, sinjalistikë dhe informacion të përshtatur, 

i cili realisht nuk ofrohet”.

“Brenda apartamentit jam përshtatur e lëviz i pavarur, por në mjedisin e jashtëm 

ka aq shumë barriera e vështirësi; rrugët e trotuarët e papërshtatur, të gjitha ndërtesat 
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në të cilat dua të hyj me shumë shkallë...”

“E gjej gjithnjë veten përballë njerëzve të panjohur, të cilëve u lutem të ngrenë 

karrigen time me rrota në krahë nëpër shkallë. Jo gjithnjë e jo kushdo e bën këtë”.

 

- Eshtë hartuar një legjislacion bashkëkohor / Për-

shtatshmëria – çështje e rëndësisë kombëtare

-U firmos Konventa e OKB-së për të Drejtat e Person-

ave me aftësi të kufizuara

-Stafet e zyrave përkatëse janë në dijeni të ndryshi-

meve të fundit ligjore

-Stafet e zyrave përkatëse janë të vetëdijshëm për 

shkaqet që diktojnë mos realizimin e përshtatshmërisë 

në ndërtime dhe transport

-Kërkesa për përshtatshmëri është pasqyruar edhe si 

obligim në hartimin e detyrës së projektimit të planit 

rajonal,  hartimin e planit rajonal, për hartimin e 

planeve strategjike, detyrës së projektimit  të planit të 

përgjithshëm rregullues, të masterplaneve të zhvillimit 

territorial, të studimeve të pjesshme urbanistike. 

-Janë bërë përpjekje për të marrë masa për përf-

shirjen e detyrimit për ndërtime të përshtatura në 

dokumentacionin e lejes së ndërtimit

-Janë bërë përpjekje për të marrë masa për përf-

shirjen e detyrimit për ndërtime të përshtatura në 

dokumentacionin e lejes së shfrytëzimit

-Subjektet zbatuese në fushën e ndërtimit kanë dijeni 

për detyrimet ligjore

-Kanë filluar të zbatohen realisht objekte/infrastruk-

turë me elemente përshtatshmërie

-Subjektet/firma transporti kanë njohuri për detyrimin 

ligjor

-Plotësimi i legjislacionit me akte nënligjore

-Prezantim dhe pranim të detyrimeve të  Kon-

ventës si në nivel qendror ashtu edhe vendor

-Ka rritje të ndërgjegjësimit për domosdosh-

mërinë e zgjidhjes së problemit

-Të gjithë aktorët përgjegjës janë të gatshëm 

për të ndërmarrë hapa për përmirësim të 

situatës

-Të gjithë aktorët përgjegjës propozojnë masa 

konkrete  që të mos lejojnë ndërtime me 

barriera 

-Ka kapacitete të nevojshme për të përmirë-

suar praktikat e punës

-Ka modele të filluara në ndërtime në infra-

strukturë dhe disa objekte

-Ka hapësirë ligjore në nivel vendor për 

të ndikuar në përmirësimin e gjendjes së 

objekteve egzistuese dhe për parandalimin tek 

objektet e reja, si edhe për të siguruar mjete 

të përshtatura transporti

-Ka mirëkuptim nga biznesi i ndërtimit dhe 

transportit për të bashkëpunuar

-Ka aktorë të shoqërisë civile të gatshëm për 

bashkëpunim

-Rajoni i Durrësit është zonë turistike, elemnet 

që ndikon pozitivisht në nxitje për realizimin e 

standarteve të përshtashmërisë

ANALIZA SWOT
PËRSHTATSHMËRI

FAKTORË POZITIVE

TË BRENDSHËM
Pika të Forta/Arritje

TË JASHTËM
Mundësi
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-Legjislacioni nuk njihet deri në nivel rregulloresh dhe 

standartesh për përshtashmëri në ndërtime dhe për mjete të 

përshtatura transporti/ sinjalistikë, parkime

-Nuk ka njohuri të duhura në lidhje me konceptin e 

përshtatshmërisë /nuk njihet procesi zinxhir i lëvizjes së 

pavarur/ nuk njihen tërësisht barrierat

-Nuk ka një evidencë të situatës së përshtatshmërisë në 

objektet egzistuese

-Nuk ka asnjë vendim/ urdhër të bashkisë në lidhje me 

përshtatshmërinë në ndërtime, për ta përfshirë në detyrimin 

e lejes së ndërtimit dhe kontrollit të mëtejshëm të zbatimit

-Nuk ka asnjë vendim/ urdhër të bashkisë për/ sinjalistikë, 

parkime, mjete të përshtatura për bizneset ofruese të 

transportit

/dhënies së licensës për transport

-Nuk ka zbatim të legjislacionit nga strukturat përkatëse për 

masa ndaj subjekteve që nuk zbatojnë normat e përshtatsh-

mërisë

-Nuk ka parashikime buxhetore për heqjen e barrierave në 

ndërtimet egzistuese, duke filluar nga ato publike

-Mospërfshirja e grupeve të interesit në vendimarrje 

-Mungon  një strukturë e mirëfilltë përgjegjëse për miratimin 

dhe monitorimin e realizimit të nivelit të përshtatshmërisë. 

-Mungesa e një plani pune të domosdoshëm me masa 

konkrete 

-Diferencim në vlerësim i problematikës,  

krahasuar me vleresimet e tjera urbanis-

tike / arkitektonike

-Kapacitete të pa mjaftueshme vlerë-

suese ndaj kërkesave për nivel të plotë 

përshtatshmërie  tek stafet e KRRT-ve, 

këshillave teknike, urbanistikës ligjore, etj

-Sektor me konflikte të brendshme 

interesi/ unifikim vendimarrje - projektim

-Kosto të larta të zëvendësimit të mjeteve 

të transportit

-Vështirësitë për planifikime buxhetore 

-Sektor ku politika ndërhyn në zgjidhjet 

dhe mosrespektimin e masave penali-

zuese

-Tendencë për të zbatuar  ligjin vetëm kur 

u kërkohet nga grupet e interesit dhe kjo 

jo plotësisht

-Ndërtesa e Bashkisë Durrës është 

një ndërtim i vjetër në kohë, gjë që e 

vështirëson përshtatshmërinë e saj në të 

gjitha komponentet. 

-Vështirësia për përshtatjen e monu-

menteve të trashëgimisë kulturore, të 

cilat janë të konsiderueshme në Durrës.

FAKTORË NEGATIVË

TË BRENDSHËM
Dobësitë/ Mangësitë

TË JASHTËM
Risqe

II. 3 PUNËSIMI E FORMIMI PROFESIONAL

Personat me aftësi të kufi zuar si edhe të gjithë qytetarët e tjerë të Durrësit, kanë 

të drejtë të punësohen dhe të trajnohen profesionalisht. Durrësi ka një nivel të lartë 

papunësie që shkaktohet nga faktorë të ndryshëm ekonomikë, socialë, politikë dhe 

kulturorë. Sipas DRSHKP, për vitin 2009 forcat aktive të punës në rrethin e Durrësit, 

llogariten rreth 54 270 persona. Sektori privat është sektori që ka më shumë të pu-
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nësuar dhe konkretisht 10 349 persona të punësuar ose 31,3%, i ndjekur nga sektori 

privat bujqësor me 17 869 persona të punësuar ose 36,7% dhe nga sektori shtetëror 

me 10 349 persona të punësuar ose 21,3%.

Niveli i papunësisë për rrethin e Durrësit për vitin 2009 arrin në rreth 10,38 %, i 

cili i krahasuar me vitin 2008 që ishte 9,5 %, është rritur rreth 0,88 %. 

Numri i të papunëve të regjistruar deri në dhjetor 2009 arrin në 4 362 vetë. Papu-

nësia është më e përhapur te femrat, ku prej personave të papunë 1 841 janë meshkuj 

dhe 2 521 janë femra dhe përbëjnë rreth 57,8% të personave të papunë 

Në këto kushte, papunësia tek personat me aftësi të kufi zuar mbetet shumë e lartë 

pasi faktorëve të popullsisë në përgjithësi i shtohen edhe faktorë që kanë të bëjnë me 

këtë grup të popullsisë siç janë: barrierat kulturore, infrastruktura e papërshtatshme, 

mungesa e informacionit mbi legjislacionin dhe mundësitë që ai ofron etj..

Megjithëse kuadri ligjor shqiptar12 i plotësuar në vite, shpreh dhe mbron interesat e 

personave me aftësi të kufi zuar për punësim dhe trajnim profesional, në praktikë krahas 

mosnjohjes së plotë të tij mungojnë gjithashtu sanksione dhe mekanizma detyrues në 

zbatim të tij për punësimin dhe trajnimin profesional të personave me aftësi të kufi zuar. 

Për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtës për punësim dhe formim profesional të 

personave me aftësi të kufi zuar një rol të rëndësishëm kanë strukturat përgjegjëse në 

nivel lokal të cilat kanë rolin zbatues dhe supervizues të politikave dhe kuadrit ligjor 

në këtë drejtim. 

Vlerësimi i situatës së punësimit dhe formimit profesional të personave 

me aftësi të kufi zuar në Bashkinë e Durrësit

Të dhënat për realizimin e vlerësimit mbi situatën e punësimit dhe formimit pro-

fesional për individët me aftësi të kufi zuara në Bashkinë e Durrësit, në përputhje me 

metodologjinë e përcaktuar, u morën përmes intervistave me drejtues e specialistë të 

12 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë parashikon, neni 49, të drejtën për punësim mbi baza të 
barabarta për të gjithë shtetasit; 

 -Konventa e OKB ”Për të Drejtat e Personave me aftësi të kufi zuar” (e nënshkruar nga shteti shqiptar) 
parashikon në nenin 27 “ Puna dhe punësimi”

 -VKM nr.8 dt. 7.01.2005 “ Për miratimin e Strategjisë Kombëtare të Personave me Aftësi të Kufi -
zuar” parashikon në objektivin 4” Sigurimi i mundësive për punësim dhe zhvillim ekonomik për personat 
me aftësi të kufi zuar”.

 - Kodi i Punës parashikon në nenin 9 “Ndalimi i diskriminimit“ në marëdhëniet në punë.
 -Ligji nr. 7995, dt. 20.09.1995 “ për nxitjen e punësimit” parashikon në nenin 15 “ Detyrimet e 

punëdhënësit për të punësuar personat me aftësi të kufi zuar”.
 -Ligji “Për arsimin dhe formimin profesional në RSH” nr. 8872, dt.29.03.2002 neni 5 parashikon 

përfi timin nga e drejta për arsimim dhe formim profesional edhe të kategorisë së personave me aftësi 
të kufi zuar.
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Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit Durrës, Drejtorisë Rajonale së 

Formimit Profesional Publik, Drejtorisë Rajonale të Inspektoriatit të Punës, organizata 

të fushës, persona me aftësi të kufi zuara e prindër të tyre.

Gjatë proçesit të vlerësimit në intervistat dhe informacionin e mbledhur përmes 

pyetësorëve, Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit informon se sapo ka 

nisur të fokusojë punën e saj edhe në drejtim të evidentimit të nevojave për punësim të 

personave me aftësi të kufi zuar të papunë, punëkërkues. Në evidencat e rregjistrimit të 

punëkërkuesve në periudhën e fundit është vendosur edhe një indikator i cili mundëson 

marrjen e informacionit edhe për personat me aftësi të kufi zuar, punëkërkues megjithatë 

ky proçes është ende në hapat e parë dhe jo plotësisht i strukturuar. Identifi kimi i aftë-

sisë së kufi zuar nuk bëhet ende bazuar në një dokumentacion të detyrueshëm për tu 

paraqitur që përcakton aftësinë e kufi zuar të personit me aftësi të kufi zuar punëkërkues. 

Shifrat tregojnë se numri i të rregjistruarve të papunë pranë DRSHK së Punësimit Durrës 

për Bashkinë Durrës, gjatë 10 mujorit të parë të vitit 2010 është 4633 (femra 2688). 

Numri i personave me aftësi të kufi zuara të rregjistruar si punëkërkues të papunë është 

50 prej të cilëve 39 janë femra. Por gjithsesi kjo e dhënë nuk është plotësisht e saktë 

për arsyet e përmëndura më sipër.

 

Figura 9. Numri i të rregjistruarve të papunë me aftësi të kufizuar 

      kundrejt numrit të përgjithshëm

Ndërkohë numri i personave me aftësi të kufi zuara në qytetin e Durrësit është 5, 223. 

Prej tyre në moshë pune janë 58% (n=3037). 

Figurat 9 dhe 10, japin të dhëna mbi numrin e personave në moshë pune në varësi 

të grupeve të përfi timit. 
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Figura 10. Të dhëna mbi personat me aftësi të kufizuara në moshë 

        pune Durrës

  

Grafi ku 10 jep të dhëna mbi persona invalidë pune në moshë pune, sipas grup 

moshave.

 

Figura 11. Numri i personave me aftësi të kufizuara në moshë pune

Pranë DRSHK të Punësimit ofrohen Shërbimet e Punësimit të cilat synojnë të 

mbështesin në mënyrë të balancuar dy grupe të mëdha klientësh brenda tregut të punës: 

punëkërkuesit dhe punëdhënësit. Sipas drejtuesve të këtij institucioni për ti ardhur në 

ndihmë dhe për të lehtësuar riintegrimin në tregun e punës të emigrantëve, shërbimet 

e punësimit ofrohen përmes një sporteli të veçantë të ngritur për ta. Ndërkohë stafi  i 

përfshirë në vlerësim vë në dukje se shërbimet janë të hapura për të gjithë kategoritë 

përfshirë punëkërkuesit me aftësi të kufi zuara. Në momentin kur kërkohet informacion 
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se si konkretisht ofrohet informimi dhe këshillimi, në një kohë kur ambjentet e DRSHK 

të Punësimit janë në katin e dytë, me një numër të madh shkallësh në hyrje dhe në 

ambjentet e brendshme, dhe kur godina aktuale nuk ka as plan të pjerrët në hyrje, 

ashensor apo aksesor për ngjitjen në shkalle, stafi  fi llon refl ektimin dhe kupton se 

shërbimet nuk janë të arritshme dhe për kategorinë e njerëzve me aftësi të kufi zuara 

fi zike apo shqisore. Po kështu stafi  identifi kon se nuk ka njohuritë e mjaftueshme të 

kryejë vlerësimin e saktë të aftësive dhe nevojave specifi ke që mund të kenë individë 

të kategorive të ndyshme të aftësisë së kufi zuar dhe për rjedhojë e kanë të vështirë, 

dhe shpesh thuajse të pamundur për të ndërtuar një plan veprimi për të mundësuar 

punësimin e nje individi me aftësi të kufi zuara. Mungon një bashkëpunim i ngushtë 

me Sektorin e Shërbimeve Sociale në Bashki për të identifi kuar raste të mundshme 

punësimi për personat me aftësi të kufi zuara, si edhe për të bërë të mundur një vlerësim 

të specializuar të aftësive dhe mundësive për punë përmes një grupi të specializuar në 

këtë drejtim. Megjithë përpjekjet për të shtuar numrin e specialistëve të këtij institucioni 

(aktualisht është nën numrin e nevojshëm për të përballuar ngarkesën e shërbimeve), 

vihet re mungesa e stafi t të nominuar specifi kisht për identifi kim dhe orientim të per-

sonave me aftësi të kufi zuara. Institucioni nuk ka një plan specifi k, një fond apo një 

program të veçantë për të nxitur punësimin e personave me aftësi të kufi zuara, por në 

kuadrin e Ligjit për “Nxitjen e Punësimit” duke u kujtuar punëdhënësve detyrimet që 

rrjedhin nga nenet 14, 15, 16, të tij, janë munduar të nxisin punësimin e individëve 

me aftësi të kufi zuara, por kjo asnjëherë nuk ka funksionuar.

 Kërkesat e DRSHK së Punësimit kanë rezultuar negative, si rezultat i tendencës 

së tregut të punës në rajon, tendencë e cila anon nga industria e lehtë, me profesione 

të vështira për t’iu përshtatur nevojave të personave me aftësi të kufi zuara. Mungesa 

e ofertave për vende pune të përshtatshme për personat me aftësi të kufi zuara është 

evidentuar si pengesë për realizimin e punësimit të tyre. 

 Sipas specialistëve në DRSHK të Punësimit, mosrespektimi i ligjit nga subjektet 

private e publike është një nga barrierat kryesore për punësimin e personave me aftësi 

të kufi zuara. Po sipas tyre institucionet publike janë të parat që nuk e zbatojnë këtë 

ligj. Problem mbetet ndërgjegjësimi si për bizneset të cilët nuk njohin, nuk zbatojnë 

dhe nuk penalizohen për mos zbatimin e Ligjit 7995 por edhe për pesonat me aftësi të 

kufi zuara, të cilët nuk shkojnë të regjistrohen pranë DR së Punësimit. Vetëm një numër 

i kufi zuar prej tyre shkon dhe evidentohet e regjistrohet për punë në zyrën e punës. 

Mungesa e të dhënave të sakta mbi punëkërkuesit e papunë me aftësi të kufi zuara 

përbën pengesë në realizimin e ofrimit të shërbimit të punësimit për individët me aftësi 

të kufi zuara. Evidentohet nga intervistat e bëra në DRSHKP/ Durrës se në formularët 

individualë të vlerësimit të punëkërkuesve të papunë vendosen specifi ka vetëm për 
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personat me aftësi të kufi zuara, invalidë të grupit të katërt.

Si zyrë punësimi kanë tentuar të marrin pjesë në emisione të medias lokale ku kanë 

bërë apel për njohjen e zbatimin e legjislacionit aktual nga bizneset që veprojnë në 

rajon, dhe njëkohësisht u kanë kanë bërë thirrje edhe personave me aftësi të kufi zuara 

e familjeve të tyre të regjistrohen.

 Si zyrë pune nuk kanë ndikuar në orientimin e personave me aftësi të kufi zuara 

drejt hapjes së bizneseve të vogla private. Megjithë këmbënguljen për të orientuar në 

këtë drejtim, buxhetet janë të pamjaftueshme dhe inisiativa të tilla nuk janë mbështetur.

 Në qytetin e Durrësit nuk ka asnjë mundësi punësimi të mbrojtur për personat 

me aftësi të kufi zuara, punësim i cili mund të krijonte mundësi për atë kategori që nuk 

orientohet dot në tregun e punës.

 Hapa që duhen ndërmarrë për të mundësuar punësimin e personave me aftësi të 

kufi zuara, cilësohen krahas përmirësimit të kuadrit ligjor dhe vendosja e sanksioneve 

për punëdhënësit që nuk e zbatojnë atë, krijimin e një strukture, njësie bazë për ofrimin 

e shërbimeve të punësimit në mënyrë specifi ke për personat me aftësi të kufi zuara, 

pjesë e dy skemave, skemës së shërbimit social shtetëror (të cilësuar si Individë me 

aftësi të kufi zuara) dhe skemës së sigurimeve shoqërore (të cilësuar si invalidë pune), 

duke parshikuar ndërhyrje specifi ke në rastin kur personat me aftësi të kufi zuara nga të 

dy skemat rezultojnë të papunë, apo në rastin kur për shkaqe që lidhen me punësimin, 

një individ bëhet rishtaz invalid pune; në rastin e dytë fokusi vendoset në përpjekjet 

për rehabilitim, shërbimet e riaftësimit profesional, rikthim dhe përshtatje e vendit të 

punës për t’iu përgjigjur mundësive dhe nevojave të reja të ish stafi t, tashmë me status 

invalid pune. 

 Paralelisht me ngritjen e strukturës/njësisë si edhe krijimin e kapaciteteve të saj, 

ndërhyrje e domosdoshme mbetet krijimi i data bazës me të dhëna për personat me 

aftësi të kufi zuara të interesuar për punësim. Studimi i tregut të punës dhe krijimi i një 

data baze me subjekte publike dhe private, me fokus orientimin për formim profesional 

dhe punësim të personave me aftësi të kufi zuara, përbën një tjetër drejtim të ndërhy-

rjes për të rritur mundësitë për punësimin të personave me aftësi të kufi zuara. Është 

domosdoshmëri përcaktimi i një fondi të veçantë punësimi, i cili do të ndihmonte në 

punësimin, vetëpunësimin apo punësimin e mbrojtur të personave me aftësi të kufi -

zuara. Një qendër punësimi e mbrojtur, në të cilën do të mund të zhvilloheshin punime 

artizanale, shihet si një alternativë, kryesisht për individë me aftësi të kufi zuara mendore. 

Emergjente është përshtatshmëria e zyrave të punësimit, të cilat nuk kanë akses për 

personat me aftësi të kufi zuara.

 Sektori i Formimit profesional pranë DR së Punësimit, bashkëpunon me Drejtorinë 

Rajonale të Formimit Profesional Publik, dhe ka referuar një numër të kufi zuar personash 
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me aftësi të kufi zuara, për t’u regjistruar në kurse të përshtatshme për to. Numri perso-

nave të cilët kanë marrë trajnim në këtë qendër gjatë vitit 2010 është 870 kursantë. 5 

prej tyre janë persona me aftësi të kufi zuar 2 nga të cilët janë femra, shih grafi kun 11. 

 

Figura 12. Numri i kursantëve në kurset e trajnimit profesional në Durrës

Sipas stafi t të intervistuar kurset më të ndjekura nga personat me aftësi të kufi zuar 

janë: rrobaqepësi, sekretari, kuzhinier, hidraulik. Mungon informacioni në lidhje me 

punësimin e personave me aftësi të kufi zuar të cilët kanë mbaruar kurset profesionale 

pranë këtyre qendrave. Mungon një vlerësim nga kjo qendër për kurset të cilat do të 

ishin më të përshtatshme për tu ndjekur nga personat me aftësi të kufi zuar. 

Drejtuesit e Qendrave të Formimit Profesional njohin kuadrin politik dhe ligjor 

në drejtim të formimit profesional të personave me aftësi të kufi zuar. Personat me 

aftësi të kufi zuar përfi tojnë ndjekjen falas të kurseve të formimit profesional pranë 

kësaj qendre. Pengesë kryesore në realizimin e formimit profesional për personat 

me aftësi të kufi zuara, shihet mungesa e fondeve për të hapur kurse të përshtatura, 

papërshtatshmëria e ambienteve të qendrës së formimit profesional për të akomoduar 

personat me aftësi të kufi zuara. 

DRFP ka reklamuar aktivitetin e qendrës dhe mundësitë që ajo ofron në trainime, 

seminare të organizuara në nivel lokal dhe rajonal nga vetë ajo. Stafi  i kësaj qendre 

ka marrë pjesë në trainime të organizuara për të drejtat e personave me aftësi të 

kufi zuara për punësim dhe formim profesional. Koordinatorja e qendrës ndjek më 

specifi kisht formimin profesional të personave me aftësi të kufi zuar duke bashkëpunuar 

dhe me qendra private apo ofrues të shërbimit të riaftësimit apo formimit profesional 

për personat me aftësi të kufi zuara. Gjatë vitit të kaluar, QRFP ka bashkëpunuar me 

Shoqatën e të Verbërve Dega Durrës, e cila përmes projekteve të fi nancuara nga 
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donatorë ka ofruar kurse të formimit profesional për 20 anëtarë, Mikroambient 5 

persona, Kompjuter 10 persona, Gjuhë angleze 10 persona, eksperiencë e cila nuk 

ka pasur vazhdimësi për mungesë fi nacimi. 

Kurset që ofrohen në Qendrat private të Formimit Profesional, që ushtrojnë aktiv-

itetin në Durrës janë të shumllojshme, përfshirë gjuhë të huaja, kompjuter, specialitete 

të ndërtimit, elektricist, hidraulik, rrobaqepësi, parrukeri, mekanik, etj.. Sipas opinionit 

të shprehur nga të intervistuarit, kurset që mund t’ju përshtaten PAK, janë kompjuter 

dhe gjuhë e huaj. 

DR e Inspektoriatit të Punës ka kryer rreth 652 inspektime për vitin 2008, por objekt 

i tyre nuk ka qenë inspektimi për zbatimin e ligjit të nxitjes së punësimit për personat 

me aftësi të kufi zuara, pasi nuk raporton asnjë shifër në këtë drejtim. Po ashtu nuk 

ka pasur asnjë rast penalizimi në lidhje me sa më sipër. Sipas specialistëve të këtij 

institucioni, personat me aftësi të kufi zuara nuk janë të përfshirë në formularin tip të 

inspektimit, një formular i cili hartohet në nivel qendror. Barrierat që pengojnë punësimin 

e personave me aftësi të kufi zuara, sipas Inspektoriatit të Punës janë vende të punës të 

papërshatatura për PAK, mentaliteti i gabuar si nga punëdhënësit ashtu edhe nga vetë 

personat me aftësi të kufi zuara, mungesa e informacionit, moszbatimi i legjislacionit 

etj.. Për të dalë nga gjendja aktuale, specialistë të këtij institucioni rekomandojnë 

hartimin e një programi punësimi nga DR e Punësimit, në varësi të kërkesë-ofertës, 

në përputhje edhe me mundësitë dhe kapacitetet për punë të personave me aftësitë 

kufi zuara, ndërhyrjen e Inspektoriatit të Punës për të kontrolluar zbatimin e detyrimeve 

ligjore, rritjen e bashkëpunimit mes DR së Punësimit, Inspektoriatit Shtetëror dhe 

Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore.

Nëse i referohemi opinionit të personave me aftësi të kufi zuara e prindërve të tyre, 

situata rezulton të jetë shumë pesimiste. 

Personat me aftësi të kufi zuar, pjesëmarrës në intervista apo fokus-grupe por edhe 

drejtues të shoqatave si edhe prindërit e personave me aftësi të kufi zuar gjatë interv-

istave theksuan se e vlerësojnë si shumë të rëndësishëm punësimin dhe formimin 

profesional. Asnjë prej personave me aftësi të kufi zuara të intervistuar në moshë pune 

(n=12), nuk është i punësuar.

Personat me aftësi të kufi zuara, pjesmarrës në fokus-grupe vlerësojnë si shumë 

të rëndësishëm dhe shprehen se janë të interesuar të ndjekin kurse të formimit 

profesional mbështetur edhe në aftësitë e tyre me qëllim që në të ardhmen e afërt 

tu mundësohet punësim i pjesshëm ose i plotë. Ata mendojnë se mund të marrin 

formim profesional për animatorë socialë, kompjuter, qëndistari, sekretari – recepsion, 

përkthyes e këshillues. 

Punësimi dhe formimi profesional vlerësohen si shumë të rëndësishëm edhe nga 
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prindër dhe drejtues të shoqatave të personave me aftësi të kufi zuar mendore. Të 

mësuarit nga ana e tyre e proçeseve të reduktuara të punës në përputhje me aftësitë 

mendore që ata kanë dhe më pas sigurimi i punësimit të mbrojtur do të kontribuojnë 

në integrimin e tyre, nxjerrjen nga izolimi si dhe do të lehtësonin ndjeshëm familjarët 

që u shërbejnë.

Si parakusht i domosdoshëm për të vlerësuar alternativat për punësim dhe formim 

profesional që komuniteti ku jetojnë ofron, personave me aftësi të kufi zuar dhe 

familjarëve të tyre u nevojitet informacion. Ky informacion është detyrim ligjor dhe 

duhet të gjenerohet nga strukturat shtetërore përgjegjëse për punësimin dhe form-

imin profesional në nivel lokal. Gjithashtu të gjithë subjektet private që kanë në fokus 

trainimin profesional duhet të informojnë komunitetin për shërbimet që ato ofrojnë.

Por nga ana tjetër vetë personat me aftësi të kufi zuar si individualisht por dhe të 

përfaqësuar nga forumet e organizatave ku aderojnë duhet të jenë aktivë për ta kërkuar 

informacionin që u nevojitet. Në diskutimet e zhvilluara si në fokus grupe ashtu edhe 

në intervistat e veçanta me persona me aftësi të kufi zuar dhe familjarë të tyre, si dhe 

me përfaqsues të organizatave theksohet nga ata që mungon ky informacion. Ata 

theksojnë se mungesat janë të dyanshme në kuptimin që strukturat shtetërore nuk 

ofrojnë për ta informacion sipas nevojave që kanë për punë të caktuara apo kurse 

të formimit profesional, por nga ana tjetër vetë ata nuk praqesin si individualisht por 

edhe të organizuar formalisht nevojat për punësim dhe formim profesional bazuar 

në aftësitë. 

Personat me aftësi të kufi zuar vënë në dukje se mungojnë fushatat ndërgjegjë-

suese nga këto struktura përmes botimeve, mediave. Tryezat me pjesëmarrje të 

institucioneve shtetërore përgjegjëse e përfaqësuesve të grupimeve të aftësisë së 

kufi zuar, në opinionin e pjesëmarrësve në fokus-grupe konsiderohen si një mundësi 

e mirë për të gjeneruar debat dhe orientuar nevojat e personave me aftësi të kufi zuar 

drejt tregut të punës dhe formimit profesional. 

Asnjë inisiativë nuk është marrë nga institucionet përgjegjëse për të vlerësuar 

aftësitë për punë të personave me aftësi të kufi zuar si dhe mundësitë dhe nevojat 

që ata kanë për ndjekur kurse të formimit profesional.

”Mendoj që personat me aftësi të kufi zuara kanë aftësitë e duhura për të punuar 

në sektorë të caktuar. Në kompani biznesi mund të punonin shumë mirë në sektorin 

e marketingut pasi ka njerëz me aftësi të mira krijuese, me ide e fantazi, që mund 

të prodhonin ide të mira. Pozicion tjetër mund të ishin marrëdhëniet me publikun 

brenda biznesit ose organizatës, pasi ka njerëz në këtë komunitet me aftësi të mira 

verbale ose me prirje për të shkruar. Ndoshta si operatorë në kompani telefonike 

apo qendra interneti. Ndoshta si asistent administrativ”. ”E rëndësishme është të 
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gjendet një rol që përshtatet me kapacitetet fi zike dhe mendore të personit, si dhe 

të krijohen përshtatje fi zike në godinat e institucioneve. Çdo sektor do të pëfi tonte 

nga kontributi i tyre”.13

Sipas opinionit të personave me aftësi të kufi zuar dhe familjarëve të tyre të përfshirë 

në fokus grupe, mungojnë vlerësime në nivel lokal për njohjen e nevojave të perso-

nave me aftësi të kufi zuar; politika për nxitjen e punësimit dhe formimit profesional 

të personave me aftësi të kufi zuar; struktura dhe specialistë për vlerësimin e aftësive 

për punë të personave me aftësi të kufi zuar; mungon infrastruktura fi zike e përshatur 

si në institucionet ku merret informacioni për punësim dhe formim profesional si dhe 

në subjektet punëdhënëse; mungon transporti i përshtatur për personat me aftësi 

të kufi zuar. “Punësimi është maja e një piramide që kërkon të jesh i arsimuar apo 

të kesh një formim profesional në mënyrë që të jesh konkurrues më tej, në tregun e 

punës. Por, në Shqipëri aktualisht mungojnë si përshtatshmëria e ambienteve në të 

treja nivelet arsimore”.

Ndonëse eksperiencat e punësimit të personave me aftësi të kufi zuar janë shumë të 

pakta ata dëshmojnë se punëdhënësit janë mosbesues ndaj aftësive të personave me 

aftësi të kufi zuar për të punuar. Ata nuk i pranojnë personat me aftësi të kufi zuar për 

të punuar megjithëse kanë detyrim ligjor për ta mundësuar këtë. “Pengesat e mjedisit 

nuk janë aq të mëdha. Po kështu edhe ato institucionale duke qenë se ligji i detyron 

në një lloj mënyre. Më të mëdhatë janë në qëndrim pasi nuk na jepet hapësira për 

të provuar veten por kjo merret e mirëqënë si e dështuar dhe thuhet ti nuk mund ta 

bësh dot këtë punë”. 

Gjithashtu nga diskutimet në fokus-grupe nga vetë personat me aftësi të kufi zuar 

dhe familjarët e tyre evidentohet se shumë shpesh nga vetë ata ngrihen barriera për 

mundësitë që ato duhet të kenë për punësim dhe formim profesional. Izolimi i person-

ave me aftësi të kufi zuar shpeshherë ndodh edhe për shkak të mundësive të kufi zuara 

ekonomike të familjeve të tyre. Në shumë raste evidentohet fakti që personat me aftësi 

të kufi zuar kanë vetvlerësim të ulët dhe nuk njohin aftësitë e tyre për punë. 

Personat me aftësi të kufi zuar dhe familjarët e tyre në përgjigjet e dhëna vlerësojnë 

punësimin si alternativën më të mirë për të siguruar të ardhura për vehte dhe familjet e 

tyre. Punësimin e tyre e shikojnë si shumë të rëndësishëm në rritjën e cilësisë së jetës së 

tyre dhe familjeve dhe te kontribuarin me dinjitet në jetën social – ekonomike të vendit.

“Punësimi, siç thashë edhe më sipër të bën të jesh i dobishëm për veten, për 

shoqërinë pra, do të thotë cilësi në jetë mbi të gjitha të vetë personit me aftësi të 

13 Opinione të individëve me aftësi të kufi zuara, familjarëve apo përfaqsuesve të shoqatave të tyre 
të përfshirë në intervista apo fokus grupe.
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kufi zuara që vetëm duke u punësuar mund të ndihet totalisht i integruar”.

“Po, mendoj se vetëvlerësimi rritet, aftësitë profesionale e shoqërore po ashtu, 

personat bëhen më të pavarur, kanë mirëqenie më të lartë dhe komunikimi e klima e 

familjes përmirësohet. Atmosfera e mëshirës, detyrimit dhe izolimit kthehet në ndryshime 

pozitive dhe jetë sociale e profesionale të shëndetshme”.

“Po sepse do të kem më shumë të ardhura të cilat do të lehtësojnë jetën time si 

person me aftësi të kufi zuara dhe familja nuk do ta ndjej shumë si barrë shërbimin 

shtesë që më bënë. Do të rritet respekti dhe vleresimi që më bëjnë të tjerët. Do të 

ndjehesha më e dobishme, për shoqërinë, familjen e të tjerët”.

Sikurse paraqitur në metodologji, opinioni i personave me aftësi të kufi zuara dhe 

familjarëve u tërhoq edhe përmes metodave sasiore, realizuar përmes sondazhit. Të 

pyetur për perceptimin që ata kishin për punësimin, formimin profesional, respektimin 

e opinionit të tyre dhe legjislacionin e aftësisë së kufi zuar, pjesëmarrësit dhanë një 

vlerësim mesatar me notën 4.69, e cila tregon për një vlerësim jo kalues. Figura 12 

jep pikët mesatare në të katër aspektet.

 

Figura 13. Vlerësimi për punësimin e formimin profesional

Në mënyrë të përmbledhur gjetjet e vlerësimit të situatës në fushën e punësimit e 

formimit profesional për personat me aftësi të kufi zuara në Bashkinë e Durrësit janë14: 

1. Zyra e Rajonale e Punës në rajonin e Durrësit ka fi lluar identifi kimin dhe 

rregjistrimin e punëkërkuesve të papunë me aftësi të kufi zuara;

14  Për më tepër referohu materialit të raportit në këtë fushë-Punësim e Formim Profesional, si edhe 
informacionit të paraqitur në vijim në analizën SWOT.
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2. Stafet e specialistëve të tre strukturave përgjegjëse për punësimin dhe tra-

jnimin profesional janë të trajnuar dhe njohin problematikën e punësimit të 

personave me aftësi të kufi zuar;

3. Ka nisur një bashkëpunim pozitiv ndërmjet institucioneve përgjegjëse për 

punësimin me OJF për personat me aftësi të kufi zuar;

4. Të tre institucionet në nivel lokal bashkëpunojnë ndërmjet tyre dhe referojnë 

raste e shkëmbim eksperiencash; 

5. Inspektoriati i Punës kryen një numër të konsiderueshëm kontrollesh vjetore;

6. Kuadri ligjor në sferën e aftësisë së kufi zuar po përmirësohet;

7. Ka modele shërbimesh të vlefshme trainimi profesional, të ngritura nga OJF

8. Në rajonin e Durrësit nuk ka një plan të mirëfi lltë për të nxitur punësimin e 

personave me aftësi të kufi zuara;

9. Në asnjë nga strukturat përgjegjëse për punësimin dhe trainimin profesional 

nuk ka specialist të caktuar me detyrë për të ndjekur specifi kisht vetëm prob-

lematikën e aftësisë së kufi zuar;

10. Në Zyrën Rajonale të Punës nuk ka një strukturë për këshillimin dhe vlerësi-

min e aftësisë për punë të personave me aftësi të kufi zuar;

11. Mungon një data bazë e saktë me të dhëna për nevojat e personave me 

aftësi të kufi zuar për punë dhe llojin e përshtatshëm të punësimit për to.

12. Mungojnë subvencionet për subjektet që punësojnë persona me aftësi të 

kufi zuar; ( mungojnë aktet nënligjore në këtë drejtim )

13. Bizneset kanë paragjykime për punësimin e personave me aftësi të kufi zuar;

14. Fondet e parashikuara specifi kisht në nxitje të punësimit të personave me 

aftësi të kufi zuara nuk ekzistojnë;

15. Nuk ka fonde të mjaftueshme për të përshtatur kurrikula e për të hapur kurse 

të përshtatshme me nevojat e tyre;

16. Mungojnë elementet e domosdoshme që konsiderohen si parakusht për ak-

ses dhe riitegrim ekonomik e social përmes punës për personat me aftësi të 

kufi zuara, që përfshijnë mungesën e një infrastrukture urbane të përshtatur e 

pa pangesa, mungesa e një transporti të përshtatur dhe mungesa e ambien-

teve që ofrojnë shërbime punësimi e formimi profesional të përshtatura
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-Ka filluar procesi i identifikimit e regjistrimit 

të punëkërkuesve të papunë me aftësi të 

kufizuara; 

- Ka staf  të përkushtuar e të trajnuar 

që e njeh problematikën e rrugët    për 

ndërhyrje;

-Ka nisur një bashkëpunim pozitiv me OJF-të 

që ofrojnë shërbime për  personat me aftësi 

të kufizuara;

-Bashkëpunohet ngushtësisht me Drejtorinë 

Rajonale të Formimit Profesional për referim 

rastesh e shkëmbim eksperiencash;

-Inspektoriati i Punës kryen një numër të 

konsiderueshëm kontrollesh vjetore;

-Formimi Profesional ka filluar përfshirjen  

në kurse të personave me aftesi te 

kufizuara;

-- Kuadri ligjor në sferën e aftësisë së  kufizuar po 

përmirësohet;

- U firmos Konventa e OKB-së për të  Drejtat e Person-

ave me aftësi të  Kufizuara. Kjo do të sjellë detyrime  si 

në nivel qendror ashtu edhe lokal;

-  Është ngritur Agjensia e Bashkëpunimit me OJF-të, që 

mund  të jetë burim mbështetjeje financiare;

- Ka mundësi si Zyrë Punësimi për të thithur fonde nga 

projekte rajonale;

- Ka një rritje të ndërgjegjësimit e  vëmendjes për këtë 

kategori në  nivel qendror;

- Ka modele pozitive shërbimesh të  vlefshme, të 

ngritura nga OJF;

-Ka një përmirësim të imazhit publik mbi OJF-të e vlerat 

që ato i  transmetojnë komunitetit;

- Ka një rritje të vullnetarizmit e solidaritetit në komu-

nitet, për t’i ardhur në ndihme grupeve në  nevojë;

ANALIZA SWOT
PUNËSIMI E FORMIMI PROFESIONAL

FAKTORË POZITIVE

TË BRENDSHËM
Pika të Forta/Arritje

TË JASHTËM
Mundësi

-Nuk ka një Strategji të mirëfilltë për të nxitur punësimin e personave me 
aftësi të kufizuara;
-Nuk ka asnjë person të nominuar në Zyrën e Punës, për të ndjekur specifiki-
sht problematikën e aftësisë së kufizuar; Burimet njerëzore në zyrë janë të 
pamjaftueshme për të mbuluar fluksin e madh të punës;
-Kërkesat e tyre për të ndërmjetësuar me bizneset, pothuajse kanë rezultuar 
negative;
-Fondet e parashikuara specifikisht në nxitje të punësimit të personave me 
aftësi të kufizuara nuk ekzistojnë;
-Mungon një data bazë e saktë mbi gjendjen, nevojat  tyre dhe llojin e 

-Legjislacioni jo i plotë e 
pa sanksione;
-Kompetenca të vecanta 
e jo të bashkërenduara 
me Bashkinë;
-Vështirësi në fonde për 
OJF-të që ofrojnë shër-
bime integrimi përmes 
punës e që punojnë me 

FAKTORË NEGATIVË

TË BRENDSHËM
Dobësitë/Mangësitë

TË JASHTËM
Risqe
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TË BRENDSHËM
Dobësitë/Mangësitë

TË JASHTËM
Risqe

përshtatshëm të punësimit për to;
-Nuk bëhet një vlerësim real i individit i fokusuar në aftësitë e mundësitë e tij 
për punë dhe formim profesional;
-Ambientet e Zyrës së Punës janë të papërshtatura për të akomoduar 
persona me aftësi të kufizuara;
-Mungojnë krejtësisht shërbimet e punësimit për personat me aftësi të 
kufizuara në qytet  si:

1. Shërbime të riaftësimit profesional;
2. Shërbime të punësimit me mbështetje;
3. Punësimi i mbrojtur; biznes social

-Mungon bashkëpunimi i duhur me Zyrën e Shërbimeve Sociale dhe Komisio-
nin e Vlerësimit të nevojave në Bashki
-Vizioni për personat me aftësi të kufizuara, i limituar vetëm në trajtimin me 
pagesa cash dhe në punën që bëjnë OJF-të;
-Duhet më shumë ekspertizë e kapacitete për të ngritur e struktuar punën 
në këtë drejtim;
-Personat me aftësi të kufizuara shihen si grupim i lënë pas dore në kraha-
sim me grupet e tjera në nevojë;
-Inspektoriati i Punës nuk inspekton mbi zbatimin e Ligjit për Nxitjen e Pu-
nësimit për personat me aftësi të kufizuara; Nuk ka indikatorë për personat 
me aftësi të kufizuara në formularët e dokumentacionin e kontrollit;
-Nuk ka vazhdimësi në formimin profesional për personat me aftësi të 
kufizuara;
-Nuk ka fonde të mjaftueshme për të përshtatur kurrikula e për të hapur 
kurse të përshtatshme me nevojat e tyre apo për të mbështëtur OJF që 
ofrojnë kurse të tilla;
-Ambientet e Qendrës së Formimit Profesional janë të papërshtatura për të 
akomoduar personat me aftësi të kufizuara;

baza projektesh;

-Komuniteti i biznesit i 
pandërgjegjësuar e mos 
kontribues në shërbime 
në këtë drejtim;
- Situata politike a pasta-
bilizuar në vend;
- Ambjente dhe 
infrastrukturë e papër-
shtaturAmbjente dhe 
transport i papërshta-
tur)
-Persona me aftësi të 
kufizuara të painformuar 
e pa ndërgjegjësuar e 
jo të gatshëm për të 
punuar;
-Sektor publik i pan-
dërgjegjësuar mbi detyri-
met ligjore për punësim 
të këtij target-grupi;
-Persona me aftësi të 
kufizuara nuk shkojnë 
të regjistrohen e iden-
tifikohen pranë zyrave 
të punës
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II. 4 ARSIMI

Arsimimi është një e drejtë që fëmijët me aftësi të kufi zuara duhet ta gëzojnë si të 

gjithë fëmijët e tjerë. Dokumente të rëndësishëm ndërkombëtarë dhe kombëtarë janë 

garantuesit për respektimin e saj.15

Në zbatim të SKPAK, MASH ka projektuar hapa konkretë në zbatim të përgjegjësive 

që rrjedhin prej kësaj strategjie si në nivel qendror edhe në nivel lokal. Në nivel qen-

dror, plani i MASH mbi “Braktisjen zero”, shpallur në vitin 2009, parashikon krijimin e 

aksesit në shkollim për grupet e margjinalizuara përfshirë fëmijët me aftësi të kufi zura. 

Janë udhëzuar strukturat vartëse të saj, IZHA dhe DAR të detajojnë plane konkrete 

për të siguruar arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufi zuara nëpër rajone. Ç’ka është 

më e rëndësishmja, rishtazi po rishikohet kuadri ligjor për arsimin parauniversitar duke 

konsideruar seriozisht dhe cilësisht çështjen e arsimit gjithpërfshirës për fëmijët me 

nevoja të veçanta arsimore. 

Realizimi i këtij procesi kërkon angazhimin e plotë të burimeve të nevojshme ma-

teriale dhe njerëzore. MASH dhe Drejtoritë Rajonale të Arsimit janë aktorët përgjegjës 

për garantimin e progresit të këtij procesi me qëllim që çdo fëmije me aftësi të kufi zuar 

t`i jepen shanset për t`u arsimuar. 

Po kështu pushteti lokal, në bazë të ligjit nr.8652, dt.23/08/2000, të ndryshuar 

me ligjin nr. 9208, dt.18/03/2004 ka funksione dhe përgjegjësi në drejtim të arsimit, 

ku citojmë: Neni 11/3 a. Funksione të përbashkëta (MASH dhe Bashkia). Neni 5/1 j. 

“Përkujdesjet për institucionët arsimore”. Në funksion të këtyre ligjeve në Bashkinë e 

Durrësit, në përbërje të Drejtorisë së Arsimit, Kulturës, Rinisë dhe Fesë, funksionon 

Sektori i Arsimit.

Struktura aktuale e arsimit parauniversitar në Bashkinë e Durrësit paraqitet e tillë:

Në qytetin e Durrësit ka rreth 59 Institucione të Arsimit Parauniversitar, nga të cilat 

39 institucione janë publike dhe 20 janë institucione jo publike. Numri i nxënësve që 

15 Kushtetuta.
Konventa e OKB-së për të Drejtat e Përsonave me Aftësi të Kufi zuara.
SKPAK.
Ligji për Arsimin Parauniversitar.
DN.
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frekuentojnë arsimin parauniversitar (publik dhe jo publik), përfshirë këtu edhe kopshtet 

është 27,359 nxënës, nga këta 21,960 nxënës ose 80,3% frekuentojnë shkollat pub-

like. Buxheti i bashkisë për vitin 2010 për Programin e Arsimit parauniversitar është 

88.719.629 Lekë, (3,8%).16

Nga strukturat përgjegjëse për arsimin në rajonin e Durrësit ka fi llesa të mira për të 

mundësuar arsimimin për fëmijët me aftësi të kufi zuara. Kjo e ndihmuar nga faktorë 

të tillë si ekzistenca e alternativave të shkollimit për fëmijët me aftësi të kufi zuara 

(shkolla speciale, shkollat e zakonshme); ekspertizë e ofruar nga OJF ndërkombëtare 

dhe vendase për zbatimin e arsimit gjithpërfshirës; angazhim i strukturave drejtuese 

dhe stafeve përgjegjëse për arsimin në qytetin e Durrësit.

Bazuar edhe në rezultatet e vlerësimit të bërë, evidentohet dukshëm që për arsye 

objektive ka mungesa të theksuara të realizimit të arsimimit të fëmijëve me aftësi të 

kufi zuara sipas standarteve dhe në respektim të ligjit. Për këtë nevojiten ndërhyrje në 

disa drejtime me përfshirjen e të gjithë aktorëve përgjegjës në këtë proces. 

Vlerësimi i situatës së arsimimit të personave me aftësi të kufi zuar 

në Bashkinë e Durrësit

Mbështetur në metodologjinë (shih metodologjinë e raportit të vlerësimit) vlerësimi 

i situatës së arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufi zuara në qytetin e Durrësit si dhe 

evidentimi i nevojave për pëmirësim të mbarëvajtjes së këtij procesi, u realizua përmes 

informacionit të marrë me përfshirjen e aktorëve përgjegjës për arsimin në këtë qytet. 

Gjithashtu për marrjen e informacionit ndihmuan edhe aktorë të tjerë aktivë të shoqërisë 

civile, prindër dhe individë me aftësi të kufi zuara. 

Drejtoria Rajonale Arsimore Durrës është struktura që ka përgjegjesitë për zbatimin 

dhe supervizimin e politikave dhe legjislacionit në drejtim të arsimimit të fëmijëve me 

aftësi të kufi zuara në këtë rajon. Drejtues dhe specialistë të DAR Durrës njohin të gjitha 

detyrimet dhe përgjegjësitë që rrjedhin nga Dispozitat Normative për arsimimin e fëmijëve 

me aftësi të kufi zuara. Ato janë të ndërgjegjësuar për detyrimet që kanë për të nxitur 

dhe mundësuar arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufi zuar. Në këtë institucion ka një 

specialist, i cili krahas shumë problematikave ndjek edhe problematikën e arsimit të 

fëmijëve me aftësi të kufi zuara. 

Evidentohen 33 shkolla të rrethit tek të cilat studiojnë fëmijë me aftësi të kufi zuara. 

Në këto shkolla studiojnë 76 (Femra 23) fëmijë me aftësi të kufi zuara 22 prej të cilëve 

me aftësi të kufi zuara fi zike, 13 me aftësi të kufi zuara intelektuale, 6 me probleme në 

16 www.bashkiadurres.org.al/buxheti2010.
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shikim e një në dëgjim, dhe 12 me probleme të tjera si autistë, etj. 1 fëmijë me aftësi 

të kufi zuara ndjek kopshtin. 

DAR ka hartuar një plan në ndihmë të zbatimit të Strategjisë Kombëtare për Personat 

me Aftësi të Kufi zuara, në kuadrin e realizimit të arsimit gjithëpërfshirës sa më efektiv 

dhe me standarte për këta fëmijë. Në zbatim të DN, është dhënë pagesë suplementare 

për mësuesit që kanë të integruar në klasa fëmijë me aftësi të kufi zuara.

Kërkesat për regjistrime në shkollë të fëmijëve me aftësi të kufi zuara kryesisht 

vijnë nga vetë shkollat. Megjithatë, nga intervistat me disa drejtues shkollave, del 

në pah se ato periodikisht bashkëpunojnë me Zyrat e Gjendjes Civile e Përkrahjes 

Sociale për të identifi kuar fëmijë me aftësi të kufi zuara si kontigjent të mundshëm 

arsimimi pranë shkollës së tyre.

DAR nuk ka marrë kurrë kërkesa nga shkollat për të përmbushur nevojat fi nanciare 

në drejtim të përmirësimit të praktikave mësimore për fëmijët me aftësi të kufi zuara.

Edhe DAR nuk ka planifi kuar shpenzime dhe nuk ka bërë planifi kime në këtë 

drejtim. Për rrjedhojë nuk janë kërkuar fonde dhe nuk ka pasur mbështetje me fonde 

shtesë nga MASH në këtë drejtim.

Si institucioni më i rëndësishëm arsimor për fëmijët me aftësi të kufi zuara në 

Durrës, përmendim Shkollën Speciale, ku arsimohen 111 fëmijë (39 femra), me një 

staf të përgatitur dhe program të veçantë pune për të punuar me ta. 

Fëmijët me aftësi të kufi zuara të vendosur në shkolla të zakonshme kanë kryesisht 

diagnoza të tilla si: kufi zim i aftësive psiko-motorike, aftësi të kufi zuar dëgjimore, 

aftësi të kufi zuar në të parë etj..

Duhet theksuar se nga të gjitha intervistat e kryera me specialistë pranë DAR 

Durrës, drejtues të shkollave të zakonshme dhe speciale, psikologë pranë këtyre 

shkollave, doli shumë evidente dhe e një rëndësie parësore nevoja për të patur 

një vlerësim shumë profesional të fëmijës para se ai të pranohet në shkolla të za-

konshme apo atë speciale. Megjithëse aktualisht vlerësimi kryhet pranë shkollave 

para çdo fi llim viti shkollor, ai lë shumë për të dëshiruar në drejtim të përcaktimit të 

saktë të aftësive në të nxënë të fëmijës me aftësi të kufi zuara që do të pranohet për 

herë të parë në shkollë. Krijimi i një grupi multidisiplinar me specialistë të fushave 

përkatësë pranë DAR, do të mundësonte vlerësim të plotë dhe të drejtë të aftësive 

në të mësuar të fëmijës si dhe do të ishte autoriteti që do të referonte institucionin 

arsimor të vlefshëm për arsimimin e fëmijës me aftësi të kufi zuara. 

Ky lloj vlerësimi do t’i vinte në ndihmë stafeve pranë shkollave për të formatuar në 

funksion të tij punën individuale me nxënësit me aftësi të kufi zuara, duke u orientuar 

drejt në nevojat që kanë këta fëmijë për t`u ndihmuar në shkollë. MASH ka nisur 

zbatimin në nivel lokal të politikave në mbështetje të punës individuale me nxënësit 
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me aftësi të kufi zuara17. Nga intervistat me përfaqësues të arsimit në Durrës rezultoi 

se në kushtet konkretë të arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufi zuar është shumë e 

vështirë aplikimi i planeve individuale me këta fëmijë, bazuar në nevojat e tyre. Kjo për 

shumë faktorë objektivë të tillë si: mungesa e një vlerësimi të saktë të aftësive në të 

nxënë të fëmijës me aftësi të kufi zuar; mësues jo të trainuar për të punuar me fëmijë 

me diagnoza specifi ke; mungesë e teksteve në mbështetje të mësuesve dhe prindërve 

të fëmijëve; mungesë e mjeteve didaktike për të punuar në mënyrë individuale me 

fëmijët jashtë orës së mësimit; mungesa e mësuesit mbështetës në klasë në ndihmë 

të mësuesve dhe fëmijëve me aftësi të kufi zuar; mungesë e ambientëve burimore 

në shkolla për të lehtësuar dhe ardhur në ndihmë fëmijëve me aftësi të kufi zuar, 

mësuesve dhe prindërve të fëmijëve me aftësi të kufi zuar. Megjithë këto mungesa, 

duhet theksuar se ka përpjekje nga DAR për të përmirësuar punën në shkolla me 

fëmijët me aftësi të kufi zuar. Në shkolla të zakonshme nga MASH ka nisur aplikimi i 

shërbimit psikologjik. Nga intervistat me drejtues të shkollave, psikologu në shkollë 

shihet si një profesionist roli i të cilit është shumë i rëndësishëm dhe në ndihmë të më-

suesve, por ai është i pamjaftueshëm për aq kohë sa numri i psikologëve në shërbim 

të nxënësve në shkolla është i kufi zuar (1 psikolog punon me nxënësit në 4 shkolla) 

dhe për aq kohë sa mungon dhe psikologu klinik. Në bashkëpunim me Universitetin 

e Durrësit, për të mundësuar mësues mbështetës në klasa ku ka nxënës me aftësi 

të kufi zuara, janë ofruar studentë te cilët kryejnë praktikat mësimore. Universiteti ka 

bërë pjesë të mësimdhënies, module ndërgjegjesuese për problematikën e aftësisë 

së kufi zuar. Gjithashtu në mbështetje të punës së mësuesve, DAR në bashkëpunim 

me OJF të vendit dhe të huaja ka ndërrmarrë organizimin e trainimeve për mësuesit 

e shkollave të zakonshme që punojnë direkt me fëmijë me aftësi të kufi zuara si dhe 

ato të shkollës speciale. Gjithësesi nga intervistat rezultoi që DAR nuk disponon një 

vlerësim të nevojave për trainim të mësuesve që punojnë direkt me fëmijë me aftësi 

të kufi zuara, vlerësim i cili do të ndihmonte në hartimin e një plani trainimi për këta 

mësues si dhe do të ishte një dokument i mirë orientimi për vetë DAR dhe donatorë 

të cilët kërkojnë të investojnë në ngritje kapacitetesh të strukturave arsimore. Por 

nga ana tjetër, drejtues të shkollave nuk paraqesin formalisht pranë DAR propozime 

për nevojat e tyre për përmirësim të praktikave të punës me fëmijët me aftësi të 

kufi zuara. Kjo ndër të tjera vjen edhe si rezultat i mosnjohjes nga të gjithë ata të 

këtyre praktikave. Gjithashtu ndodh rrallë të bëhen planifi kime për buxhete në drejtim 

të përmirësimit të praktikave të mësimdhënies me fëmijët me aftësi të kufi zuara. 

Kur këto planifi kime janë bërë, ato kanë konsistuar në përmirësim të infrastrukturës 

17 Urdhër i MASH.
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së jashtme ndërtimore të shkollës, vendosje e rampave në hyrje të shkollës. Pranë 

DAR Durrës mblidhen të dhëna për nxënësit me aftësi të kufi zuara, të vendosur në 

shkolla të zakonshme dhe në atë speciale; të dhëna specifi ke për aftësinë e kufi zuar 

të tyre. Në këto të dhëna mungon identifi kimi i nevojave për shërbime të caktuara 

që ato kanë në ambientin e shkollës. Një databazë e plotë do të ishte një sistem 

referimi zyrtar dhe i rivleresuar në kohë, duke sherbyer si instrument i rëndësishëm 

në shërbim të planifi kimit dhe zbatimit të politikave të arsimit për fëmijët me aftësi 

të kufi zuara në rajonin/bashkinë e Durrësit. 

Një alternativë tjetër për arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufi zuar në rajonin e 

Durrësit është edhe shkolla speciale, Shkolla “ P.L.M” ( Probleme të lehta mendore) 

Durrës. 

Shkolla Speciale ka 111 nxënës me aftësi të kufi zuara prej të cilëve 39 janë 

femra e 72 meshkuj, 76 nga zonat urbane e 35 nga zonat rurale. Ka mangësi në 

tekste dhe infrastrukturë. Nuk ka punonjës social dhe psikolog, të cilët janë shumë 

të nevojshëm për të patur një zbatueshmëri të standartëve të përcaktuara për këtë 

kategori fëmijësh.

Shërbimi është ditor dhe fëmijëve u ofrohet drekë e transport falas. Financimet 

janë nga buxheti i Bashkisë, me të cilën bashkëpunojnë ngushtë edhe në drejtim 

të evidentimit të nxënësve me aftësi të kufi zuara. Ka kritere të miratuara nga MASH 

për pranimin e tyre në shkollë. Shkolla mundohet të plotësojë të gjitha kërkesat për 

regjistrim nga prindër të fëmijëve me probleme mendore. Mësuesit punojnë me plane 

individuale dhe kryejnë periodikisht vlerësime të ecurisë së fëmijëve. Duke njohur 

specifi kat që kërkon puna e mësuesve në këto shkolla me nxënësit me aftësi të 

kufi zuar, nevojitet rivlerësimi i strukturës së specialistëve në përputhje me nevojat e 

nxënësve. Pranë kësaj shkolle është i domosdoshëm specialisti logopedist, fi ziotera-

pisti e stomatologu. Me mbarimin e shkollës, nuk ndiqet më ecuria e fëmijëve. Me 

mbarimin e vitit shkollor 2009, asnjë prej nxënësve që mbaruan shkollën speciale 

nuk vazhdoi më tej arsimin e mesëm, asnjë nuk u orientua në formim profesional 

dhe asnjë nuk u punësua. Shkolla speciale mund të shërbejë si ambient burimor për 

përgatitjen e kurrikulave për formim profesional e punësim të tyre. Është e nevojshme 

që programi që ndjekin këta fëmijë, të vazhdojë në jetë ku ata të mund të shpalosin 

aftësitë e tyre si edhe të shpërblehen për punën që bëjnë. 4-5 herë në vit shkolla 

organizon aktivitete të përbashkëta integruese me shkollat normale. 

Stafi  i shkollës është plotësisht i trajnuar mbi punën direkte me fëmijët me aftësi 

të kufi zuara dhe ka marrë pjesë edhe në trajnime mbi politikat aktuale e të drejtat e 

personave me aftësi të kufi zuara. Problematika të ngritura për zgjidhje nga shkolla 

speciale përmenden; krijimi i ambienteve që shërbejnë për aftësimin profesional 



57

të nxënësve me aftësi të kufi zuara, përmirësimi i bazës materiale e didaktike të 

shkollës, përmirësim i kuadrit ligjor për decentralizimin e kompetencave në drejtim 

të hartimit të programeve e planeve mësimore edukative, në drejtim të organizimit 

të procesit mësimor, përmirësimi i kujdesit shëndetësor etj.. Ndërkohë është marrë 

në konsideratë dhe pritet të zgjidhet nga Bashkia problemi i transportit, pasi është 

aprovuar fondi për blerjen e një furgoni. Po kështu Bashkia ka aprovuar një fond për 

investim, për rikonstruksion të ambienteve ekzistues të shkollës, të cilat aktualisht 

ndodhen në gjendje jo të mirë.

Përsa i përket vlerësimit të situatës në lidhje me mundësitë e ofruara dhe nivelin 

e garantimit të të drejtës për arsim për përsonat më aftësi të kufi zuara në Bashkinë 

e Durrrësit, vetë përsonat me aftësi të kufi zuara, familjarët e tyre si dhe përfaqsues 

të organizatave në këtë fushë vendosën një notë pakaluese, 4.75.

Të gjitha pyetjet lidhur me arsimin u vlerësuan me një notë jokaluese (Fig.13).

Ekspertiza e stafi t dhe mësuesve që punojnë me fëmijët me aftësi të kufi zuara, 

u vlerësua me një notë kaluese të vështirë prej 5.05.

 

Figura 14. Arsimi i fëmijëve me aftësi të kufizuara

Pavarësisht disa inisiativa pozitive, koncepti i arsimit gjithpërfshirës akoma mbetet i 

paqartë për punonjësit e arsimit të të gjitha niveleve dhe modelet konkretë mbeten 

në nivel pilotimesh të zbatuara nga shoqëria civile. MASH ka nevojë të marrë më 

shumë përgjegjësi për t`i mirëmbajtur dhe përhapur ato. Rajoni i Durrësit është i 

ekspozuar pak (ose aspak) ndaj eksperiencave pozitive dhe modeleve të arsimit 

gjithpërfshirës. Kapacitetet në DAR për të identifi kuar fëmijët me aftësi të kufi zuara 

dhe për të mbështetur cilësisht edukimin dhe zhvillimin e potencialit të tyre, janë 

tepër të brishta. Lëvizjet e vazhdueshme të personelit arsimor nga shkollat e DAR-et 
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e vështirësojnë fuqizimin e kapaciteteve të burimeve njërëzore dhe qëndrueshmërinë 

e tyre.

Mungesa e autonomisë së shkollave si fi nanciarisht edhe në drejtim të hartimit 

të minipolitikave për të përmirësuar cilësinë e arsimit brenda shkollës, monopolizon 

vendimmarrjen në DAR dhe MASH. Kjo i krijon kufi zime serioze shkollës në përpjekjet 

e saj për të gjetur, mobilizuar, shpërndarë e rishpërndarë burimet në favor të krijimit 

të arsimit gjithpërfshirës. 

Ndër problematikat më të theksuara mund të përmenden mungesa e njohurive 

dhe aftësive të mësuesve për të njohur dhe punuar me fëmijët me aftësi të kufi -

zuara në klasë, mungesa e ekspertizës në DAR për të siguruar trainime për arsimin 

gjithpërfshirës.

Shkollat, sidomos ato në zona urbane janë akoma të mbipopulluara me nxënës 

dhe kjo është një pengesë tjetër që u del mësuesve për t`u dhënë mbështetjen e 

nevojshme fëmijëve me aftësi të kufi zuara. Është e nevojshme të prezantohet në 

sistem mësuesi ndihmës dhe idealisht edhe specialistë të trajtimit të aftësive të 

kufi zuara të ndryshme, në shkollat ku ka një numër të caktuar të fëmijëve me aftësi 

të kufi zuara.

Prania e psikologut shkollor, është e pamjaftueshme duke konsideruar raportin 

psikolog-nxënës, shtuar këtu edhe faktin se jo gjithnjë psikologët kanë përgatitjen 

akademike të nevojshme. Mungesa e punonjësit social është pengesë serioze për 

të vendosur urat lidhëse mes rasteve të fëmijëve që kanë nevojë për mbështetje 

dhe familjeve të tyre. 

Çështja e diskriminimit ndaj fëmijëve me aftësi të kufi zuara dhe familjeve të 

tyre, bëhet e dukshme kur shkollat e zakonshme refuzojnë pranimin e tyre në mje-

diset e tyre duke i referuar tek shkollat speciale, duke mos zbatuar në këtë mënyrë 

detyrimin e tyre përcaktuar në kuadrin ligjor arsimor ekzistues. Në qytetet ku arsimi 

gjithpërfshirës është pilotuar, haset edhe fenomeni tjetër, ai i një konkurence të 

pazëshme mes shkollave speciale dhe atyre të zakonshme, në rastet kur shkollat 

e zakonshme thithin në gjirin e tyre fëmijë me aftësi të kufi zuara, duke rrezikuar 

ndjeshëm reduktimin e rregjistrimeve në shkollat speciale. 
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- Strukturat drejtuese të Drejtorisë Arsimore 

janë të ndërgjegjësuar për   detyrimet që 

ato kanë për të   mundësuar arsimimin e 

fëmijëve   me aftësi të kufizuar.

- Pranë DAR ka një specialist që ndjek kra-

has problematikave të tjera edhe arsimimin 

e fëmijëve me aftësi të    kufizuar. 

- Eshtë duke aplikuar arsimimi i fëmijëve me 

aftësi të kufizuar në disa  shkolla të qytetit.

- Ka shkollë të arsimit special duke  mundë-

suar alternativa të arsimimit të fëmijëve me 

aftësi të kufizuara  në këtë rajon

- MASH ka nisur zbatimin në nivel  lokal 

të politikave në mbështëtje të  punës individ-

uale me nxënësit me  aftësi të kufizuar, (PEI)

- Mësuesit kanë marrë në vazhdueshmëri 

trainime për punën  që duhet të bëjnë me 

nxënësit me   aftësi të kufizuar

-Ka raste të mbështetjes financiare të 

mësuesve që punojnë me fëmijë me aftësi 

të kufizuara.

- Në strukturën e stafit mbështetës në 

shkolla është vendosur  psikologu.

- Kuadri ligjor në rivlerësim. MASH    është duke rishikuar 

DN me qëllim   përmirësimin e tyre në funksion të  mbar-

vajtjes së edukimit pë fëmijët   me aftësi të kufizuar.

- MASH ka hartuar dhe vënë në zbatim akte nënligjore 

për përmirësimin e praktikave të mësimdhënies edhe për  

nxënësit me  aftësi të kufizuar.

- Instituti i Kurrikulave ka përgatitur  dhe botuar matëriale 

në ndihmë të mësuesve të cilët punojnë direkt me nxënës 

me aftësi të kufizuar.

- Kapacitetët njerëzore dhe financiare të DAR të përdoren 

edhe në funksion të zbatimit gjerësisht në praktikë të 

edukimit të fëmijëve me aftësi të kufizuar.

- Ka modele pozitive të punës në shkolla më nxënësit 

me aftësi të kufizuar të ofruara nga OJF të cilat kanë 

ekspërtizë në këtë fushë.

- Ka mundësi për rivlerësim të fondeve nga DAR për të 

propozuar zëra të rinj në buxhetin e dërguar për miratim 

pranë MASH, në funksion të zbatimit të arsimimit të 

fëmijëve me aftësi të kufizuar.

- Drejtuesit e shkollave dhe komunitëti i mësuesve të 

ndërgjegjësuar për pranimin në shkolla të nxënësve me 

aftësi të kufizuar

- Komunitëti i prindërve është mbështëtës për mbarvajtjen 

e edukimit të nxënësve me aftësi të kufizuar.

ANALIZA SWOT
ARSIMIMI I PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

FAKTORË POZITIVE

TË BRENDSHËM
Pika të Forta/Arritje

TË JASHTËM
Mundësi

- Mungesë e strukturave të plota  pranë DAR për super-
vizimin e  arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufizuar 

- DAR strukturë jo e decentralizuar,në 
varësi të MASH.

FAKTORË NEGATIVË

TË BRENDSHËM
Dobësitë/Mangësitë

TË JASHTËM
Risqe
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TË BRENDSHËM
Dobësitë/Mangësitë

TË JASHTËM
Risqe

- Nuk ka një data-basë të plotë për rregjistrimin e nxënësve me aftësi  të 
kufizuar në shkolla
- Komisioni i vlerësimit për pranimin e fëmijëve në shkolla  është jo i 
plotë.  Mungojnë ekipet  multidisiplinare me specialistë
- Eshtë problematike infrastruktura e  shkollave.  Mungon përshtatsh-
mëria e jashtme dhe brëndshme në shkolla në ndihmë të lëvizshmërisë 
së nxënësve me aftësi të kufizuara fizike.
-  Mungon mësuesi mbështetës në klasa ku mësojnë nxënës me aftësi   
të kufizuar.
- Ka mungesë të trainimeve specifike të mësuesve për punën me nxënës 
me aftësi të kufizuar në varësi të diagnozave specifike.
- Mungojnë tekstet në ndihmë të mësuesve të cilët punojnë direkt me 
fëmijët me aftësi të kufizuar.
- Në shkolla nuk ka ambiente burimore në shkolla me mjete didaktike 
për tu ardhur në ndihmë mësuesve, prindërve dhe nxënësve me aftësi 
të kufizuar.
- Ende në projektët për rikonstruksion apo ndërtim të shkollave të reja, 
nuk janë të parashikuara elementët  e përshatshmërisë ndërtimore 
- Roli i psikologut në shkolla ka qënë i rëndësishëm, por i pamjaf-
tueshëm.
- Mungojnë vlerësimet për nevojat e mësuesve që punojnë më nxënës  
me aftësi të kufizuar.
- Drejtuesit dhe mësuesit e shkollave  nuk bëjnë propozime në drejtim të  
përmirësimit të praktikave të  punës me nxënës me aftësi të kufizuar.
- DAR nuk ka bërë planifikime në terma financiarë për përmirësimin e   
praktikave mësimore në punën me nxënësit me aftësi të kufizuar. 

- Buxhetë të kufizuara 
për DAR të alokuara nga 
strukturat qëndrore për 
të zbatuar në nivel lokal 
arsimimin 
  për fëmijët me aftësi të 
kufizuar
- Moskoordinimi i punës 
ndërmjet strukturave të 
DAR me ato të bashkisë 
për të bërë aktive burimet   
financiare të pushtëtit ven-
dor për përshtatshmërinë 
ndërtimore të  shkollave   
- Mungesë e një ekipi 
multidisiplinar në nivel lokal 
me pjesmarrjen përfaqë-
suesve të institucionëve  
përkatësë dhe ekspërtëve 
të fushës  për vlerësimin 
fillestar të fëmijëve me aftësi 
të kufizuar kontigjent për 
të ndjekur arsimin e zakon-
shem dhe atë special.
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Pjesa e tretë e këtij raporti, analizon drejtimet strategjike dhe ndërhyrjet konkrete 

të hartuara me qëllim realizimin e të drejtave të personave me aftësi të kufi zuara dhe 

përmirësimin e cilësisë së jetës për to e familjet e tyre. Objektivat strategjike dhe plani i 

veprimit, janë produkt i pjesëmarrjes së gjerë, informacionit të mbledhur, dhe analizave 

të kryera për të katër sektorët në të cilët u fokusua ky raport.

Drejtimet strategjike dhe plani i veprimit janë rezultat i diskutimit me institucionet 

e qeverisjes lokale, organizata të aftësisë së kufi zuar, individë aktivistë për të drejtat 

apo dhe familjarë të personave me aftësi të kufi zuara.

III.1 SHËRBIMET

Vizioni: 

“Personat me aftësi të kufi zuara në Bashkinë e Durrësit trajtohen me dinjitet, përmes 

sigurimit të së drejtës për të marrë shërbime të përshtatura me nevojat, moshën, gjininë.”

Objektivi I. Të hartohet një strategji e qartë lokale në fushën e ofrimit të 

shërbimeve shoqërore për personat me aftësi të kufi zuara.

Realizimi i këtij objektivi do të kërkonte së pari hartimin e një strategjie të qartë 

në ofrimin e shërbimeve shoqërore për personat me aftësi të kufi zuara në Bashkinë e 

Durrësit, duke patur si qëllim kryesor përmirësimin e ofrimit të tyre në përputhje me 

nevojat dhe specifi kat që kjo kategori paraqet.

Funksionimi i këtij plani në terma realë, do të kërkonte zbërthimin e tij nga spe-

cialistët si në Qark dhe në Bashkinë Durrës, në plane operacionale një vjeçare duke 

fi lluar nga viti 2011 deri në 2015. Rishikimi dhe hartimi i tij çdo vit do të shërbente 

jo vetëm në ngritjen apo profl izimin e shërbimeve të reja në përputhje me nevojat që 

paraqet kjo kategori, por nga ana tjetër do të shërbente për një buxhetim më të mirë për 

PJESA III. DREJTIMET KRYESORE STRATEGJIKE 
       PËR TË SIGURUAR TË DREJTAT BAZË TË 
       PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA 
       NË BASHKINË DURRËS
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zbatimin e këtij plani. Në këtë linjë, zbatimi i planit strategjik do të kërkonte fi nalizimin 

zyrtar përmes miratimit me vendim nga Këshilli i Qarkut apo Këshilli i Bashkisë Durrës. 

Objektivi II. Planifi kimi i burimeve njerëzore dhe fuqizimi i kapaciteteve të 

strukturave përgjegjëse. 

Si element i rëndësishëm në garantimin e zbatimit të këtij plani, është fuqizimi i 

kapaciteteve të stafi t i cili do të punojë në Departamentin e Shërbimeve Sociale në 

Bashkinë e Durrësit. Është urgjent nominimi i një personi, i cili do të punojë vetëm me 

dizenjimin e shërbimeve për personat me aftësi të kufi zuara në Sektorin e Shërbimeve 

Sociale. Së pari ky post është një detyrim ligjor që vijon nga SKPAK. Së dyti në morinë 

e problematikave që ka për shërbime në Bashkinë e Durrësit, personat me aftësi të 

kufi zuara nuk mund të trajtohen së bashku me grupet e tjera në nevojë, por duan një 

trajtim specifi k me qëllim normalizimin sa më të shpejtë të gjendjes. Personi përgjegjës 

duhet të ketë njohuritë bazë të fushës sociale e do të trajnohet në vazhdimësi për 

shërbimet e nevojshme që duhen ngritur për personat me aftësi të kufi zuara e familjet 

e tyre. Më pas, një strukturë specifi ke me staf të përgatitur, duhet të ngrihet për të 

koordinuar, menaxhuar rrjetin e shërbimeve që duhet të fi llojnë të operojnë në qytet. 

Në Bashkinë Durrës është i nevojshem zgjerimi dhe ndarja proporcionale e ngarkeses 

mes sektorëve përgjegjës të ndihmës ekonomike dhe shërbimit social. Kjo do të ndikonte 

në rritjen e efi censës me synim vlerësimin e nevojave për ngritjen e shërbimeve të reja 

komunitare. Po në këtë linjë, funksioni i Administratorit Social duhet të ripërtërihet në 

përputhje me kërkesat ligjore, duke mos u fokusuar vetëm në plotësimin e dokumen-

tacionit për kategoritë përfi tuese nga skema e aftësisë së kufi zuar, por duke u përfshirë 

në identifi kimin dhe vlerësimin e nevojave të personave me aftësi të kufi zuara në njësitë 

administrative për të cilat është përgjegjës. 

Një drejtim tjetër, ku duhet punuar në vitet në vijim, është edhe ai i gjithëpërfshirjes 

së shërbimeve për personat me aftësi të kufi zuara në shërbime të ofruara për grupe të 

tjera në nevojë si fëmijët, gratë, të moshuarit, romët etj. Trajnimet në vazhdimësi për 

stafi n e qendrave që ofrojnë shërbime dhe do të ofrojnë ato në të ardhmen, në përputhje 

edhe me standartet për personat me aftësi të kufi zuara, duhen parë me prioritet pasi 

janë një element i rëndësishëm në rritjen e cilësisë së shërbimeve për këtë target grup.

Ngritja e Komisionit të Vlerësimit të Nevojave në Bashki, fokusimi i tij në vlerësimin 

real të nevojave të personave me aftësi të kufi zuara, duhet të ndodhë sa më shpejt.

Komisioni i Vlerësimit të Nevojave në Qark, megjithë rezultatet e deritashme, duhet 

të vendosë prioritete dhe të trajtojë me përparësi nevojën emergjente për shërbime 

ndaj personave me aftësi të kufi zuara.
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Objektivi III. Të realizohet mbledhja e të dhënave të sakta për gjendjen dhe 

nevojat e personave me aftësi të kufi zuara në Qarkun/ Bashkinë Durrës

Në mënyrë që të ketë një zbatim real të këtij plani strategjik, duhet të synohet nga 

Qarku dhe Bashkia Durrës mbledhja e të dhënave të sakta mbi gjendjen dhe nevojat që 

paraqesin personat me aftësi të kufi zuara në qytetin e Durrësit. Krijimi i një data baze 

elektronike me të dhëna të plota në këtë drejtim, duhet parë me prioritet. Realizimi i 

këtij objektivi do të mundësohet nëpërmjet të dhënave që do të mblidhen rregullisht nga 

zyra e përkrahjes sociale apo shërbimeve shoqërore, e cila fi llimisht duhet të hartojë 

indikatorët e saktë për mbledhjen e tyre. Mbledhja e të dhënave dhe përditësimi i tyre 

nga të gjithë ofruesit potencialë të shërbimeve në qytet është një inisiativë, e cila do 

të ndihmonte si në plan rajonal por edhe lokal qendrat e informacionit për të orien-

tuar personat me aftësi të kufi zuara dhe familjarët e tyre drejt ofruesve të shërbimeve 

shoqërore në përputhje me nevojat e tyre. Përditësimi i informacionit mbi të dhënat 

dhe frekuencën e aftësisë të kufi zuar në qytetin e Durrësit çdo gjashtë muaj është 

një indikator, i cili është më së shumti në funksion të zbatimit të objektivit të katërt të 

këtij plani strategjik (shih për më shumë objektivin IV). Hartimi i Planit Social të zonës, 

gjithëpërfshirja në të e planit lokal për personat me aftësi të kufi zuara si dhe përditësimi i 

informacionit në këtë plan social, janë prioritete që duhet të kihen në vëmëndje në vijim.

Objektivi IV. Të pilotohet, të ngrihet dhe funksionojë zinxhiri i shërbimeve 

sociale në Bashkinë Durrës.

Objektivi i katërt është orientuar në pilotimin e shërbimeve shoqërore më të domos-

doshme, të cilat duhet të përmbushin nevojat e personave me aftësi të kufi zuara në 

këtë rajon. Ngritja e tyre duhet të ecë paralelisht me realizimin vlerësimit të nevojave 

për shërbime në qytetin e Durrësit (për më shumë shiko objektivin III).

Në mbështetje të realizimit të planit të veprimit të SKPAK si dhe në vazhdën e 

traditës që Bashkia Durrës ka me ofrimin e shërbimeve ditore për të moshuarit, ngritja 

e një qendre ditore multifunksionale mbetet një domosdoshmëri për qytetin. Qendra 

do të jetë një derë e hapur për persona me aftësi të kufi zuara, kryesisht intelektualë, 

të cilët kanë përfunduar ciklin e arsimimit apo nuk kanë mundësi të integrohen në të. 

Në varësi të nevojave të klientit, qendra do të ofrojë terapi fi zike e okupacionale për 

disa orë në ditë. Një drekë falas do të ofrohet për klientët e qendrës. 50-70 persona 

do të përfi tojnë shërbime në këtë qendër. Shërbimi i ofruar jo vetëm që do të ndihmojë 

në rehabilitimin e integrimin e personave me aftësi të kufi zuara, por do të jetë edhe 

një lehtësi për prindërit e familjarët e tyre, të cilët mund të punësohen apo kryejnë 
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aktivitete të cilat i kanë humbur për shkak të shërbimit të gjatë ndaj familjarit me aftësi 

të kufi zuara. Qendra do të ketë një staf të specializuar, i cili do të ndjekë e zbatojë 

rregullat e procedurat e hartuara nga Departamenti i Shërbimeve Sociale në Bashki 

si edhe Standartet e Shërbimeve për Personat me Aftësi të Kufi zuara. Qendra do të 

koordinohet e monitorohet nga sektori i Shërbimeve Sociale në Bashki dhe do të ketë 

një bashkëpunim e shkëmbim informacioni me të gjitha qendrat e tjera të shërbimeve 

që do të ngrihen për personat me aftësi të kufi zuara në qytetin e Durrësit. Qendra do 

të shërbejë si model për hapjen e qendrave të ngjashme në qytet apo në zona të tjera 

të rajonit.

Përmbushja e këtij objektivi, do të realizohej përmes pilotimit nga Qarku/Bashkia 

Durrës të një qendre komunitare multifunksionale informuese, orientuese e këshil-

luese për personat me aftësi të kufi zuar dhe familjarët e tyre. Qendrat informuese 

janë zakonisht qendra jo-rezidenciale, në përbërje të të cilave punësohen persona me 

dhe pa aftësi të kufi zuara. Pikësynimi kryesor është të ndihmojnë personat me aftësi 

të kufi zuara të arrijnë potencialin e tyre maksimal në gjirin e familjes dhe komunitetit. 

Gjithashtu, ato janë edhe qendra avokatie për çështje të rëndësishme në nivel lokal 

dhe kombëtar. Qendrat e informimit ofrojnë akses e orientim për strehim, punësim, 

transport, aktivitete shlodhëse, shërbimet sociale e shëndetësore. Qendra mund të 

ofrojë informacion mbi operatorët publikë apo privatë që ofrojnë shërbime shoqërore 

apo shërbime të tjera ndihmëse në funksion të personave me aftësi të kufi zuara në 

Rajonin e Durrësit. Qendra mund të marrë edhe rolin e ndërmjetësuesit- ndihmuesit 

midis ofruesve të shërbimeve shoqërore dhe personave me aftësi të kufi zuar-familjarëve 

të tyre për sigurimin e shërbimeve shoqërore në përputhje me nevojat që ata paraqesin. 

Nga ana tjetër qendra do të shërbente më së miri si një pikë identifi kuese dhe vlerësuese 

e nevojave të personave me aftësi të kufi zuara në Bashkinë Durrës.

Qarku dhe Bashkia Durrës duhet të pilotojnë ngritjen e Qendrave në fushën e 

ndërhyrjes për fëmijërinë e hershme, të cilat ofrojnë mundësi të ndryshme shërbimesh 

për fëmijët parashkollorë që janë në rrezik për të zhvilluar aftësi të kufi zuar apo kane 

lindur me aftësi të kufi zuar fi zike, mendore, shqisore etj.. Kjo do të kërkonte caktimin 

e një stafi  koordinues që punon së pari me familjen në bazë të një plani multidisiplinar, 

duke patur në qendër fëmijën. Në këtë mënyrë, fëmijës i ofrohet ndërhyrje terapeutike 

multidisiplinare sipas nevojave te veçanta që paraqet (terapist të foluri, fi zik, okupacional, 

etj.) në mjedisin natyral dhe jo në zyrat e terapistit apo në qendër të izoluar. Mjedis 

natyral quhet mjedisi ku fëmija ushtron aktivitetin e përditshëm, ndjekja e kopshtit, 

shkollës apo qendrës ditore.
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Pilotimi i Shërbimeve të pjesëmarrjes në komunitet: Këto sherbime do të krijojnë 

mundësinë e pjesëmarrjes në jeten e komunitetit për individë me aftësi të kufi zuara, që 

kanë nevojë për mbështetje dhe mbikqyrje të vazhdueshme. Aktivitetet do të perfshijnë 

programe zbavitese dhe shlodhjeje, aktivizimin politik (si pjesëmarrje në shoqata, etj.) 

si edhe punë vullnetare. Shërbimet e pjesëmarrjes në komunitet i japin mundësinë 

individëve të ndjehen të integruar, ndërsa komunitetit i japin mundësinë të shohë të 

gjithë diversitetin e tij, duke kontribuar kështu në zhvillimin e frymës së mirëkuptimit 

dhe tolerancës. Individi me aftësi të kufi zuara merr pjesë në aktivitete i shoqëruar nga 

një asistent personal. 

Pilotimi i shërbimit të transportit të përshtatur: Ky shërbim synon ofrimin e transportit 

të përshtatur në ndihmë të individëve me aftësi të kufi zuara për ndjekjen e aktiviteteve 

të përditshme si në ambjentin e punës apo në aktivitete të ndryshme në komunitet. Ky 

shërbim mund të sigurohet nëpërmjet blerjes të një ose disa mjeteve të përshtatura të 

transportit publik nga Bashkia Durrës, apo duke kontraktuar mjete të përshtatura nga 

qendra apo operatorë privatë që kanë në pronësi mjete të përshtatura transporti, në 

plotësim të nevojave të personave me aftësi të kufi zuara. Sigurimi i këtij shërbim do të 

zgjidhte nevojat për transport të përshtatur të qendrave e shërbimeve të tjera sociale që 

janë në varësi të Bashkisë Durrës. Ofrimi i këtij shërbimi do të zgjidhte edhe problemet 

që paraqesin personat me aftësi të kufi zuara të cilët banojnë në zonat periferike, ku 

janë më së shumti të lokalizuara rastet më të rënduara dhe të izoluara.

Pilotimi i shërbimit të asistentit në familje: Është një shërbim i domosdoshëm, i cili 

synon në lehtësimin e familjes dhe rritjen e shkallës së indipendencës e të pjesëmarrjes 

së individit me aftësi të kufi zuara. Shërbimi duhet të fi llojë në një numër të kufi zuar 

personash dhe më pas eksperienca e fi tuar të shtrihet më gjerë. Është një mundësi 

punësimi për qytetarët e Durrësit e si tillë ndikon në rritjen ekonomike të qytetit. 

Pilotimi i qendrave për jetesë të pavarur: Ky shërbim mund të realizohet përmes 

blerjes apo marrjes me qera të ambjenteve të banimit nga Bashkia Durrës, me qëllim 

vendosjen në to për të banuar të 4-5 anëtarëve me aftësi të kufi zuara mbi moshën 

18 vjeç. Gjatë orëve të pasdites në shtëpi ka staf që ndihmon banorët për kryerjen e 

veprimtarive të nevojshme si blerje, gatim, pastrim të shtëpise si edhe për higjenen 

e tyre personale. Edhe gjatë kohës së natës ka staf për mbështetje dhe mbikqyrje të 

personave me aftësi të kufi zuara. Personat me aftësi të kufi zuara zakonisht i zgjedhin 

vete shokët/shoqet me të cilët ndajnë shtëpinë dhe janë pjesëmarrës aktivë në mbajtjen 

e saj. Objekti i banimit mund të jetë në një lagje të komunitetit, në zona të banuara dhe 
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stafi  bën përpjekje të vazhdueshme për të rritur frymën e bashkëpunimit e miqësisë 

brenda e jashtë shtëpisë.

Pilotimi i shërbimit “Respite care”: Ky program i jep familjes mundësi të çlirohet 

nga përkujdesja e vazhdueshme për personin me aftësi të kufi zuara në mënyrë që të 

realizojë funksionet e saj. Studimet kanë treguar se kjo është mbështetja më e mirë 

që ndihmon në realizimin e “normalizimit” për familjet që kanë anëtarë me aftësi të 

kufi zuara. Shërbimet “Respite’ reduktojnë stresin e familjes, ndihmojnë në mirëfunk-

sionimin e saj dhe mbështesin stabilitetin.

Qarku/ Bashkia Durrës duhet gradualisht të planifi kojë buxhete për ngritjen e shër-

bimeve shoqërore, të cilat fi llimisht mund të konsiderohen si shërbime pilot, me qëllim 

gjithëpërfshirjen e personave me aftësi të kufi zuara në qytetin e Durrësit. Shërbimet 

mund të administrohen direkt nga Bashkia, bazuar në eksperiencën e projektit të Bankës 

Botërore «Shpërndarja e Shërbimeve Sociale», apo mund të kontraktohen agjensi të 

specializuara e me kapacitete në ofrimin e tyre.

Objektivi V. Të fuqizohen partneritetet dhe të shkëmbehet informacioni

Fuqizimi i bashkëpunimit në kuadër të shkëmbimit të informacionit me Zyrat Rajo-

nale dhe lokale të shërbimeve shoqërore, Punësimit, Arsimit, Urbanistikës, Komunitetin 

e Biznesit, ofrues të tjerë të shërbimeve publike në Rajonin e Durrësit, duhet të jetë 

pjesë e punës në vazhdim për ofrimin e shërbimeve cilësore për personat me aftësi të 

kufi zuar në këtë rajon. 

Në këtë drejtim realizimi i tryezave periodike me OJF-të që veprojnë në fushën e 

aftësisë të kufi zuar si pranë Qarkut apo Bashkisë Durrës, do të ndikonte në njohjen 

me nevojat dhe problematikat që përballet kjo kategori, fakt i cili nga ana tjetër do të 

ndikonte në planifi kimin dhe rritjen e shërbimeve cilësore ndaj kësaj kategorie. Vë-

mendje e veçantë duhet t`i kushtohet edhe përfshirjes të OJF-ve të fushës së aftësisë 

së kufi zuar në hartimin, monitorimin, përditësimin e planit zonal për personat me aftësi 

të kufi zuara si dhe në projek buxhetimin vjetor pranë njësive të pushtetit vendor në 

Qarkun e Bashkinë e Durrësit.

Objektivi VI. Të realizohet rishpërndarja e drejtë dhe rritja e burimeve fi nanciare

 Sigurimi i fi nancimeve të qëndrueshme, përmes të cilave do të sigurohet vazhdi-

mësia e qëndrueshmëria e shërbimeve ekzistuese si edhe planifi kimi i shërbimeve të 



67

reja, mbetet një nga prioritetet që duhet të kenë Shërbimet Sociale pranë Bashkisë. Një 

përqindje minimale e buxhetit të Bashkisë, duhet të shkojë çdo vit në drejtim të ngritjes 

dhe mbajtjes së shërbimeve për personat me aftësi të kufi zuara (rekomandohet 0,5-1%). 

Është e rëndësishme të planifi kohet e ngrihet zëri në nivel vendor mbi emergjencën për 

shërbime për këtë kategori, për të rritur të ardhurat e akorduara për Bashkinë e Durrësit 

nga Pushteti Qendror. Bashkia e Durrësit duhet të përfshijë shërbimet për personat me 

aftësi të kufi zuara në buxhetet që ajo aktualisht akordon për shërbime, por ato duhet 

të jenë edhe një indikator specifi k në raste të projekteve të mbështetura nga donatorë.

Shërbimet Sociale në bashki, duhet të luajnë rolin e koordinimit për fonde nga 

burime të tjera lokale në ndihmë të ngritjes e qëndrueshmërisë së shërbimeve për të 

gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufi zuara. Komuniteti i biznesit është një prej 

burimeve të mundshme lokale për mbështetje.

 Për realizimin e të gjitha objektivave të këtij plani veprimi është e domosdoshme 

të zbatohet nje masë shumë e rëndësishme që është parakusht për integrimin e per-

sonave me aftësi të kufi zuara. Kjo masë ka të bëjë me përshtatjen e mjediseve dhe 

mjeteve të qendrave ekzistuese që ofrojnë shërbime. Të gjitha qendrat e reja që do të 

ngrihen duhet të jenë të përshtatura për t’u përdorur lehtësisht nga personat me aftësi 

të kufi zuara. Ky detyrim rrjedh nga SKPAK (VKM nr. 8, datë 7.01.2005); “Rregullorja per 

shfrytëzimin e hapësirave nga ana e personave me aftësi të kufi zuara” (VKM nr 1405, 

datë 19.11.2008 ); Ligji për Planifi kimin e Territorit (nr.10 119, datë 23.04.2009); 

Ligji kundër diskriminimit (nr. 10 221, datë 4.02.2010).

Objektivat për realizimin e qëllimit të Fushës së Shërbimeve

I.  Hartimi i një strategjie të qartë lokale në fushën e ofrimit të 

shërbimeve për personat me aftësi të kufi zuara.

II.  Fuqizimi i kapaciteteve, përmirësime strukturore e riplanifi kim i 

burimeve   njerëzore. 

III.  Mbledhja e të dhënave të sakta për gjendjen e nevojat e perso-

nave me aftësi të kufi zuara.

IV.  Pilotimi, ngritja dhe funksionimi i zinxhirit të shërbimeve në 

Bashkinë e Durrësit.

V.  Fuqizimi i partneriteteve dhe shkëmbimi i informacionit.

VI.  Rishpërndarja e drejtë dhe rritja e burimeve fi nanciare.
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Periudha Kohore: 2011-2015

Institucione Përgjegjëse: Qarku Durrës, Bashkia Durrës, MPÇSSHB

Drejtimet strategjike dhe plani i veprimit të fushës së shërbimeve
Matrica e projekteve konkrete

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

I. Të hartohet një 
strategji e qartë 
lokale në fushën e 
ofrimit të 
shërbimeve për 
personat me aftësi 
të kufizuara. 

I.1 Hartimi i një plani strategjik 
zonal, një nga ndërhyrjet e të cilit 
do të jetë përmirësimi i situatës së 
shërbimeve për personat me aftësi 
të kufizuara në Bashkinë e Durrësit.
 
 

 
UNFPA/MP
CSSHB 

2010 Bashkia 
Durrës/MPCSS
HB 

  I. 2 Miratimi i planit dhe marrja në 
dorëzim nga Qarku e Bashkia. 
 

Brenda 
burimeve 
ekzistuese 

2011 Qarku Durrës, 
Bashkia 
Durrës/MPCSS
HB 

  I. 3 Zbërthimi i Planit Strategjik të 
Shërbimeve për personat me aftësi 
të kufizuara në plane operacionale 
një vjeçare. 

Brenda 
burimeve 
ekzistuese 

2011-
2015 

Departamenti i 
Shërbimit 
Social, Bashkia 
Durrës 

  I. 4 Monitorimi i zbatimit të tij dhe 
raportimi periodik mbi realizimet e 
mosrealizimet. 

Brenda 
burimeve 
ekzistuese 

2011-
2015 

Departamenti i 
Shërbimit 
Social, Bashkia 
Durrës 

 II. Të fuqizohen 
kapacitetet 
/Përmirësime 
strukturore e 
riplanifikim i 
burimeve 
njerëzore. 

II.1 Të emërohet një person 
përgjegjës pranë zyrës së shërbimit 
social, i cili do të mbulojë 
identifikimin, koordinimin, vlerësimin 
e nevojave për shërbime e 
orientimin e drejtë të këtyre 
nevojave (koordinimi i burimeve e 
menaxhimi i rasteve). 

Donatorë/B
ashkia 
Durrës 

2011-
2012 

Bashkia 
Durrës 

  II.2 Gradualisht të krijohet një 
sektor specifik për orientimin dhe 
monitorimin e shërbimeve sociale 
në qytetin e Durrësit. 

Bashkia 
Durrës 

2013-
2015 

Bashkia 
Durrës 

  II.3 Të ofrohen trajnime dhe 
konsulencë e vazhdueshme fillimisht 
për personin përgjegjës për 
shërbimet sociale dhe më pas për 
sektorin që do të krijohet.  

Donatorë/
MPCSSHB 

2011-
2015 

Bashkia 
Durrës 

  
 

II.4  Të ofrohen trajnime për stafin e 
qendrave që ofrojnë e do të ofrojnë 
shërbime,  në përputhje me 
standartet për personat me aftësi të 
kufizuara. 

Donatorë/
MPCSSHB 

2012-
2015 

Bashkia 
Durrës 

  II.5 Të bashkërendohet puna mes 
Sektorëve të  Ndihmës Ekonomike 
dhe të Shërbimeve Sociale me 
qëllim koordinimin e ndarjen më të 
drejtë të punës. 

Brenda 
burimeve 
ekzistuese 

2011 Bashkia 
Durrës 

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

Qarku Durrës / 
Bashkia 
Durrës / 
MPCSSHB 

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

Qarku Durrës / 
Bashkia 
Durrës / 

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

Qarku Durrës, 
Bashkia 
Durrës/MPCSS

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

Qarku Durrës, 
Bashkia 
Durrës/MPCSS

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 
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III.2 Krijimi i një harte me nevojat 
sociale të personave me aftësi të 
kufizuara në Bashkinë e Durrësit. 

Bashkia 
Durrës 

2012-
2015 

Bashkia 
Durrës 

  III.3 Përditësimi i informacionit për 
shërbime si në planin social të 
zonës ashtu edhe në planin lokal të 
aftësisë së kufizuar. 

Burime 
ekzistuese 

2012-
2015 

Bashkia 
Durrës 

 IV. Të pilotohet, të 
ngrihet dhe 
funksionojë  zinxhiri 
i shërbimeve 
sociale e 
rehabilituese në 
Bashkinë e 
Durrësit. 

IV.1 Ngritja e një qendre ditore 
multidisiplinore për personat me 
aftësi të kufizuara. 

Donatorë/B
ashkia 
Durrës 

2012 Bashkia 
Durrës 

  IV.2 Ngritja e shërbimit të orientimit, 
informimit, këshillimit të familjes dhe 
individit. 

Donatorë/B
ashkia 
Durrës 

2012 Bashkia 
Durrës 

  IV.3 Ngritja e qendrës për 
parandalimin e ndërhyrjen e 
hershme. 

Donatorë/B
ashkia 
Durrës 

2013 Bashkia 
Durrës 

  IV.4  Ngritja e pilotimi i shërbimit të 
pjesëmarrjes në komunitet. 

Donatorë/B
ashkia 
Durrës 

2013 Bashkia 
Durrës 

  IV.5  Ngritja e pilotimi i shërbimit të 
asistentit në familje. 

Donatorë/B
ashkia 
Durrës 

2012 Bashkia 
Durrës 

  IV.6  Ngritja e pilotimi i shërbimit të 
transportit të përshtatur. 

Bashkia 
Durrës 

2012 Bashkia 
Durrës 

  IV.7  Ngritja e një qendre për jetesë 
të pavarur. 

Bashkia 
Durrës 

2013 Bashkia 
Durrës 

  II.6 Të ngrihet e të fillojë 
funksionimin Komisioni i Vlerësimit 
të Nevojave në funksion të 
vlerësimit e marrjes së vendimeve 
mbi nevojat për shërbime 
mbështetëse e rehabilituese për 
personat me aftësi të kufizuara. 

Bashkia 
Durrës 

2011-
2015 

Bashkia 
Durrës 

 III. Të realizohet 
mbledhja e të 
dhënave të sakta 
për gjendjen e 
nevojat e 
personave me 
aftësi të kufizuara. 

III.1 Krijimi i një data baze në 
Bashkinë e Durrësit,  ku do të 
pasqyrohet gjendja dhe nevojat për 
shërbime të personave me aftësi të 
kufizuara. 
 

Donatorë 2011-
2015 

Bashkia 
Durrës 

  IV.8  Ngritja e një qendre që do të 
ofrojë shërbimin RESPITE. 

Donatorë/B
ashkia 
Durrës 

2014 Bashkia 
Durrës 

  IV.9 Ndërgjegjësim mbi ofrimin e 
shërbimeve të përshtatura për 
personat me aftësi të kufizuara 
edhe nga qendra që ofrojnë 
shërbime specifike për gratë, 
fëmijët apo të moshuarit. 

Brenda 
burimeve 
ekzistuese 

2011-
2015 

Bashkia 
Durrës 

  IV.10  Monitorimi në vazhdimësi i 
ofrimit të shërbimeve. 

Donatorë 2013-
2015 

OJF/Qendra 
Sherbimesh/B
ashkia Durrës 

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

Qarku Durrës / 
Bashkia 
Durrës / 

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

Qarku Durrës / 
Bashkia 
Durrës / 

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

Qarku Durrës / 
Bashkia 
Durrës / 

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

Qarku Durrës / 
Bashkia 
Durrës / 

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

Qarku Durrës, 
Bashkia 
Durrës/MPCSS

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 

FINANCIMIT 
AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

Qarku Durrës, 
Bashkia 
Durrës/MPCSS

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

Qarku Durrës, 
Bashkia 
Durrës/MPCSS

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

Qarku Durrës, 
Bashkia 

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

Durrës/

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

Qarku Durrës, 
Bashkia 
Durrës/MPCSS

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

Qarku Durrës / 
Bashkia 

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

Durrës 
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  VI.2 Brenda buxhetit aktual të 
shërbimeve sociale të parashikuara 
nga Bashkia, të planifikohet edhe 
për fillesat e ngritjes së shërbimeve 
për personat me aftësi të kufizuara.
 

Bashkia 
Durrës 

2012-
2015 

Bashkia 
Durrës 

  VI.3 Në mundësitë për mbështetje 
financiare nga donatorë, të shihet 
mundësia e financimit të 
shërbimeve të reja në ndihmë të 
personave me aftësi të kufizuara. 

Donatorë 2012-
2015 

Bashkia 
Durrës 

  VI.4 Të kërkohet buxhet shtesë nga 
pushteti qendror në fushën e 
shërbimeve për të filluar zgjidhjen e 
nevojës emergjente për shërbime 
për kategori. 

Bashkia 
Durrës 

2012-
2015 

Bashkia 
Durrës 

  VI.5 Të planifikohet që në vitet e 
ardhshme 0,5-1 % e buxhetit të 
bashkisë të shkojë çdo vit në 
drejtim të zgjidhjes së nevojës për 
shërbime të ndryshme për të cilat 
kanë nevojë njerëzit me aftësi të 
kufizuara. 

Bashkia 
Durrës 

2012-
2015 

Bashkia 
Durrës 

  VI.6 Të mundësohet sigurimi i 
fondeve nga burimeve lokale, 
përfshirë edhe komunitetin aktiv të 
biznesit më qëllim ngritjen dhe 
sigurimin e shërbimeve për 
personat me aftësi të kufizuara. 
 

Bashkia 
Durrës 

2012-
2015 

Bashkia 
Durrës 

 
 
 

V. Të fuqizohen 
partneritetet dhe të 
përgatitet  dhe të 
shkëmbehet 
informacioni. 

V.1 Bashkëpunimi me Zyrat e 
Punësimit, Institucionet Arsimore 
Lokale, Komunitetin e Biznesit me 
qëllim orientimin e drejtë të rasteve 
dhe shkëmbimin e informacionit.  

Brenda 
burimeve 
ekzistuese 

2011-
2015 

Bashkia 
Durrës 

  V.2 Hartimi i 
indikatorëve/rregulloreve/proçedura
ve me qëllim institucionalizimin e 
mardhënieve dhe raportimit  
periodik të OJF-ve që ofrojnë 
shërbime pranë Bashkisë. 

Donatorë 2011-
2015 

Bashkia 
Durrës 

 
 

 
 

V.3 Pjesëmarrja e grupeve të 
interesit  në hartimin, monitorimin e 
zbatimit të shërbimeve që do të 
ngrihen dhe ofrohen për ta. 

Brenda 
burimeve 
ekzistuese 

2011-
2015 

Bashkia 
Durrës 

 VI. Të realizohet 
rishpërndarja e 
drejtë dhe rritja e 
burimeve 
financiare. 

VI.1 Të vazhdohen inisiativat, të 
cilat mbështesin me fonde OJF-të 
dhe në këtë këndvështrim  të rriten 
burimet në funksion të ofrimit të 
shërbimeve për personat me aftësi 
të kufizuara. 

Bashkia 
Durrës 

2011-
2015 

Bashkia 
Durrës 

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

Qarku Durrës / 
Bashkia 
Durrës / 

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

Qarku Durrës / 
Bashkia 
Durrës / 

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 

Qarku Durrës, 
Bashkia 
Durrës/MPCSS

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit trajtohen 
me dinjitet përmes 
sigurimit të së drejtës 
për të marrë shërbime 
të përshtatura me 
nevojat, moshën, 
gjininë. 
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III.2 PËRSHTATSHMËRIA

Qëllimi strategjik për të realizuar përshtashmërinë mjedisore, të infrastrukturës dhe 

transportit për përdorim nga personat me aftësi të kufi zuara në qytetin e Durrësit do 

të jetë: “Personat me aftësi të kufi zuara integrohen në jetën shoqërore në mënyrë të 

pavarur, përmes sigurimit të përshtatshmërisë së mjedisit dhe sigurimit e përdorimit të 

mjeteve të përshtatura të transportit dhe komunikimit”. 

Për realizimin e këtij qëllimi duhet punuar në dy drejtime: a) në shmangien e shfaqjes 

së barrierave në projektet e reja në ndërtime, transport e komunikim; b) heqjen graduale 

të barrierave në objektet ekzistuese ndërtimore, transport e komunikim.

Ndarja administrative bashki quhet pa barriera kur arrin të realizojë me sukses 

parandalimin dhe heqjen e të gjitha barrierave, me qëllim sigurimin e mundësive të 

barabarta për pjesëmarrje në jetën shoqërore për të gjithë banorët dhe vizitorët me 

aftësi të kufi zuara. Realizimi i sigurimit të mundësive të barabarta për pjesëmarrje për 

të gjithë banorët dhe vizitorët me aftësi të kufi zuara siguron gjithashtu që mjedisi ndër-

timor, shërbimi i transportit dhe komunikimit të jenë të arritshëm dhe të përdorshëm 

lehtësisht nga të gjithë qytetarët. Gjatë analizës së situatës u evidentuan arritje në 

vemendjen që strukturat vendore kanë treguar në përfshirjen në politikat e zhvillimit, 

si standart të ri në rikonstruksionet e infrastrukturës dhe të shkollave, plotësimin e 

kërkesave për përshtashmëri për personat me aftësi të kufi zuara. Kjo gjë nuk shihet 

në planifi kimet për sinjalistikën rrugore, hapësirat për parkime, si dhe në shërbimin 

e transportit. Duke qenë se eksperienca ka treguar se edhe aty ku është planifi kuar 

përshtatje objekti, zbatimi ka qenë larg standarteve ligjore, gjatë analizës u përcaktua 

domosdoshmëri hartimi i një plani veprimi të detajuar në fushën e infrastrukturës me 

objektiva, masa dhe me aktorë përgjegjës. Për zbatimin e hapave konkrete në realizim 

të objektivave të fushës së infrastrukturës është shumë i rëndësishëm roli i aktorëve 

si në nivel qëndror, ashtu edhe në atë vendor. Pushteti qëndror duhet të mbështesë 

me akte të reja nënligjore për sigurimin e instrumentave monitoruese. Rol të veçantë 

kanë strukturat aktuale vendimarrëse dhe administrative në bashkinë e Durrësit. Këtu 

duhet theksuar se përgjegjësi duhet të marrë departamenti i urbanistikës, transportit 

dhe departamenti juridik dhe ai i buxhetit në bashki. Gjithashtu përgjegjësi do të kenë: 

a) strukturat e planifi kimit dhe zhvillimit të territorit; b) hallkat e njëpasnjëshme të 

përfshira në procesin e vlerësimit dhe drejtimit të një projekti të një objekti të ri për 

leje ndërtimi në KRRT; c) strukturat e ndjekjes së zbatimit të objektit deri në marrjen e 

lejes së shfrytëzimit; d) strukturat përgjegjëse për sigurimin e transportit publik në qytet 

dhe ndërqytetas brenda qarkut; e) strukturat e infrastrukturës rrugore; f) strukturat e 

sigurimit të teknologjisë së sinjalistikës horizontale dhe vertikale. 
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Eshtë e domosdoshme, e rekomanduar edhe nga specialistët vendorë në Durrës, 

aktivizimi i një aktori të ri – strukturë monitoruese për nivelin e përshtatshmërisë në 

objektet e reja/dhe egzistuese dhe ndjekjen e zbatimit/përmirësimit të tyre. Këtu mund 

të pozicionohet inxhinieri specialist, aktualisht pranë zyrës rajonale të SHSSH, i varur 

njëkohësisht edhe nga një zyrë/person përgjegjës në MPÇSSHB. Një tjetër mundësi 

është plotësimi i përshkrimit të punës të një specialisti në strukturën ekzistuese në 

bashki me detyrimin e kontrollit për realizimin e nivelit të përshtatshmërisë në projektet 

e reja, në proces për marrje leje ndërtimi deri leje shfrytëzimi.

Për hapat e përcaktuara në planin e veprimit në vijim janë të domosdoshme para-

shikime buxhetore. Fillimisht propozohet që të parashikohet dhe përdoret një përqindje 

e caktuar e buxhetit të Bashkisë Durrës dhe më tej të kërkohen edhe fonde nga niveli 

qëndror. Në vijim paraqiten objektivat e realizimit të Qëllimit të Fushës së Përshtatsh-

mërisë si edhe programet për realizimin e këtyre objektivave.

Objektivat për realizimin e qëllimit të Fushës së Përshtatshmërisë

I.  Planifi kim për shmangien e barrierave të reja dhe për heqien e 

barrierave egzistuese në ndërtim, transport e komunikim, duke 

rishikuar dhe siguruar përqasje me planin e përgjithshëm të 

zhvillimit lokal.

II. Rritja e kapaciteteve për njohjen dhe zbatimin e legjislacionit për 

të respektuar të gjitha standartet në parandalimin e barrierave në 

projektet e reja dhe në heqjen graduale të barrierave ekzistuese

III.  Forcimi i rolit të pushtetit vendor në realizimin e mjediseve dhe 

transportit të përshtatur përmes përmirësimit dhe plotësimit të 

legjislacionit.

IV.  Krijimi i bazës së të dhënave për realizimin e ndërhyrjeve në ob-

jektet egzistuese, për t’i bërë ato të përshtatura, në bashkëpunim 

me sektorët e tjerë përgjegjës në bashki.

V.  Të përshtatet struktura vendore përkatëse dhe të rishihen 

përgjegjësitë.

VI.  Të parashikohen burime fi nanciare për heqjen graduale të bar-

rierave në objektet ekzistuese.
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Periudha Kohore: 2011-2015

Institucione Përgjegjëse: Bashkia Durrës

Drejtimet strategjike dhe plani i veprimit të fushës së shërbimeve
Matrica e projekteve konkrete

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE/HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESITE 

I.  Planifikim për 
shmangien e 
barrierave të reja 
dhe për heqjen e 
barrierave 
ekzistuese në 
ndërtim, transport 
e komunikim, duke 
rishikuar dhe 
siguruar përqasje 
me planin e 
përgjithshëm të 
zhvillimit lokal. 

I.1 Hartimi i planit lokal për 
parandalimin e barrierave në 
projektet e reja dhe heqjes së 
barrierave egzistuese për personat 
me aftësi të kufizuara në Bashkinë 
e Durrësit. 
 

UNFPA/ 
MPÇSSHB 

2010 Bashkia Durrës 
MPÇSSHB 

 I.2 Miratimi i planit nga Këshilli 
Bashkiak dhe marrja në dorëzim 
nga Bashkia. 

Brenda 
burimeve 
ekzistuese 

2011 Bashkia Durrës 
MPCSSHB 

 I.3 Zbërthimi i Planit në plane 
operacionale një vjeçare. 

Brenda 
burimeve 
ekzistuese 

2011-
2015 

Bashkia Durrës 
 

Personat me aftësi të 
kufizuara integrohen 
në jetën shoqërore në 
mënyrë të pavarur, 
përmes sigurimit të 
përshtatshmërisë së 
mjedisit dhe sigurimit e 
përdorimit të mjeteve 
të përshtatura të 
komunikimit dhe 
transportit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I.4 Monitorimi i zbatimit të tij dhe 
raportimi periodik mbi realizimet e 
mosrealizimet. 

Brenda 
burimeve 
egzistuese 

2012 e 
në 
vazhdim

Bashkia Durrës 
MPÇSSHB 
OJF 

II. Rritja e  
kapaciteteve për 
njohjen dhe 
zbatimin e  
legjislacionit  për të 
respektuar të gjitha  
standartet në 
parandalimin e 
barrierave në 
projektet  e reja 
dhe në  heqjen 
graduale të 
barrierave 
ekzistuese 

II.1 Trajnim 3 ditor  
 a)për stafin e zyrës së urbanistikës 
së bashkisë Durrës– sekretariat 
teknik, këshill teknik, anëtarë të 
KRRT, subjektet monitoruese- 
urbanistika ligjore, inspektoriati i 
ndërtimit, etj, për të parandaluar 
shfaqjen e barrierave në objektet e 
reja dhe heqjen e barrierave 
egzistuese 
  b) për stafin e departamentit të 
transportit në bashkinë Durrës për 
të mos lejuar më mjete transporti të 
papërshtatura dhe për 
zëvendësimin e atyre egzistuese 
 

Bashkia 
Durrës 
Donatorë 
OJF 

2011 Bashkia Durrës 
MPÇSSHB 

  
II. 2 Ndërgjegjësim në subjektet 
projektuese / zbatuese për objekte 
të reja pa barriera dhe tërësisht 
konform standarteve. 
 
 

 
Bashkia 
Durrës 
Donatorë 
 

 
2011-
2015 

 
Bashkia Durrës 
OJF 
Donatorë 

 
 
 
 
 
 

 II.3 Rritje të nivelit të 
ndërgjegjësimit në komunitet për 
një mjedis të përshtatur. 

Bashkia 
Durrës 
Donatorë 
 

2011-
2015 

Bashkia Durrës 
OJF 
Donatorë 
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III. Forcimi i rolit të 
pushtetit vendor në 
realizimin e 
mjediseve dhe 
transportit të 
përshtatur përmes 
përmirësimit dhe 
plotësimit të 
legjislacionit 

 
III.1,a ) Të shtohet kërkesa e 
detyrimit për përshtatshmëri në 
formularin 3.1 të lejes së ndërtimit/ 
propozim për ndërhyrje në 
legjislacion. 
III.1, b) Të shtohet kërkesa e 
detyrimit për përshtatshmëri në 
mjete transporti publik në marrjen e 
licensës për linja urbane dhe 
interurbane/ propozim për 
ndërhyrje në legjislacion 
III.1,c) Të shtohet kërkesa e 
detyrimit për përshtatshmëri për 
subjektet që hartojnë dhe zbatojnë 
projektet e sinjalistikës vertikale dhe 
horizontale si edhe të caktimit të 
vend-parkimeve në qytet. / 
propozim për VKB 
 

 
 

 
2011-
2012 

Bashkia Durrës 
Këshilli bashkiak
MPPT 

 
 

III.2 Të plotësohet lista e 
dokumentacionit  për projektin që 
do të paraqitet për leje, edhe me 
kërkesën për projekt 
përshtatshmërie / propozim për 
VKB 

 2011 Bashkia Durrës 
/ Këshilli 
bashkiak 

 III.3 Të përgatiten dhe të miratohen 
në Këshill Bashkiak vendimet e 
nevojshme 

 2011-
2012 

Departamentet 
përkatëse të 
Bashkisë 

 
V. Të përshtatet 
struktura vendore 
specifike dhe të 
rishihen 
përgjegjësitë 

 
V.1 Të caktohet person përgjegjës 
pranë sekretariatit teknik/ këshillit 
teknik nga stafi egzistues për të 
kontrolluar nivelin e përfshirjes së 
detyrimit për përshtatshmëri të 
objekteve para hyrjes në KRRT / 
propozim për VKB 
 

 
Bashkia 
Durrës/ 
Këshilli 
bashkiak 

2011 Bashkia Durrës 
/ Këshilli 
bashkiak 

 
 

V.2 Të pozicionohet në rolin e 
vlerësuesit, si strukturë e re, të ingj. 
prane zyres rajonale të SHSSH për 
firmosjen e projekteve të 
përshtatshmërisë / Propozim ligjor 
 

Bashkia 
Durrës/ 
MPCSSHB 

2011 Bashkia Durrës  
MPÇSSHB 

VI. Të parashikohen 
burime financiare 
për heqjen 
graduale të 
barrierave në 
objektet egzistuese

VI.1 Të planifikohet që % e buxhetit 
të bashkisë ( fond mirëmbajtjeje)të 
shkojë çdo vit në drejtim të 
përshtatjes së objekteve social –
kulturore, infrastrukturës rrugore. 

Bashkia 
Durrës/ 
Këshilli 
bashkiak 

Çdo vit 
duke 
filluar 
nga 
2011 

Bashkia Durrës 
/ Këshilli 
bashkiak 

 VI.2 Të parashikohet buxhet për 
realizimin e përshtatshmërisë fizike 
të objekteve të poshtëshënuara, 
konform projekteve të buxhetuara 
bashkëngjitur: 

VI.2.1 Përshtatja e ambjenteve në 
Bashkinë e Durrësit. 

Bashkia 
Durrës 

2011 Bashkia Durrës  
MPPT 
Bizneset e 
Ndërtimit 
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Për projektet konkrete në zbatim të objektivave të Planit të Veprimit të Fushës 

‘Përshtatshmëri” referoju dy kapitujve vijues. Parashikimi buxhetor është bërë konform 

standarteve më minimale për të mundësuar arritshmërinë e hyrjes në objekt.

III.3 PUNËSIMI E FORMIMI PROFSIONAL

Qëllimi strategjik për të nxitur punësimin e formimin profesional të personave me 

aftësi të kufi zuara në qytetin e Durrësit do të jetë në përputhje me atë çfarë shprehet 

në Konventën e OKB-së18 për të drejtat e personave me aftësi të kufi zuara si dhe 

në dokumental ligjorë dhe strategjike kombëtarë: “Personat me aftësi të kufi zuara 

në qytetin e Durrësit të kthehen nga persona pasivë, përfi tues të kontributeve, në 

persona aktivë, kontribues në zhvillimin e qytetit si edhe të gjithë qytetarët e tjerë”. 

Strategjia lokale e hartuar në bashkëpunim dhe me pjesmarrjen e aktorëve 

përgjegjës për punësimin dhe formimin profesional në rajonin e Durrësit, është një 

18 Neni 27 i Konventës së OKB-së për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara, garanton 
të drejtën e punës dhe punësimin e PAK si të drejta të rëndësishme qoftë në aspektin social të përf-
shirjes dhe të ndjerit të tyre pjestarë aktiv të shoqërisë, qoftë edhe në atë ekonomik duke i siguruar 
PAK burimet e nevojshme fi nanciare për të jetuar një jetë dinjitoze nëpërmjet punës së tyre. Për të 
arritur në këtë praktikë, ky nen kërkon që Shtetet Palë të marrin masa që ambjentet e punës të jenë 
të arritshme për PAK, pra të lejojnë përdorimin e ambjenteve dhe të garantojnë aksesin në vendin e 
punës për ta. Gjithashtu, ato duhet të marrin masa kundër diskriminimit në punësim duke përfshirë 
të gjitha hallkat e proçesit te rekrutimit, vazhdimit të punës, apo promovimit në karrierë si të gjithë 
personat e tjerë. Një rëndësi e veçantë i kushtohet, në kuader të punësimit të PAK, edhe pagës në 
proporcion me punën e kryer nga PAK dhe vlerësimit të saj njësoj si për personat e tjere dhe në të 
njëjtën kohë të drejtave sindikaliste që lindin për shkak të punësimit. Vetpunësimi dhe promovimi 
i sipërmarrjes së lirë nga PAK është gjithashtu një nga fushat ku Shtete Pale duhet të marrin masa 
për të mbështetur PAK.

  VI.2.2 Përshtatja e ambjenteve të 
brendëshme të pallatit të sportit 
VI.2.3 Përshtatja e Muzeut 
Arkeologjik 
VI.2.4 Përshtatja e hyrjeve të 9 
shkollave nëntëvjecare 
VI.2.5 Modeli i një shkolle të 
përshtatur 
VI.2.6 Përshtatja e trotuareve në 
10 kryqëzime rrugësh 
VI.2.7Përshtatja e hyrjes së një 
qendre   
      shëndetësore  

VI.3 Të kërkohet mbështetje 
buxhetore nga niveli qëndror për 
përshtatshmërinë ndërtimore, 
komunikim dhe transport. 
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dokument i rëndësishëm që ndihmon ndërrmarrjen e hapave konkretë nga institucio-

net përgjegjëse në këtë rajon për të përmbushur detyrimet të cilat rrjedhin nga kuadri 

ligjor për punësimin dhe formimin profesional për personat me aftësi të kufi zuara. 

Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit, Drejtoria Rajonale e Inspekto-

riatit të Punës, Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional janë institucionet kryesore 

në përgjegjësinë e të cilave është nxitja dhe zbatimi i politikave për punësimin dhe 

formimin profesional në nivel lokal. Megjithëse shërbimi i punësimit dhe formimit 

profesional janë shërbime që i ofrohen komunitetit lokal nga struktura më varësi të 

drejtpërdrejtë nga niveli qëndror, bashkëpunimi i këtyre strukturave me Bashkinë e 

Durrësit është i domosdoshëm dhe aktiviteti i tyre duhet të shihet i bashkërenduar 

me qëllim përmbushjen e nevojave për punësim dhe formim profesional të personave 

me aftësi të kufi zuar në rajonin e Durrësit. 

Vlerësimi i ndërhyrjeve të propozuara në këtë dokument është një mundësi më 

shumë për këto institucione për ndërmarrjen e hapave konkretë në mbështetje të 

proçesit të punësimit dhe formimit profesional të personave me aftësi të kufi zuar 

në rajonin e Durrësit. Pjesëmarrja e përfaqësuesve të institucioneve përkatëse në 

hartimin e kësaj strategjie, përmes diskutimeve dhe propozimeve konkrete, siguron 

mundshmërinë e zbatimit të saj. Indikatorët e qartë e të matshëm, të cilët do të 

mund të lehtësonin procesin e monitorimit të këtij plani, janë elementë që siguro-

jnë suksesin dhe që duhen pasur në vëmendje. Në kuadër të planifi kimit buxhetor, 

institucionet përgjegjëse për zbatimin e kësaj strategjie kanë detyrimin të planifi ko-

jnë në terma fi nanciarë zbatimin e hapave konkrete që do të realizohen në afate 

kohore të parashikuara në këtë dokument si edhe të rivlerësuara po nga vetë ata. 

Transparenca e këtyre institucioneve për projektet në zbatim të objektivave të ven-

dosura, do të jetë një mundësi e drejtpërdrejtë edhe për aktorët e shoqërisë civile 

dhe grupeve të tjera të interesit, kontribues aktivë në hartimin e strategjisë, për të 

monitoruar zbatimin e saj. 

Institucionet përgjegjëse që janë Bashkia Durrës, Drejtoria Rajonale e Punësimit, 

Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional dhe Inspektoriati i Punës, përmes këtij 

dokumenti marrin përgjegjësinë t’i bëjnë operative drejtimet strategjike, hartimin, 

rivlerësimin dhe rishkrimin e planeve të veprimit, ku do të jenë përcaktuar qartë pro-

jektet e hapat konkretë, buxhetet, afatet kohore dhe personat përgjegjës bazuar edhe 

ne modelet e projekteve, pjesë e këtij plani. Shërbimet e punësimit për personat me 

aftësi të kufi zuara në qytetin e Durrësit, do të synojnë drejt normalizimit të gjendjes 

së personave me aftësi të kufi zuara, gjithëpërfshirjes së tyre, vetë-vendosjes. Është 

e rëndësishme që në realizimin e tyre të përfshihen të gjithë aktorët përgjegjës si 

edhe të shfrytëzohen të gjitha burimet lokale të mundshme.
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Ndërhyrje prioritare për të nxitur punësimin dhe formimin profesional të 

personave me aftësi të kufi zuara në rajonin e Durrësit.

-Ngritja e një strukture/ sporteli/ ose minimalisht një stafi  të nominuar specifi kisht për 

identifi kim dhe orientim të personave me aftësi të kufi zuara dhe investimi në funksion 

të fuqizimit të kapaciteteve të tij për të orientuar drejt shërbimet e punësimit e formimit 

profesional për personat me aftësi të kufi zuara në Bashkinë e Durrësit; Realizimi i infra-

strukturës që nënkupton, përshtashmërinë e ambjenteve në DRSHKP Durrës, burimet e 

nevojshme materiale dhe fi nanciare etj.; hartimi nga njësia i një plani veprimi/aksioni 1 

vjecar mbi punësimin në sektorë të ndryshëm të Pu.Pa.Persona me aftësi të kufi zuara 

dhe zbatimi i këtij plani përmes ofrimit të këshillimit dhe ndërmjetësimit për punësim 

të një numri të caktuar personash me aftësi të kufi zuara; percaktimi vjetor i nje buxheti 

në mbështëtje të funksionimit të strukturës, si dhe një buxheti specifi k nga Fondi për 

nxitjen e punësimit për të realizuar programe te nxitjes së punësimit për persona me 

aftesi te kufi zuara, punëkërkues të papunë. 

-Mbështetur edhe në gjetjet e vlerësimit të kryer, evidentohet që Zyra Rajonale 

e Shërbimit Kombëtar të Punësimit ka nisur të marrë në konsideratë evidentimin si 

punëkërkues të personave me aftësi të kufi zuar të paraqitur pranë saj. Marrja e infor-

macionit për personat me aftësi të kufi zuara është ende spontane dhe e pastrukturuar. 

Per këtë nevojitet që kjo zyrë të rivlerësojë bazën e të dhënave të punëkërkuesve edhe 

me indikatorë të tjerë për marrjen e informacionit për personat me aftësi të kufi zuar/ 

punëkërkues. Një ndërhyrje e tillë do të kërkojë domosdoshmërisht hartimin e kritereve 

dhe përcaktimin e dokumenteve të nevojshme për identifi kimin e punëkërkuesve të 

papunë si punëkërkues me aftësi të kufi zuar. Ky informacion i saktë do të jetë ndi-

hmesë për vlerësimin e aftësive për punë të këtyre individëve si edhe për orientimin e 

drejtë të tyre në vënde të përshtatshme pune apo kurse të formimit profesional. Për 

këtë kërkohet një bashkërendim i punës me Zyrën e Shërbimeve Sociale në Bashkinë 

e Durrësit, krijimin e nje ekipi për vlerësimin e saktë të aftësive dhe mundësive për 

punesim, që do të ndihmojë për krijimin e një data baze në Zyrën e Punës dhe në 

Bashki, ku do të pasqyrohen aftësitë dhe nevojat/mundësitë për punësim të të gjithë 

personave me aftësi të kufi zuara në qytet. Të dhëna të sakta mbi nevojat e aftësitë për 

punë duhet të ekzistojnë në Bashkinë e Durrësit dhe duhen referuar më pas në DR të 

Punësimit e atë të Formimit Profesional. Informatizimi i të dhënave, është një hap që 

duhet ndërmarrë sa më shpejt për të lehtësuar e menaxhuar drejt procesin. Për marrjen 

e informacionit në drejtim të nevojave të personave me aftësi të kufi zuara/punëkërkues 

është e domosdoshme të shfrytëzohet informacioni i marrë edhe nga burime të tjera 
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sic mund të jenë OJF-të e aftësisë së kufi zuar. Kjo do të realizohet përmes institucio-

nalizimit të mardhënieve dhe përcaktimit të një periodiciteti në ofrimin/shkëmbimin 

e informacionit (minimalisht një herë në vit); .

- Realizimi i një studimi të tregut të punës, me synim krijimin e një baze të 

dhënash për bizneset private e institucionet publike që operojnë në qytet, me fokus 

orientimin e personave me aftësi të kufi zuara;

- Përgatitja e paketave burimore të informacionit në lidhje me bazën ekzistuese 

ligjore dhe detyrimet për zbatim që rrjedhin prej saj, informacion mbi programet ak-

tuale në fushën e punësimit e formimit profesional, si edhe përsa i përket ndërhyrjeve 

të domosdoshme për punësim dhe akomodim të personave me aftësi të kufi zuara 

në kurset e formimit profesional apo në vendet e punës. 

- Përgatitja pranë njësisë së punësimit për punëkërkues të papunë - persona 

me aftësi të kufi zuara i një konsulenti punësimi për të ofruar shërbimet e punësimit 

me mbështetje.

Specialisti duhet të ndjekë rastet individualisht deri në gjetjen e vendit të punës, 

aftësimin për të bërë punën e për ta mbajtur atë. Njëkohësisht ai punon edhe me 

ambientin e punës për të siguruar mirëpranimin dhe mbështetjen e individit me 

aftësi të kufi zuara në këtë ambient. 

- Shërbimet e riaftësimit profesional, duhen ngritur, zgjeruar gradualisht dhe 

duhet të punohet për të siguruar qëndrueshmërinë e tyre. Ato duhet të synojnë në 

vlerësimin e mundësive për punë të individit me aftësi të kufi zuara, në përputhje 

me tregun lokal të punës, formimin profesional sipas vlerësimit, ndihmën në gjetjen 

e punës sipas formimit profesional, ndihmë në përshtatjen e punës si dhe ndihmë 

për ta mbajtur vendin e punës. Shërbimi mund të fi llojë të zbatohet nga DR e Pu-

nësimit, në Bashkëpunim me Bashkinë, e me zgjerimin e tij mund të delegohet në 

agjensi, institucione apo organizata të specializuara për ta kryer këtë shërbim. Një 

oportunitet për bashkinë e Durrësit është ngritja e një qendre të tillë, pranë Shkollës 

Speciale për të bërë të mundur që fëmijët, në përfundim të ciklit arsimor 9-vjeçar, 

të përfshihen në kurse të formimit profesional që do të mundësojnë orientimin e 

tyre në tregun e punës. Për këtë kërkohet investim në infrastrukturë, përgatitje të 

kurrikulave, trajnim të stafi t profesionist, logjistikë dhe fi nacim të mjaftueshëm për 

të garantuar pjesëmarrjen e personave me aftësi të kufi zuara në këto kurse. 
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- Punësimi i mbrojtur/ ose biznes social (modeli i YAPS në Tiranë) ofron mundësi 

punësimi në një qendër punësimi të posaçme ku punojnë vetëm individë në nevojë, 

si të rinj jetime, vajza dhe gra me probleme sociale si edhe persona me aftësi të 

kufi zuara. Zakonisht ky punësim realizohet me kontrata nga pushteti lokal dhe biznesi 

lokal për të bërë punë të ndryshme si paketime, shtypshkrime, shërbime postare, 

monitorime të publiciteteve në media, rrobaqepsi etj..

 - Sistemi i formimit profesional në qytetin e Durrësit ka nevojë të reformohet në 

drejtim të përgatitjes së kurrikulave të veçanta në përputhje me nevojat e personave 

me aftësi të kufi zura. Për të realizuar këtë duhet ndërmarrë një vlerësim në bashkë-

punim edhe me DR të Punësimit. Një hap tjetër, i cili ka fi lluar e duhet të vazhdojë, 

është ai i bërjes më gjithëpërfshirëse të kurrikulave ekzistuese. Përshtatshmëria e 

qendrës jashtë dhe në të gjitha ambientet e brendshme duhet të shihen me prioritet 

nga drejtuesit e saj.

 

Fuqizimi në vazhdimësi i kapaciteteve të stafi t të emëruar, trajnime e orientime 

të komunitetit të biznesit mbi kuadrin ligjor e zbatimin e tij, mbeten hapa konkretë 

të rëndësishëm në procesin e realizimit të punësimit të personave me aftësi të ku-

fi zuara. Gjithëpërfshirja e indikatorëvë për aftësinë e kufi zuar në të gjitha projektet 

zonale apo rajonale që lidhen me punësimin, është me rëndësi për të lehtësuar dhe 

bërë procesin më integrues.

Parashikimi dhe rritja në vazhdimësi e burimeve fi nanciare duhet parë me 

prioritet. Ketij qëllimi do t`i shërbejë edhe rivlerësimi i buxheteve ekzistuese të 

institucioneve përgjegjëse për punësimin dhe formimin profesional në funksion të 

nxjerrjes së nënzërave të rinj me qëllim nxitjen e punësimit dhe formimit profesional 

për personat me aftësi të kufi zuar; hartimi i projekteve për realizimin e objektivave 

të caktuar dhe paraqitja e tyre për miratim tek donatorë, të cilët kanë në fokus të 

tyre zbatimin e programeve që synojnë përmirësimin e cilësisë së jetës së personave 

me aftësi të kufi zuar; vlerësimi i buxheteve të institucioneve në proçesin e hartimit 

të tyre në këndvështrimin e planifi kimit dhe më pas propozimit pranë strukturave 

në nivel qëndror të % shtesë në buxhetin vjetor që këtyre institucioneve u alokohet. 

Bashkia Durrës duhet të jetë një nga nxitësit e fi nancuesit e shërbimeve të pu-

nësimit për personat me aftësi të kufi zuara. Projektet e mbështetura nga donatorë 

janë një tjetër burim. Komuniteti i biznesit, mund të shihet jo vetëm si një mundësi 

për punësim të drejtpërdrejtë të personave me aftësi të kufi zuara, por edhe një burim 

në ofrimin e kontratave për shërbime të ndryshme të realizuara prej tyre. 

 Inspektoriati i Punës në Durrës, duhet të jetë më aktiv në inspektimin e kuadrit 
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ligjor në nxitje të punësimit të personave me aftësi të kufi zuara. Në inspektimet e tij 

duhet të përfshihet edhe kontrolli për sa më sipër. Është e rëndësishme përfshirja e 

indikatorëve për aftësinë e kufi zuar në dokumentat e kontrollit dhe për këtë duhet 

lobuar edhe në nivel qëndror. Duhet të hartohet një plan aksioni për inspektim, 

njëkohësisht penalizimin në rast të moszbatimit të ligjit, duke kontribuar në kriji-

mine nje fondi që do i shërbejë programeve të nxitjes së punësimit apo punësimit 

të mbrojtur.

Zbatimi në nivel lokal i kuadrit ligjor dhe politikave për nxitjen e punësimit dhe 

formimit profesional të personave me aftësi të kufi zuar aktualisht ndesh pengesa 

si rrjedhojë edhe e mungesës së akteve nënligjore të nxjerra në funksion të tyre. 

Për këtë qëllim është në detyrë të institucioneve në nivel lokal të nxisin procesin e 

plotësimit të kuadrit ligjor nga institucionetnë nivel qëndror, me akte në zbatim të tij.

Objektivat  për realizimin e qëllimit të Fushës së Punësimit dhe Formimit profesional

I.  Të hartohet një Strategji e qartë lokale për punësimin e formimin 

profesional të personave me aftësi të kufi zuara;

II.  Të fuqizohen kapacitetet /përmirësime strukturore e riplanifi kim 

i burimeve njerëzore; 

III. Të realizohet mbledhja e të dhënave të sakta mbi gjendjen, 

mundësitë, mangësitë e dëshirat për punësim të të gjitha kat-

egorive të personave me aftësi të kufi zuara;

IV. Të fuqizohen partneritet, shkëmbimi i informacionit mes institu-

cioneve lokale përfshirë ato publike, private në mënyrë të veçantë 

OJF-të;

V. Të pilotohen, të ngrihen e funksionojnë shërbimet e punësimit 

për personat me aftësi të kufi zuara në Bashkinë e Durrësit;

VI.  Përmirësimi i sistemit të formimit profesional për ta bërë atë 

gjithëpërfshirës për personat me aftësi të kufi zuara;

VII.  Të fuqizohet kontrolli në nxitje të zbatimit të kuadrit ligjor nga 

Inspektoriati i Punës;

VIII.  Përshtatja e ambienteve për të akomoduar persona me aftësi 

të kufi zuara;

IX.  Të synohet në rritjen graduale të burimeve fi nanciare në nxitje 

të punësimit e formimit profesional;
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Afati Kohor: 2011-2015

Institucione Përgjegjëse: Bashkia Durrës, Drejtoria Rajonale e SHKP Durrës, Drejtoria 

Rajonale e Formimit Profesional, Drejtoria Rajonale e Inspektoriatit të Punës, Durrës

Drejtimet strategjike dhe plani i veprimit të fushës së punesimit 
e formimit profesional 
Matrica e projekteve konkrete

QËLLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE/HAPA KONKRETË BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATET 
KOHOR
E 

INSTITUCIONET 
PËRGJEGJËSE 
PËR ZBATIM 

Personat me aftësi të 
kufizuara në Bashkinë 
e Durrësit, të kthehen 
nga persona pasivë, 
përfitues të 
kontributeve, në 
persona aktivë, 
kontribues në 
zhvillimin e qytetit si 
edhe të gjithë 
qytetarët e tjerë. 

I.Të hartohet një 
Strategji e qartë 
lokale për 
punësimin e 
formimin 
profesional të 
personave me 
aftësi të kufizuara. 

I.1 Hartimi i një plani strategjik 
zonal në mbështetje të nxitjes së 
punësimit e formimit profesional për 
personat me aftësi të kufizuara në 
qytetin e Durrësit. 

UNFPA Shtator 
– 
Dhjetor 
2010 

SHSSH, Bashkia 
Durrës, 
DRSHKP, DRFP, 
DRIP, OJF, PAK 
dhe Prindër të 
tyre 

  I.2 Miratimi i planit dhe marrja në 
dorëzim nga Bashkia, DRSHKP, 
DRFP DRIP. 

 Dhjetor 
2010 

 DRSHKP, DRFP, 
DRIP, 

  I.3 Zbërthimi i Planit Strategjik të 
punësimit e formimit profesional në 
plane operacionale një vjecare, të 
zbërthyera me me buxhete e 
përgjegjësi konkrete. 

DRSHKP, 
DRFP, 
DRIP, 

 DRSHKP, DRFP, 
DRIP, 

  I.4 Monitorimi i zbatimit të tij dhe 
raportimi periodik mbi realizimet e 
mos realizimet. 

DRSHKP, 
DRFP, DRIP 

 DRSHKP, DRFP, 
DRIP si edhe 
Shoqëri civile 

 II. Të fuqizohen 
kapacitetet 
/përmirësime 
strukturore e 
riplanifikim i 
burimeve 
njerëzore. 

II.1 Të krijohet nje sportel pranë 
DRSHKP për të ofruar shërbim 
punësimi për personat me aftësi të 
kufizuara në qytetin e Durrësit 

SHKP dhe 
DRSHKP, 
Pushtet 
lokal, 
Donatorë-
projekte 
rajonale 

2011-
2012 

DRSHKP në 
bashkëpunim 
me donatorë e 
partnerë 
ndërkombëtarë 

  II.2 Të fuqizohen kapacitetet e stafit 
të nominuar në sferën e punësimit e 
formimit të këtij target grupi. 
 

SHKP dhe 
DRSHKP, 
Pushtet 
lokal, 
Donatorë/p
rojekte 
rajonale 

2011-
2012/2
013 

DRSHKP në 
bashkëpunim 
me donatorë e 
partnerë 
ndërkombëtarë 

  II.3Hartimi nga njësia i një plani 
veprimi/aksioni  1 vjecar mbi 
punësimin në sektorë të ndryshëm 
të Pu.Pa.Persona me Aftësi të 
Kufizuara dhe zbatimi i këtij plani 
përmes ofrimit të këshillimit dhe 
ndërmjetësimit për punësim të një 
numri të caktuar PAK 

DRSHKP 2011 e 
në 
vazhdim

DRSHKP 
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mangësitë e 
dëshirat për 
punësim të të gjitha 
kategorive të 
personave me 
aftësi të kufizuara. 

  III.2 Krijimi i një baze të dhënash 
për bizneset private e qendrat 
publike që operojnë në qytet, me 
fokus orientimin e personave me 
aftësi të kufizuara. 

DRSHKP 2011 DRSHKP 

 IV.Të fuqizohen 
partneritet, 
shkëmbimi i 
informacionit mes 
institucioneve 
lokale. 

IV.1 Zgjerimi i bashkëpunimit me 
Zyrën e Ndihmës Ekonomike në 
Bashkinë e Durrësit për identifikimin 
e rasteve e vlerësimin e tyre dhe 
krijimi i një sitemi te dhënash të 
informatizuara -III/1 

 DRSHKP, 
DRFP, 
Bashkia 
Durrës 

2011 DRSHKP, DRFP, 
Bashkia Durrës 

  IV.2 Zgjerimi i bashkëpunimit me 
Sektorin e Shërbimeve Sociale për 
të kordinuar në ngritjen dhe 
mbështetjen  e shërbimve të 
punësimit. 

DRSHKP, 
DRFP, 
Bashkia 
Durrës 

2011 DRSHKP, DRFP, 
Bashkia Durrës 

  IV.3 Bashkëpunim me OJF-të 
aftësisë së kufizuar për të rritur 
ndërgjegjësimin në komunitet, por 
edhe për të informuar  e 
ndërgjegjësuar personat me aftësi 
të kufizuara për të drejtën për 
punësim. 

DRSHKP, 
DRFP, 
Bashkia 
Durrës 

DRSHKP
, DRFP, 
Bashkia 
Durrës 

DRSHKP, DRFP, 
Bashkia Durrës 

  IV.4 Bashkëpunim me komunitetin e 
biznesit dhe institucionet publike 
për t’iu kujtuar detyrimin për 
zbatimin e kuadrit ligjor për 

DRSHKP, 
DRFP, 
Bashkia 
Durrës, 

DRSHKP
, DRFP, 
Bashkia 
Durrës 

DRSHKP, DRFP, 
Bashkia Durrës, 
Inspektoriasti i 
punës  

punësimin e personave me aftësi të 
kufizuara. 

Komuniteti i 
biznesit, 
Inspektoria
sti i punës  

  IV.5 Ngritja e një sistemi të 
shkëmbimit periodik të informacionit 
me të gjitha institucionet e pikës 
IV.(krijimi i rrjetit të punësimit 
social) 

DRSHKP, 
DRFP, 
Bashkia 
Durrës, 
Komuniteti i 
biznesit, 
OJF dhe 
ofrues 
shërbimesh 
publik e 
privat 

2012 DRSHKP, DRFP, 
Bashkia Durrës, 
Komuniteti i 
biznesit, OJF 
dhe ofrues 
shërbimesh 
publik e privat 

  II.4 Të përcaktohen indikatorë 
specifikë për personat me aftësi të 
kufizuara në të gjitha projektet që 
zbatohen për punësimin në qytet. 

DRSHKP 2011/ 
në 
vazhdim

DRSHKP 

      
 III.Të realizohet 

mbledhja e të 
dhënave të sakta 
mbi gjendjen, 
mundësitë, 

III.1 Krijimi i një data baze në Zyrën 
e Punës dhe në Bashki, ku do të 
pasqyrohen mundësitë për punësim 
të të gjithë personave me aftësi të 
kufizuara në qytet. 

DRSHKP/B
ashkia 
Durrs 

2011 DRSHKP/ 
Bashkia Durrës 
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  V.4 Të bashkërendohet me 
Bashkinë Durrës, për financimin e 
projekteve që mund të nxisin 
procesin. 

DRSHKP; 
Bashkia 
Durrës, 
Donatorë 

2011-
2015 

DRSHKP, 
Bashkia Durrës 

  V.5 Të shihet me prioritet si 
problematikë, në projekte të 
mundshme të financuara nga 
donatorë. 

DRSHKP; 
Bashkia 
Durrës, 
Donatorë 

2011-
2015 

DRSHKP, 
Bashkia Durrës 

 VI. Përmirësimi i 
sistemit të formimit 
profesional për ta 
bërë atë 
gjithëpërfshirës për 
personat me aftësi 
të kufizuara 

VI.1 Përmirësimi i kurrikulave 
ekzistuese e hartimi i atyre të reja 
të përshtatura të QPFP për të gjitha 
kategoritë e personave me aftësi të 
kufizuara. 

DRFP,  
Partnerë 
Lokalë, 
kombëtarë 
e 
ndërkombë
tarë 

2011-
2015 

DRFP 

  VI.2 Bashkëpunimi me Qendrat 
publike dhe  jo publike të formimit 
profesional për t’i nxituar ato drejt 
përmirësimit e përshtatjes së 
kurrikulave e ambienteve për për 
përdorim nga të gjitha kategoritë e 
personave me aftësi të kufizuara. 

DRFP,  
Partënerë 
Lokalë, 
kombëtarë 
e 
ndërkombë
tarë 

2011-
2015 

DRFP, QFP 
Private, OJF, 
Ofrues 
shërbimesh 

  VI.3 Fuqizimi i kapaciteteve të 
mësuesve/trajnerëve të cilët do të 
përfshihen në formimin e personave 
me aftësi të kufizuara. 

DRFP,  
Partënerë 
Lokalë, 
kombëtarë 
e 
ndërkombë
tarë 

2011-
2015 

DRFP, QFP 
Private, OJF, 
Ofrues 
shërbimesh 

 VII. Të fuqizohet 
kontrolli në nxitje të 
zbatimit të kuadrit 
ligjor nga 

VII.1 Të përfshihet kontrolli për 
punësimin e personave me aftësi të 
kufizuara në biznese dhe 
institucione publike. 

Drejtoria 
Rajonale e 
Inspektoria
tit të Punës 

2011-
2015 

Drejtoria 
Rajonale e 
Inspektoriatit të 
Punës 

Inspektoriati i 
Punës. 

  VII.2 Të përfshihen indikatorë për 
aftësinë e kufizuar në 
dokumentacionin e kontrollit. 

Drejtoria 
Rajonale e 
Inspektoria
tit të Punës 

2011-
2015 

Drejtoria 
Rajonale e 
Inspektoriatit të 
Punës 

 V.Të pilotohen, të 
ngrihen e 
funksionojnë 
shërbimet e 
formimit profesional 
dhe punësimit për 
personat me aftësi 
të kufizuara në 
Bashkinë e 
Durrësit. 

V.1 Ngritja e shërbimit pilot të 
riaftësimit profesional, pranë 
shkollës speciale 
 

DRSHKP, 
DRFP, 
Bashkia 
Durrës, 
DRADonato
rë 

2012-
2014 

DRSHKP, DRFP, 
Bashkia Durrës, 
DRA 

  V.2 Ngritja, vazhdimësia dhe shtrirja 
në të gjitha kategoritë e personave 
me aftësi të kufizuara e shërbimeve 
të punësimit me mbështetje. 

DRSHKP, 
Bashkia 
Durrës, 
Donatorë 

2012-
2015 

DRSHKP 

  V.3 Nxitja e qendrave të punësimit 
të mbrojtur ose një biznesi social. 
 

DRSHKP; 
Bashkia 
Durrës, 
Donatorë 

2012 DRSHKP 
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 VIII. Përshtatja e 
ambienteve për të 
akomoduar 
persona me aftësi 
të kufizuara. 

VIII.1 Të realizohet përshtatshmëria 
e jashtme dhe e brendshme e Zyrës 
së Punësimit 

DRSHKP,Ba
shkia, 
SHKP,MPCS
SHB 
Donatorë 

2011-
2012 

DRSHKP, 

  VIII.2 Të realizohet përshtatshmëria 
e jashtme dhe e brendshme e 
Qendrës së Formimit Profesional. 

DRFP, 
Bashkia 
Durrës, 
donatorë 

2011-
2012 

DRFP 

III.4 ARSIMI

Vizioni: Personat me aftësi të kufi zuara në Bashkinë e Durrësit gëzojnë të drejtën 

për arsim pa diskriminim dhe mbi bazën e mundësive të barabarta. Bashkia Durrës 

siguron një sistem edukimi përfshirës në të gjitha nivelet.

Për të realizuar këtë të drejtë, Bashkia Durrës duhet të sigurojë që personat me 

aftësi të kufi zuara të mund të kenë akses në arsimin fi llor dhe të mesëm gjithëpërfshirës, 

cilësor e mbi baza të barabarta me të tjerët në komunitetet ku ata jetojnë; akomodim/ 

plotësim të arsyeshëm të kërkesave individuale; mbështetjen e duhur brenda sistemit 

të arsimit të përgjithshëm për të mundësuar një arsimim sa më efektiv. 

Në ato rrethana kur sistemi i edukimit të përgjithshëm nuk i plotëson mirë nevojat 

individuale, duke marrë për bazë edhe zgjedhjen e prindit/individit, Bashkia Durrës sigu-

ron masa mbështetëse efektive të individualizuara në ambiente të veçanta, speciale që 

rrisin zhvillimin arsimor dhe shoqëror, në përputhje me qëllimin për përfshirje të plotë.

Në zbatim të detyrimeve për të siguruar arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufi zuara në 

Bashkinë e Durrësit, strategjia lokale e ndërtuar në bashkëpunim dhe me pjesëmarrjen 

e aktorëve përgjegjës për arsimin në këtë rajon, është një dokument i rëndësishëm që 

ndihmon ndërmarrjen e hapave konkretë për arritjen e këtij qëllimi. Drejtoria Arsimore 

Rajonale Durrës dhe Bashkia Durrës, janë implementuesit kryesorë të këtij dokumenti 

politik. Pjesëmarrja aktive e përfaqësuesve të këtyre institucioneve në hartimin dhe 

diskutimin e kësaj strategjie është garanci për objektivitetin dhe mundësitë e realizimit 

në kohë të saj. Mbështetur në drejtimet e përcaktuara për ndërhyrje, institucionet 

përkatëse në bashkinë e Durrësit, duhet të marrin përgjegjësitë për të hartuar projekte 

dhe plane konkretë për zbatim të tyre. Drejtues të DAR Durrës dhe struktura përgjegjëse 

pranë Bashkisë Durrës, janë subjektet në përgjegjësinë kryesore të të cilave do të jetë 

planifi kimi buxhetor për të arritur objektivat afat-shkurtra dhe afat-mesme të vendosura 

në këtë strategji. 

I një rëndësie të veçantë dhe detyrim i strukturave lokale për arsimin, është edhe 

procesi i monitorimit të realizimit të kësaj strategjie. Transparenca nga DAR dhe Bashkia 

Durrës për projektet në zbatim të objektivave të vendosura do të jetë një mundësi e 
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drejtpërdrejë edhe për aktorët e shoqërisë civile dhe grupet e tjera të interesit, kontribues 

aktivë në hartimin e strategjisë, për të monitoruar zbatimin e saj. 

Problematikat e evidentuara nga vlerësimi i bërë për arsimimin e fëmijëve me 

aftësi të kufi zuar në rajonin e Durrësit, shërbyen si orientuesë për të ndërtuar planin e 

ndërhyrjeve prioritare me qëllim realizimin në praktikë të tij dhe në standartë të kërkuara. 

Është për t`u vlerësuar që aktualisht pranë DAR Durrës, është caktuar një specialist 

për të ndjekur krahas problematikave të tjera edhe arsimimin e fëmijëve me aftësi të 

kufi zuara. Por për të mundësuar që ky proces të jetë i plotë dhe në përgjigje të detyrimeve 

që rrjedhin nga kuadri ligjor dhe dokumentë të tjere politikë, shihet si i domosdoshëm 

riorganizimi i kësaj strukture. Krijimi i një njësie mbështetëse pranë DAR me dy-tre 

specialistë me detyra të rivlerësuara edhe në kuadër të zbatimit të kësaj strategjie, do 

të shërbejë si strukturë referuese për supervizimin e aplikimit të projekteve për realizimin 

në praktikë të arsimimit për fëmijët me aftësi të kufi zuara. Për të përmbushur detyrat e 

saj njësia duhet të punojë në bashkëpunim dhe partneritet me strukturat përgjegjese 

për arsimin në Bashkinë e Durrësit si dhe OJF aktive të vendit dhe të huaja me fokus 

arsimin për fëmijët me aftësi të kufi zuara. Drejtues të DAR do të bëjnë vlerësimin e 

punës së kryer nga njësia në zbatim të detyrimeve të DAR për zbatimin e strategjisë 

lokale për arsimin në rajonin e Durrësit. 

Krijimi i një grupi multidisiplinar me specialistë të fushave përkatëse (psikologe, 

mësues, mjeke, specialistë të arsimit të DAR, specialistë të arsimit të Bashkisë Dur-

rës, punonjës socialë) pranë DAR është i domosdoshëm për të mundësuar vlerësim 

të plotë dhe të drejtë të aftësive në të mësuar të fëmijës. Ky grup ekspertësh do të 

jetë gjithashtu autoriteti që do të referojë institucionin arsimor të vlefshem për arsim-

imin e fëmijës me aftësi të kufi zuara, bazuar në vlerësimin e bërë. Grupi i ekspertëve 

i ngritur do të funksionojë në kohë të limituara, para çdo fi llim viti shkollor dhe do të 

marrë në shqyrtim për vlerësim të gjitha rastet e referuara nga DAR për fëmijët të cilët 

duhet të vlerësohen, bazuar në dokumentacionin e paraqitur për rregjistrim në shkolla 

dhe kopshte. DAR do të planifi kojë edhe në terma fi nanciare mbulimin e kostove për 

mbarëvajtjen e aktivitetit të përkohshëm të grupit të ekspertëve. Ky proces duket se 

ka fi lluar për vlerësimin dhe pranimin e fëmijëve me aftësi të kufi zuara në çerdhe e 

kopshte, kjo eksperiencë mund të përcillet edhe më tej dhe një komision i ngjashëm 

mund të bëjë vlerësimin për pranimin e fëmijëve me aftësi të kufi zuara në shkolla. 

Ky lloj vlerësimi do t´i vijë në ndihmë stafeve pranë shkollave dhe kopshteve, për 

të formatuar në funksion të tij punën individuale me nxënësit me aftësi të kufi zuara, 

duke u orientuar drejt në nevojat që kanë këta fëmijë për t`u ndihmuar në shkollë. 

Për të mundësuar marrjen e informacionit përmes diskutimit të drejtpërdrejtë të 

problematikave të dala gjatë zbatimit në praktike të arsimimit të fëmijëve me aftësi 
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të kufi zuar, DAR nevojitet të mundësoje ngritjen dhe funksionimin periodik të tryezave 

me pjesmarrjen e drejtuesve të shkollave dhe kopshteve në të cilat janë vendosur 

fëmijë me aftësi të kufi zuara. Në këto takime do të evidentohen nevojat që stafet 

e shkollave dhe kopshteve kanë për mbështetje në drejtim të përmiresimit të prak-

tikave të mesimdhënies për fëmijët me aftësi të kufi zuara. Këto tryeza ndër të tjera 

do të jenë një mundësi e mirë për të gjithë drejtuesit për të shkëmbyer mes tyre 

eksperiencat në ketë drejtim. Takimet mund të jenë të mjaftueshme të kryehen në 

një përiudhe kohore një here në muaj. Njësia mbështetëse është përgjegjese për 

organizimin dhe mbarvajtjen e takimeve. Në përfundim të takimeve specialistët 

e njësisë mbështetëse përgatisin një raport të përmbledhur për problematikat e 

ngritura gjatë diskutimeve. Raportet e përgatitura do të jenë një burim i mire infor-

macioni për DAR dhe Bashkinë e Durrësit në periudhen e planifi kimit të buxheteve 

përkatëse, duke mundësuar përmbushjen e nevojave të evidentuara.

Mungesa e ambienteve burimore në shkolla për të lehtësuar dhe ardhur në 

ndihmë fëmijëve me aftësi të kufi zuara, mësuesve dhe prindërve, është evidentuar 

dukshëm si nevojë gjatë procesit të vlerësimit. Ambientet burimore/klasat buri-

more janë një mjedis ku specialistët/ psikologë, mësues mund të punojnë jashtë 

programit mësimor në vecanti me fëmijët me aftësi të kufi zuara, duke ndjekur një 

program individual me ta. Kjo do të lehtësonte mësuesit gjatë orës së mësimit kur 

këta fëmijë janë prezent në klasa. Për të lehtësuar punën me nxënësit me aftësi 

të kufi zuara duhet të ngrihen ambientet burimore, të cilat nëvojiten të pajisen me 

mjetet e nevojshme didaktike si dhe tekste në ndihmë të mësuesve. Gjithashtu 

këto ambiente/klasa burimore do të ofrojnë edhe informacione të tjera në lidhje 

me aftësinë e kufi zuar në përgjithësi por edhe bazuar në diagnoza specifi ke, duke 

iu ardhur në ndihmë edhe prindërve, familjarëve të fëmijëve me aftësi të kufi zuara 

si dhe nxënësve të tjerë të shkollës. Drejtuesit e shkollave përmes rregulloreve të 

brendshme sigurojnë mbarvajtjen e punës në këto ambiente. Në rajonin e Durrësit 

në asnjë nga shkollat ku mësojnë fëmijë me aftësi të kufi zuara nuk ka ambiente/

klasa burimore. Me qëllim krijimin e modelit të këtij shërbimi në ambientet e shkol-

lave të zakonshme dhe kopshteve në rajonin e Durrësit, është vlerësuar që DAR 

në bashkëpunim edhe me Bashkinë e Durrësit të mundësojë krijimin e e tyre në 

dy shkolla dhe një kopësht, ku aktualisht mësojnë nxënës me aftësi të kufi zuara. 

Financimi për ngritjen e këtyre qëndrave/klasave dhe pajisja e tyre me mjetet 

e nevojshme didaktike dhe informative të bëhet nga DAR dhe me kontributin e 

pjesshëm të Bashkisë së Durrësit. 

Mungesa e mësuesit mbështetës në klasë, në ndihmë të mësuesve/edukator-

eve dhe fëmijëve me aftësi të kufi zuara, është një ndër faktorët të cilët kufi zojnë 
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aplikimin e arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufi zuara në përputhje me nevojat e 

tyre. Është domosdoshmëri tashmë që mësuesi mbështetës të lehtësojë punën e 

mësuesve dhe prindërve si në klasë gjatë orës së mësimit, ashtu edhe në ambientet 

burimore/klasat jashtë orarit të mësimit. Për të ndihmuar zbatimin sa më shpejt në 

praktikë të vendosjes në shkolla të mësuesit mbështetës, pas miratimit nga MASH 

të kuadrit ligjor në mbështetje të tij, DAR Durrës duhet të përgatisë një vlerësim 

fi nanciar për nevojat për mësues mbështetës në shkollat e këtij rajoni ku mësojnë 

fëmijë me aftësi të kufi zuara. Ky vlerësim të paraqitet pranë MASH.

Bashkia Durrës, përgjegjëse për investimet në aspektin infrastrukturor të 

shkollave gjatë viteve 2011- 2015, të mbështesë fi nanciarisht përshtatshmërinë 

ndërtimore të të gjitha shkollave dhe kopshteve në përputhje me standartet për 

përshtatshmërinë për personat me aftësi të kufi zuara. Bashkia Durrës të përfshijë 

në rikonstruksionin e shkollave jo vetëm përshtatshmërinë e jashtme, por edhe atë 

të brendshme në përputhje me standartet dhe Ligjin për Planifi kimin e Territorit. 

Të realizohet një shkollë pilot si një model i plotë i një shkolle të përshtatur në 

Bashkinë e Durrësit. 

DAR të rivlerësojë strukturën e shkollës speciale me qëllim përfshirjen në të të 

profesionistëve të munguar ( logopedist, fi ziotërapist ), të cilët janë të domosdoshëm 

për të punuar me fëmijët me aftësi të kufi zuara në përputhje me nevojat e tyre. 

Për të planifi kuar dhe zbatuar praktika bashkëkohore të arsimimit të fëmijëve 

me aftësi të kufi zuara nevojitet informacion i plotë i situatës dhe i rivlerësuar perio-

dikisht. Në rajonin e Durrësit, DAR nuk ka bërë një studim të situatës së arsimimit 

të fëmijëve me aftësi të kufi zuara për të evidentuar nevojat e nxënësve, mësuesve 

dhe prindërve të fëmijëve me qëllim realizimin e arsimimit të fëmijëve me aftësi të 

kufi zuara në standarte të kërkuara.

Për këtë njësia mbështëtëse në DAR duhet të bëjë një vlerësim të detajuar të 

situatës së arsimit të fëmijëve me aftësi të kufi zuara në rajonin e Durrësit dhe të 

evidentojë nevojat për ndërhyrje bazuar dhe në orientimet e dhëna nga kjo strategji. 

Ky raport vlerësimi do të jetë një raport bazë, i cili do të pasurohet periodikisht çdo 

vit me raporte të tjera progresi, duke shërbyer si një pasqyrë e saktë e situatës së 

arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufi zuara në këtë rajon por dhe si burim referimi 

për planifi kim politikash dhe buxhetesh në nivel vendor. 

Gjithashtu në funksion të marrjes së informacionit të saktë pranë DAR, është 

e domosdoshme krijimi i një data-baze me të dhëna të përgjithshme dhe specifi ke 

për të gjithë fëmijët me aftësi të kufi zuara që ndjekin shkollat e zakonshme, shkol-

lën speciale dhe kopshtet në rajonin e Durrësit. Data-base duhet të përmbajë 

kërkesa për të njohur nevojat specifi ke të çdo fëmije për shërbime në ambientin e 
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shkollës dhe kopshtit. Të dhënat që nevojiten për t`u pasqyruar në data-base do 

të mblidhen periodikisht nga drejtuesit e shkollave dhe kopshteve, bazuar në një 

urdhër të DAR Durrës. 

Studimi periodik i situatës së arsimit të fëmijëve me aftësi të kufi zuara; data-base 

si dhe raportet e përgatitura në përfundim të tryezave me drejtues të shkollave dhe 

kopshteve ku mësojnë fëmijë me aftësi të kufi zuara, do të jenë burim i mjaftueshëm 

informacioni për institucionet qëndrore dhe lokale përgjegjëse për vendimarrje në funk-

sion të zbatimit në praktike të arsimit të fëmijëve me aftësi të kufi zuara.

Realizimi në praktikë i arsimit për fëmijët me aftësi të kufi zuara mund të arrihet dhe 

të jetë i suksesshëm vetëm përmes një bashkëpunimi dhe bashkërendimi të punës 

me të gjithë aktorët, të cilët mund të kontribuojnë në këtë proçes. 

DAR Durrës për të përmbushur detyrimet dhe përgjegjësitë që rrjedhin nga 

kuadri ligjor, bazuar dhe në orientimet për ndërhyrje të nxjerra nga kjo strategji, 

duhet të krijojë dhe bëjë aktiv një rrjet bashkëpunëtorësh me të cilët të punojë në 

partneritet. Strukturat e DAR duhet të bashkëpunojnë me struktura përgjegjëse 

për arsimin në Bashkinë e Durrësit, OJF të vendit dhe të huaja, donatorë të cilët 

kanë në fokus të programeve të tyre arsimin për fëmijët me aftësi të kufi zuara. Roli 

koordinues i DAR në këtë rrjet do të garantojë shkëmbim të saktë të informacionit 

dhe si rrjedhim dhe nevojave për ndërhyrje, duke mundësuar orientimin e drejtë të 

burimeve fi nanciare, të cilat mund të gjenerohen nga ky partneritet. 

Zbatimi në praktikë dhe me standarte i arsimit për fëmijët me aftësi të kufi zuara 

në rajonin e Durrësit kërkon domosdoshmërisht investim në ngritje të kapaciteteve 

të të gjithë aktorëve të përfshirë për realizimin e këtij proçesi.

Së pari DAR duhet të vlerësojë dhe të paraqesë edhe në bashkëpunim me part-

nerë të tjerë nevojën për trainime për njësinë mbështetëse, e cila do të krijohet në 

DAR. Specialistët që do të fokusojnë punën e tyre në ndjekjen e ecurisë së arsimit 

për fëmijët me aftësi të kufi zuara kanë nevojë për trainime në vazhdueshmëri për 

të njohur problematikat specifi ke që evidentohen gjatë aplikimit në praktikë të ar-

simit për fëmijët me aftësi të kufi zuara; mekanizmat dhe instrumentat e nevojshëm 

përmes të cilave duhet të bëhen ndërhyrjet e nevojshme.

Ngritja e ekipit multidisplinar për vlerësimin e aftësive në të nxënë të fëmijëve 

me aftësi të kufi zuara kërkon disa seanca trainimi të ekspertëve të zgjedhur për 

mënyrën e funksionimit, format dhe procedurat që do të hartohen për mbarëvajtjen e 

tij. DAR Durrës do të jetë institucioni i cili do të këtë detyrimin për të bërë vlerësimin 

e saktë të nevojave për trajnim dhe të orientojë politikat dhe programet e MASH 

për ofrimin e trajnimeve, duke garantuar burimet e nevojshme njerëzore, materiale 

dhe fi naciare për realizimin e tyre.
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DAR duhet të bashkëpunojë edhe me donatorë të tjerë që zhvillojnë aktivitetin në 

vendin tonë dhe që kanë në fokus investime në drejtim të ngritjes së kapaciteteve. 

I një rëndësie të parë është edhe planifi kimi në vazhdueshmëri i trainimeve për 

mësuesit dhe edukatorët të cilët punojnë direkt më fëmijë me aftësi të kufi zuara. Ata 

duhet të marrin njohuri për punën direkte që duhet të kryejnë me fëmijët me aftësi 

të kufi zuara gjatë proçesit mësimor si dhe për specifi ka të punës me këta fëmijë 

në përputhje kjo dhe me diagnozat e veçanta që ata kanë. Studimet të ndryshme 

ndërkombëtare evidentojnë se sa më shumë njohuri mësuesit të kenë për aftësinë 

e kufi zuar dhe sa më shumë pozitive të jenë qëndrimet e tyre ndaj përfshirjes së 

fëmijëve me aftësi të kufi zuar në shkollat e zakonshme, aq më shumë efektive kanë 

shanse të jenë praktikat e mësimëdhënies. Implementimi i praktikave efektive të 

arsimit për fëmijët me aftësi të kufi zuara ka të bëjë me një seri sjelljesh/aktivitetesh 

dhe marëdhëniesh nga ana e profesionistëve të ndryshëm, përfshirë dhe mësuesit, 

për të siguruar përshtatshmëritë e nevojshme në shkolla dhe klasa për fëmijët me 

aftësi të kufi zuara. 

Shumë shkolla janë të papërgatitura për përfshirjen në to të fëmijëve me af-

tësi të kufi zuara. Nxënësit e tyre, mësuesit dhe drejtuesit nuk janë të informuar/ 

trajnuar në lidhje me personat me aftësi të kufi zuara, me të cilët ata do të kenë 

marrëdhënie. Ata nuk sigurojnë shërbime mbështetëse dhe kanë një nivel të ulët 

formimi për atë se si duhet të krijojnë marëdhënie me nxënësit/ bashkëmoshatarët 

me aftësi të kufi zuara të vendosur në këto shkolla. Fatkeqësisht, shumë shkolla e 

pranojnë përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufi zuara në to vetëm për të plotësuar 

një detyrim ligjor. 

Shkollat e zakonshme nuk janë të përgatitura për të mësuar fëmijë me aftësi të 

kufi zuara, mungojnë stafet pedagogjike të kualifi kuara, kurrikula, tekste dhe burime 

të tjera mbështetëse për të përshtatur mjedisin shkollor për këta fëmijë.

Me qëllim realizimin e praktikave gjithpërfshirëse është domosdoshmëri trainimi 

dhe pasja në stafet pedagogjike e mësuesve të mirëtrainuar për të punuar me 

fëmijët me aftësi të kufi zuara. “Mësuesit duhet të binden praktikisht që zotërojnë 

shkathtësi për të trajtuar fëmijët me aftësi të kufi zuara. Në këtë mënyrë ata ngrihen 

profesionalisht, dinë ku të kërkojnë ndihmë apo informacionin e duhur, bëhen më të 

motivuar duke arritur gradualisht në atë që vlerësohet edhe si elementi më delikat, 

por edhe më i rëndësishëm: të pranojnë me dëshirë dhe vullnet të mësojnë në 

klasat e tyre edhe fëmijë që paraqesin aftësi të kufi zuara” (Nano, 2002).

Në këtë kuadër DAR Durrës duhet të bëjë një vlerësim të nevojave të mësuesve 

për trainime dhe të planifi kojë dhe të drejtojë investimet e MASH në këtë drejtim 

në partneritet edhe me aktorë të tjerë të shoqërisë civile dhe donatorë. 
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Plani strategjik dhe orientimet për ndërhyrje në funksion të zbatimit në praktikë 

dhe në standarte të arsimit për fëmijët me aftësi të kufi zuara shtron përpara DAR 

Durrës, Bashkisë Durrës nevojën për planifi kime të reja buxhetore. 

Burimet kryesore të fi nancimit do të jenë; 1.buxheti i shtetit në nivel qëndror, 

2.buxheti i shtetit në nivel lokal; 3. fonde nga projekte të donatorëve të vendit dhe 

të huaj të cilët aktualisht janë duke u implementuar në rajonin e Durrësit në bashkë-

punim me shoqërinë civile; 4. organizata të tjera donatore; 5. biznesi.

Për të bërë efi çentë dy burimet e para është e nevojshme që DAR Durrës dhe 

Bashkia Durrës, përmes strukturave përkatëse duhet të rivlerësojë zërat e buxhetit 

aktual në funksion të krijimit të nënzërave të rinj për përmirësim të praktikave të mësim-

dhënies për fëmijët me aftësi të kufi zuara. Gjithashtu këto dy institucione janë duke 

punuar aktualisht në partneritet edhe me organizata të tjera donatore në shërbim të 

përmirësimit të jetës së komunitetit në përgjithësi. Në këtë kuadër rivlerësimi në kohë 

i këtyre projekteve edhe në këndvështrimin e ndihmesës në realizimin e arsimimit të 

fëmijëve më aftësi të kufi zuara në Bashkinë e Durrësit është një mundësi konkrete për 

gjenerim të fondeve. Mbështetur në studime/vlerësime konkrete që DAR do të realizojë 

për situatën dhe nevojat që rajoni/ Bashkia Durrës ka për realizimin e arsimit për fëmijët 

me aftësi të kufi zuara mund të hartohen projekte, të cilat t`u drejtohen organizatave 

donatore me fokus mbështetjen e programeve të cilat synojnë rritjen e cilësisë së jetës 

për personat me aftësi të kufi zuara. Biznesi në të ardhmen e afërt duhet të shihet si 

një mundësi reale për mbështetje të projekteve të caktuara në ndihmë të komunitetit 

në nevojë dhe në këtë kuadër dhe të projekteve të cilat nxisin arsimin për fëmijët me 

aftësi të kufi zuara. Për të nxitur biznesin në ndërrmarjen e iniciativave të tilla për të 

mbështetur fi nanciarisht, duhet që bashkia Durrës të shohë mekanizmat e lehtësimit 

të tyre nga taksat vendore. 

Zbatimi në nivel lokal i politikave për të realizuar arsimimin e fëmijëve me aftësi të 

kufi zuar shtron gjithashtu si domosdoshmëri për strukturat në nivel qendror (MASH) rishi-

kimin e kuadrit ligjor ekzistues me qëllim përmirësimin e tij në mbështetje të ndërhyrjeve 

që nevojiten të bëhen në proçesin e mësimdhënies për fëmijët me aftësi të kufi zuar.

Është për t’u vlerësuar që MASH aktualisht në partneritet dhe me ekspertizën e 

organizatave ndërkombëtare dhe të vendit po rishikon Dispozitat Normative dhe Ligjin 

për Arsimin Parauniversitar për të krijuar hapësira të reja për zbatimin në standarte të 

arsimit për fëmijët me aftësi të kufi zuara. Grupimi i organizatave të shoqërisë civile si 

dhe aktorë të tjerë të interesuar për zbatimin në praktikë të arsimimit të fëmijëve me 

aftësi të kufi zuara do jenë dhe burimi kryesor lobues për nxitjen e miratimit të ndryshi-

meve të nevojshme ligjore. 
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Objektivat për realizimin e qëllimit të Fushës së Arsimit

I. Të hartohet një strategji e qartë lokale në fushën e arsimimit të 

fëmijëve me aftësi të kufi zuara.

II.  Të synohet në rritjen graduale të burimeve fi nanciare në nxitje 

të arsimimit të personave me aftësi të kufi zuara.

III.  Përmirësime strukturore e riplanifi kim i burimeve njerëzore.

IV.  Të realizohet mbledhja e të dhënave të sakta mbi gjendjen, 

mundësitë, mangësitë në arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufi zuara 

dhe të pilotohen modele bashkëkohore.

V.  Të fuqizohen kapacitetet në të gjitha strukturat e arsimit në Dur-

rës.

VI. Të fuqizohen partneritetet, shkëmbimi i informacionit mes insti-

tucioneve lokale.

Afate Kohore: 2011-2015

Institucione Përgjegjese: Bashkia Durrës, Drejtoria Rajonale Arsimore, Durrës

Drejtimet strategjike dhe plani i veprimit të fushës së Arsimit
Matrica e projekteve konkretë

QQËLLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE/HAPA KONKRETË BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATET 
KOHORE

INSTITUCIONI 
PËRGJEGJËS 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit gëzojnë të 
drejtën për arsim, pa 
diskriminim dhe mbi 
bazën e mundësive të 
barabarta. Bashkia 
Durrës siguron një 
sistem edukimi 
përfshirës në të gjitha 
nivelet 

I. Vizion e Strategji 
e qartë Lokale në 
fushën e  arsimimit 
të fëmijëve më 
aftësi të kufizuar. 

I.1 Hartimi i një plani strategjik lokal 
për të garantuar arsimimin e 
fëmijëve me aftësi të kufizuar në 
rajonin e Durrësit.  

UNFPA Shtator-
Dhjetor 
2010 

MPÇSSHB, 
SHSSH, DAR, 
Bashkia  

  I.2 Miratimi i planit dhe marrja në 
dorëzim nga DAR dhe bashkia 
Durrës 

UNFPA Dhjetor 
2010 

MPÇSSHB, 
SHSSH, DAR, 
Bashkia 
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 II. Të synohet në 
rritjen gradule të 
burimeve financiare 
në nxitje të 
arsimimit të 
personave me 
aftësi të kufizuara 

II.1 Brenda buxhetit aktual të DAR 
dhe Bashkisë Durrës, të bëhet një 
rivlerësim i zërave të buxhetit në 
funksion të nxjerrjes së zërave të 
rinj më qëllim nxitjen e arsimit për 
fëmijët me aftësi të kufizuar. 
 

DASR dhe 
Bashkia 
 

2011 DAR, Bashkia, 
MASH,  

  II.2 Në mundësitë për mbështetje 
financiare nga donatorë të vendit 
dhe të huaj, të vlerësohet mundësia 
e financimit të praktikave të 
mësimdhënies së fëmijëve me aftësi 
të kufizuara 

Donatorë 2011, 
2012,2
013,20
14 

DAR, MASH, 
Bashkia, 
Shoqëri civile 

  II.3 Të kërkohët nga DAR ( 
mbështetur në vlerësime vjetore 
paraprake ) x % buxhet shtesë nga 
pushteti qëndror për të mbështetur 
mbarvajtjen  dhe siguruar 
standartet e arsimimit të fëmijëve 
me aftësi të kufizuar në rajonin e 
Durrësit 

MASH 2011-
2014 

MASH, DAR 

  II.4 Të planifikohet që x % e 
buxhetit të bashkisë të shkojë cdo 
vit në drejtim të mbarvajtjes së 
arsimimit të fëmijëve me aftësi të 
kufizuara në kopshte dhe shkolla të 
këtij qyteti. 

Bashkia 
Durrës 

2011-
2014 

Bashkia Durrës 

 III. Përmirësime 
strukturore e 
riplanifikim i 
burimeve njerëzore

III.1 Të rivlerësohen detyrat dhe 
përgjegjësitë e strukturës pranë 
DAR përgjegjëse për arsimimin e 
fëmijëve me aftësi të kufizuar në 
rajonin e Durrësit  

DAR, MASH 2011 DAR, MASH 

  III.2 Të rivlerësohen detyrat dhe 
përgjegjësitë e strukturës për 
arsimin pranë Bashkisë Durrës, me 
qëllim përfshirjen në to edhe të 
detyrave për ndjekjen e problemeve 
në infrastrukturë për mbarvajtjen e 
arsimit për fëmijët me aftësi të 
kufizuar.  

Bashkia 
Durrës 

2011 Bashkia Durrës 

 IV. Të realizohet 
mbledhja e të 
dhënave të sakta 
mbi gjendjen, 
mundësitë, 
mangësitë në 
arsimimin e 
fëmijëve me aftësi 
të kufizuara dhe të 
pilotohen modele 
bashkëkohore 

IV.1 DAR të bëjë një vlerësim plotë 
të situatës së arsimimit të fëmijëve 
me aftësi të kufizuar në rajonin e 
Durrësit.  

MASH, DAR 2011 DAR 

QËLLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE/HAPA KONKRETË BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATET 
KOHORE

INSTITUCIONI 
PËRGJEGJËS 

Personat me aftësi të 
kufizuara në bashkinë 
e Durrësit gëzojnë të 
drejtën për arsim, pa 
diskriminim dhe mbi 
bazën e mundësive të 
barabarta. Bashkia 
Durrës siguron një 
sistem edukimi 
përfshirës në të gjitha 
nivelet 

  I.3 Zbërthimi i Planit Strategjik të 
Arsimit për personat me aftësi të 
kufizuar në plane operacionale një 
vjecare 

DAR, 
Bashkia,  
MASH, 

2011-
2014 

DAR, Bashkia, 
institucionet 
arsimore 

  I.4 Monitorimi i zbatimit të tij dhe 
raportimi periodik mbi realizimet e 
mosrealizimet 

DAR, 
Bashkia,  
MASH, 
Donatorë  

Vlerësi
me dhe 
Raporte 
periodik
e 

DAR, Bashkia,  
MASH, shoqëri 
civile 
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detyrueshëm shkollor.   
  IV.4 Të përshtaten nga ana 

ndërtimore 10 shkolla në qytetin e 
Durrësit dhe 5 kopshte për të 
lehtësuar aksesin në to të fëmijëve 
me aftësi të kufizuar.  

Bashkia 
Durrës 

2011-
2015 

Bashkia Durrës, 
DRA 

  IV.5 Të sigurohet nga bashkia 
transport për të gjithë  fëmijë me 
aftësi të kufizuar që nuk kanë 
mundësi të përdorin transportin 
publik për të ndjekur shkollat e 
zakonshme në qytetin e Durrësit. 

Bashkia 
Durrës 

2011-
2015 

Bashkia Durrës 

  IV.6 Ngritja e një qëndre burimore 
informative, mbështetëse për t’iu 
ardhur në ndihmë me tekste dhe 
materiale didaktike mësuesve që 
punojnë direkt me fëmijë me aftësi 
të kufizuar, prindërve të tyre si dhe 
vetë fëmijëve me aftësi të kufizuar.  

MASH, 
Bashkia 
Durrës 

2011 DAR, Bashkia 
Durrës, MASH 

  IV.7  Institucionalizimi pranë DAR i 
tryezave më drejtues të shkollave 
ku mësojnë fëmijë me aftësi të 
kufizuar për të vlerësuar në mënyrë 
periodike nëvojat për mbështëtje në 
drejtim të përmirësimit të praktikave 
të mësimdhënies. 

DAR, 
Bashkia 
Durrës, 
Donatorë 

2011-
2015 

DAR, Bashkia 
Durrës 

  IV.8 Institucionalizimi pranë 
bashkisë i tryezave më drejtues të 
kopshteve ku janë vendosur fëmijë 
me aftësi të kufizuara për të 
vlerësuar në mënyrë periodike 
nevojat për mbështëtje në drejtim 

Bashkia 
Durrës, 
DAR 

2011-
2015 

Bashkia Durrës, 
DRA 

te përmirësimit të praktikave të 
punës me fëmijët me aftësi të 
kufizuara.  

  IV.9 Mbështetja financiare nga 
bashkia e  edukatorëve mbështetës 
në kopshtet ku janë vendosur fëmijë 
me aftësi të kufizuar.   

Bashkia 
Durrës 

2011-
2015 

Bashkia Durrës 

  IV.10  Përgatitja nga DAR e një 
vlerësimi financiar për nevojat për 
mësues mbështetës në shkollat ku 
mësojnë fëmijë me aftësi të kufizuar 
dhe paraqitja pranë MASH. 

MASH, DRA 2011 DRA 

  VI.2 Pranë DAR të ndërtohet një 
data-bazë me të dhëna për fëmijët 
më aftësi të kufizuar të cilët ndjekin 
arsimin në shkollat e zakonshme 
dhe atë speciale të rajonit të 
Durrësit.   

MASH, DAR 2011 e 
përditës
ohet në 
vazhdim
ësi 

DAR, 
Zyra e 
Shërbimve 
Sociale Bashki 

  VI.3 Të ngrihet pranë Bashkisë 
Durrës, një ekip vlerësimi 
multidisiplinar (jopermanent) për të 
vlerësuar aftësitë në të nxënë të  
fëmijëve me aftësi të kufizuar dhe të 
bëjë referimin e tyre në institucionet 
e arsimit parashkollor dhe atij të 

Bashkia 
Durrës 

2011 DAR, 
Zyra e 
Shërbimve 
Sociale Bashki 
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 VI. Të fuqizohen 

partneritet, 
shkëmbimi i 
informacionit mes 
institucioneve 
lokale. 

VI.1 Përgatitje e raporteve 
periodike nga strukturat 
përgjegjësë në DAR dhe bashkinë 
Durrës për situatën arsimimit të 
fëmijëve me aftësi të kufizuar si dhe 
shkëmbimi reciprok i këtij 
informacioni.    

MASH, 
DAR, 
Bashkia, 
Donatorë 

2011; 
Çdo vit 

DAR, Bashkia, 
MASH, Shoqëri 
civile  

  VI.2 Bashkëpunim me Universitetein 
e Durrësit, OJF të vendit dhe të 
huaja për të shfrytëzuar ekspertizën 
e tyre për mbarvajtjen e arsimimit të 
fëmijëve me aftësi të kufizuar në 
rajonin e Durrësit      

DAR, 
Bashkia, 
Donatorë 

2011-
2015 

DAR, Bashkia 
Durrës, 
Universiteti 
Durres, Shoqëri 
Civile 

  VI.3 Bashkëpunim/ shkëmbim 
informacioni dhe bashkërendim i 
aktiviteteve ndërmjet DAR, 
Universitetit  dhe bashkisë Durrës.  

DAR, 
Bashkia, 
Donatorë 

2011-
2015 

DAR, Bashkia 
Durrës, 
Universiteti, 
Shoqëri Civile 

 V. Të fuqizohen 
kapacitetet në të 
gjitha strukturat e 
arsimit në Durrës 

V.1 Trajnime për strukturën pranë 
DAR dhe bashkisë Durrës që do të 
ndjekë ecurinë e arsimimit të 
fëmijëve me aftësi të kufizuar në 
këtë qytët.    

MASH , 
donatorë 

2011, 
në 
vazhdim
ësi 

MASH në 
bashkëpunim 
me DRA dhe 
Universitetin 
Durrës  

  V.2 Trajnime për drejtues, mësues, 
edukatorë për praktikat 
bashkëkohore të mësimdhënies në 
përputhje me nëvojat e fëmijëve me 
aftësi të kufizuar.   

MASH, 
donatorë 

2011, 
në 
vazhdim
ësi 

MASH në 
bashkëpunim 
me DRA dhe 
drejtuesit e 
shkollave 

  V.3 Trajnime për ekipin 
multidisiplinar që do të bëjë 
vlerësimin e fëmijëve me aftësi të 
kufizuar me qëllim arsimimin e tyre. 

MASH, 
Bashkia 
Durrës, 
Donatorë 

2011 e 
në 
vazhdim
ësi 

MASH në 
bashkëpunim 
me Bashkinë 
dhe DRA 

  V.4 Trajnime për mësuesit 
mbështetës të cilët do të ndihmojnë 
mësuesit që punojnë direkt me 
fëmijët me aftësi të kufizuar 
V.5 Trajnime për stafin që do të 
punojë në qëndrën burimore 

MASH, 
donatorë 

2011 e 
në 
vazhdim
ësi 

MASH në 
bashkëpunim 
me DRA dhe 
drejtuesit e 
shkollave 
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LISTA E PROJEKTEVE TË PUNUARA

1. Ngritja dhe fuqizimi i strukturave të shërbimeve sociale pranë Bashkisë Durrës.

2. Mbledhja e të dhënave/vlerësimi i gjendjes së nevojave për shërbime.

3. Qendër Ditore Multifunksionale për personat me aftësi të kufi zuara.

4. Qendër multifunksionale informimi, orientimi, këshillimi për personat me aftësi 

të kufi zuara e familjet e tyre.

5. Ndërhyrje në fëmijërinë e hershme.

6. Shërbimi i Asistentit personal për Personat me Aftësi të kufi zuara.

7. Transport i përshtatur për personat me aftësi të kufi zuara.

8. Pilotimi i qendrave për jetesë të pavarur.

9. Pilotim i Shërbimit “Respite care”.

10. Fuqizim Kapacitetesh të institucioneve lokale përgjegjëse për përshtatshmërinë.

11. Përgatitja, botimi dhe shpërndarja e materjaleve ndërgjegjësuese dhe manualeve 

teknike në ndihmë të zbatimit të ligjit për ndërtime të përshtatura.

12. Përgatitja, botimi dhe shpërndarja e materjaleve ndërgjegjësuese për ndërtime 

dhe transport të përshtatur.

13. Studim me gjetje dhe rekomandime mbi nivelin aktual të përshtatshmërisë në 

ndërtesat egzistuese publike.

14. Përshtatja e ambienteve në Bashkinë e Durrësit.

15. Përshtatja e pallatit të sportit.

16. Përshtatja e Muzeut Arkiologjik.

17. Përshtatja e hyrjes në 9 shkolla nëntë vjecare të qytetit.

18. Modeli i një shkolle të përshtatur.

19. Përshtatja e trotuareve në 10 kryqëzime rrugësh.

20. Përshtatja e hyrjes së një qendre shëndetësore.

21. Ngritja e njësisë për nxitjen e punësimit të personave me aftësi të kufi zuara 

PJESA IV. PORTOFOLI I PROJEKTEVE
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pranë DRSHKP, Durrës.

22. Ngritja e shërbimit pilot të riaftësimit profesional, pranë shkollës speciale, PLM- 

Durrës.

23. Një shkollë gjithëpërfshirëse për fëmijët me aftësi 

IV.1 SHËRBIMET

Projekt 1 (Objektivi II.1, II.2, II.3)

 
QËLLIMI: Përmirësimi i cilësisë së jetës për përsonat me aftësi të kufizuara në qytetin e Durrësit, përmes 
realizimit të së drejtës për të marrë shërbime të përshtatura me moshën gjininë e nevojat e tyre. 
 
OBJEKTIVI II. Të fuqizohen kapacitetet /Përmirësime strukturore e riplanifikim i burimeve njerëzore. 
 
Programi: Shërbimet Sociale 
 

Emri i projektit: Ngritja dhe fuqizimi i 
strukturave të shërbimeve sociale pranë 
Bashkisë Durrës. 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
Si element i rëndësishëm në garantimin e zbatimit të këtij plani, është fuqizimi i kapaciteteve të stafit i cili 
do të punojë në Departamentin e Shërbimeve Sociale në Bashkinë e Durrësit. Është urgjent nominimi i një 
personi, i cili do të punojë vetëm me dizenjimin e shërbimeve për personat me aftësi të kufizuara në 
Sektorin e Shërbimeve Sociale. Së pari ky post është një detyrim ligjor që vijon nga SKPAK, së dyti në 
morinë e problematikave që ka për shërbime në Bashkinë e Durrësit, personat me aftësi të kufizuara nuk 
mund të trajtohen së bashku me grupet e tjera në nevojë, por duan një trajtim specifik me qëllim 
normalizimin sa më të shpejtë të gjendjes. Më pas, në vitin e tretë të zbatimit të SLPAK, një strukturë 
specifike me staf të përgatitur (dy-tre persona), duhet të ngrihet për të koordinuar, menaxhuar rrjetin e 
shërbimeve që duhet të ngrihet në qytet.  
Përcaktimi i saktë i detyrave dhe përgjegjësive, rregullave e procedurave të punës; trajnimi në vazhdimësi; 
monitorimi i perfomancës, janë elementë të cilët duhet të kihen në konsideratë gjatë zhvillimit të procesit. 
Ky komponent ka nevojë për ekspertizë dhe trajnim afatgjatë. 
  
OBJEKTIVAT 
1.Të emërohet një person përgjegjës pranë zyrës së 
shërbimit social, i cili do të mbulojë identifikimin, 
koordinimin, vlerësimin e nevojave për shërbime e 
orientimin e drejtë të këtyre nevojave. 
2. Gradualisht të krijohet një sektor specifik për 
orientimin dhe monitorimin e shërbimeve sociale në 
qytetin e Durrësit. 
3. Të ofrohen trajnime dhe konsulencë e vazhdueshme 
fillimisht për personin përgjegjës për shërbimet sociale 
dhe më pas për sektorin që do të krijohet.  
 

GRUPET E SYNUARA 
- specialistë që do të menaxhojnë e 

koordinojnë rrjetin e shërbimeve; 
- persona me aftësi të kufizuara; 
- prindër e familjarë të tyre; 

 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia Durrës, Qarku Durrës, Ministria e Punës 
Cështjeve Sociale e Shanseve të Barabarta, Shërbimi 

 
 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
- Institucione ndërkombëtare 
- MPÇSSHB 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 
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Projekt 2 (Objektivi III.1, III.2)

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIVI II. 

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 

Social Shtetëror, OJF, persona me aftësi të kufizuara, 
prindër e familjarë. 
 
 
 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

- Ekspertë vendas e të huaj 
- SHSSH 

BUXHETI I KËRKUAR 
8.910.000 Leke/5vjet 

KOHA E ZBATIMIT 
Duke filluar nga viti 2012 
 

QËLLIMI: Përmirësimi i cilësisë së jetës për përsonat me aftësi të kufizuara në qytetin e Durrësit, përmes 
realizimit të së drejtës për të marrë shërbime të përshtatura me moshën, gjininë e nevojat e tyre. 
 
OBJEKTIV IIII. Të realizohet mbledhja e të dhënave të sakta për gjendjen e nevojat e personave me aftësi të 
kufizuara.  
 
Programi: Shërbimet Sociale  
 

Emri i projektit: Mbledhja e të dhënave/vlerësimi 
i gjendjes së nevojave për shërbime. 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 
1. Krijimi i një data baze në Bashkinë e Durrësit,  ku do 
të pasqyrohet gjendja dhe nevojat për shërbime të 
personave me aftësi të kufizuara. 
2. Krijimi i një harte me nevojat sociale të personave me 
aftësi të kufizuara në Bashkinë e Durrësit. 
3. Përditësimi i informacionit për shërbime si në planin 
social të zonës ashtu edhe në planin lokal të aftësisë së 
kufizuar. 
 
 

GRUPET E SYNUARA 
 

- persona me aftësi të kufizuara 
- prindër familjarë 
- ofrues shërbimesh 
- organizata të të drejtave 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia Durrës, Qarku Durrës, Ministria e Punës 
Çështjeve Sociale e Shanseve të Barabarta, Shërbimi 
Social Shtetëror, OJF, persona me aftësi të kufizuara, 
prindër e familjarë. 
 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
- Donatorë 
- MPÇSSHB 
- SHSSH 
- Qarku e Bashkia Durrës 

BUXHETI I KËRKUAR 
2.000.000 Leke/5vjet 

KOHA E ZBATIMIT 
Duke filluar nga viti 2011 
 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Ministria e Punës 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Durrës, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia Durrës, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 
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DURRËSI

Projekt 3 (Objektivi IV.1)

QËLLIMI: Përmirësimi i cilësisë së jetës për përsonat me aftësi të kufizuara në qytetin e Durrësit, përmes 
realizimit të së drejtës për të marrë shërbime të përshtatura me moshën gjininë e nevojat e tyre. 
 
OBJEKTIV IV: Të pilotohet, të ngrihet dhe funksionojë  zinxhiri i shërbimeve sociale e rehabilituese në 
Bashkinë e Durrësit.  
 
Programi: SShërbimet 
 

Emri i projektit: Qendër Ditore Multifunksionale 
për personat me aftësi të kufizuara. 
 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
Në mbështetje të realizimit të planit të veprimit të SKPAK si dhe në vazhdën e traditës që Bashkia Durrës ka 
me ofrimin e shërbimeve ditore për të moshuarit, ngritja e një qendre ditore multifunksionale mbetet një 
domosdoshmëri për qytetin. Qendra do të jetë një derë e hapur për persona me aftësi të kufizuara 
kryesisht intelektuale, të cilët kanë përfunduar ciklin e arsimimit apo nuk kanë mundësi të integrohen në të. 
Në varësi të nevojave të klientit, qendra do të ofrojë terapi fizike e okupacionale për disa orë në ditë. Një 
dreke falas do të ofrohet për klientët e qendrës. 50-70 persona do të përfitojnë shërbime në këtë qendër. 
Shërbimi i ofruar jo vetëm që do të ndihmojë në rehabilitimin e integrimin e personave me aftësi të 
kufizuara,  por do të jetë edhe një lehtësi për prindërit e familjarët e tyre, të cilët mund të punësohen apo 
kryejnë aktivitete të cilat i kanë humbur për shkak të shërbimit 24 orë të familjarit me aftësi të kufizuara. 
Qendra do të ketë një staf të specializuar, i cili do të ndjekë  e zbatojë rregullat e procedurat e hartuara 
nga stafi i shërbimeve sociale në Bashki si edhe Standartet e Shërbimeve për personat me aftësi të 
kufizuara. Qendra do të koordinohet e monitorohet nga sektori i Shërbimeve Sociale në Bashki dhe do të 
ketë një bashkëpunim e shkëmbim informacioni me të gjitha qendrat e tjera të shërbimeve që do të ngrihen 
për personat me aftësi të kufizuara në qytetin e Durrësit.��Qendra do të shërbejë si model për hapjen e 
qendrave të ngjashme në qytet apo në zona të tjera të rajonit.  
 
OBJEKTIVAT 

1. Ofrimi i kujdesit ditor për personat me aftësi të 
kufizuara. 
 

2. Rehabilitimi dhe bërja aktivë për jetën e 
klientëve të saj. 
 

3. Përmirësimi i nivelit ekonomik të familjeve të 
klientëve të qendrës, përmes krijimit të 
mundësive për punësim të prindërve e 
familjarëve. 

 

GRUPET E SYNUARA 
 
50-70 persona me aftësi të kufizuara nga qyteti 
i Durrësit 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia Durrës, Qarku Durrës, Ministria e Punës 
Çështjeve Sociale e Shanseve të Barabarta, Shërbimi 
Social Shtetëror, OJF, klientë të qendrës, prindër e 
familjarë. 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
-Bashkia Durrës 
-MPCSSHB 
-SHSSH 
 

BUXHETI I KËRKUAR 
10.446.000 Leke/vit 
41.784.000 Leke ne katër vjet 

KOHA E ZBATIMIT 
Duke filluar nga viti 2012 
 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Ministria e Punës 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Durrës, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia Durrës, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 



99

QËLLIMI: Përmirësimi i cilësisë së jetës për përsonat me aftësi të kufizuara në qytetin e Durrësit, përmes 
realizimit të së drejtës për të marrë shërbimë të përshtatura me moshën gjininë e nevojat e tyre. 
 
OBJEKTIVA: Të pilotohet e fillojë funksionimin zinxhiri i shërbimeve sociale për personat me aftësi të 
kufizuara në qytetin e Durrësit. 
 
Programi: SShërbimet EEmri i projektit: Qendër multifunksionale 

informimi, orientimi, këshillimi për personat me 
aftësi të kufizuara e familjet e tyre. 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
 Qendrat  informuese janë zakonisht qendra jo-rezidenciale, në përbërje të të cilave punësohen persona 
me dhe pa aftësi të kufizuara. Pikësynimi kryesor është të ndihmojnë personat me aftësi të kufizuara të 
arrijnë potencialin e tyre maksimal në gjirin e familjes dhe komunitetit. Gjithashtu ato janë edhe qendra 
avokatie për çështje të rëndësishme në nivel lokal dhe kombëtar. Qendrat e informimit ofrojnë akses për 
strehim, punësim, transport, aktivitete shlodhëse, si dhe akses në shërbimet sociale e shëndetësore. 
Bashkia duhet të ketë rolin e institucionit lider në identifikimin e rastit, koordinimin për zgjidhje dhe 
menaxhimin e tij.  Qendra mund të ofrojë informacion mbi operatorët publikë apo privatë që ofrojnë 
shërbime shoqërore apo shërbime të tjera ndihmëse në funksion të personave me aftësi të kufizuara në 
Rajonin e Durrësit. Qendra mund të marrë edhe rolin e ndërrmjetësuesit- ndihmuesit midis ofruesve të 
shërbimeve shoqërore dhe personave me aftësi të kufizuar-familjarëve të tyre për sigurimin e shërbimeve 
shoqërore në përputhje me nevojat që ata paraqesin. Nga ana tjetër qendra do të shërbente më së miri si 
një pikë identifikuese dhe vlerësuese e nevojave të personave me aftësi të kufizuar në Bashkinë Durrës. 
Shërbimi i mbështetjes së familjes duhet të jetë pjesë e shërbimeve të ofruara në të. Përmes këtij shërbimi 
do të synohet të ofrohet informacion, mbështetje emocionale, koordinim të burimeve/shërbimeve dhe kur 
eshtë e mundur ndihmë financiare familjeve që kanë një anëtar me aftësi të kufizuara  që jeton me familjen. 
Shërbime të tilla mbulojnë orientimin në “respite care”, shërbime profesionale, aktivitetet zbavitëse, pajisjet 
adaptive si edhe përshtatshmërinë e shtëpisë. Disa nga shërbimet janë për individë me aftësi të kufizuara, 
të tjerat janë për mbarëvajtjen e familjes. Programi zbatohet nga punonjës socialë në rolin e koordinatorit, 
të cilët janë në kontakt të vazhdueshëm me familjen. Sipas mundësive, programi ofron grupe terapeutike 
për prindër, vëllezër/motra, programe të koordinimit të kujdesit ditor etj. 
OBJEKTIVAT 

1. Identifikim e vlerësim i nevojave të klientëve me 
aftësi të kufizuara. 

2. Informacion, këshillim e ndërmjetësim në fusha 
të tjera si strehimi, arsimi, punësimi, shërbimet 
sociale e shëndetësore. 

3.  Avokati e lobim për adresimin e problemeve 

GRUPET E SYNUARA 
Informim e orientim per 500-600 persona me 
aftësi të kufizuara e familjet e tyre. 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia Durrës, Qarku Durrës, Ministria e Punës 
Çështjeve Sociale e Shanseve të Barabarta, Shërbimi 
Social Shtetëror, OJF, persona me aftësi të kufizuara, 
prindër e familjarë. 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
-Bashkia Durrës 
-Qarku Durrës 
-MPÇSSHB 
-SHSSH 
 

BUXHETI I KËRKUAR 
4.690.000 Lekë/vit 
18.760.000 Lekë/4 vjet 

KOHA E ZBATIMIT 
Duke filluar nga viti 2012 

Projekt 4 (Objektivi IV.2)

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Ministria e Punës 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Durrës, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia Durrës, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIVA:

Programi Shërbimet Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

 

OBJEKTIVAT GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

-MPÇSSHB 
-SHSSH 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIVA:

Programi Shërbimet Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

 

OBJEKTIVAT GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
-Bashkia Durrës 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIVA:

Programi Shërbimet Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

 

OBJEKTIVAT GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

-Qarku Durrës 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 
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DURRËSI

Projekt 5 (Objektivi IV.3)

QËLLIMI: Përmirësimi i cilësisë së jetës për përsonat me aftësi të kufizuara në qytetin e Durrësit, përmes 
realizimit të së drejtës për të marrë shërbimë të përshtatura me moshën gjininë e nevojat e tyre. 
 
OBJEKTIVA: Të pilotohet e fillojë funksionimin zinxhiri i shërbimeve sociale për personat me aftësi të 
kufizuara në qytetin e Durrësit. 
 
Programi: Shërbimet Sociale EEmri i projektit: Ndërhyrje në fëmijërinë e 

hershme 
PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
Qendrat në fushën e ndërhyrjes për fëmijërinë e hershme janë qendra, të cilat ofrojnë mundësi të ndryshme 
shërbimesh për fëmijët parashkollorë që janë në rrezik për të zhvilluar aftësi të kufizuara apo kanë lindur 
me aftësi të kufizuara fizike, mendore, shqisore etj.. Kjo do të kërkonte caktimin e një stafi koordinues që 
punon së pari me familjen, në bazë të një plani multidisiplinar, duke patur në qendër fëmijën. Në këtë 
mënyrë fëmijës i ofrohet ndërhyrje terapeutike multidisiplinare sipas nevojave të veçanta që paraqet 
(terapist të foluri, fizik, okupacional, etj.) në mjedisin natyral dhe jo në zyrat e terapistit apo në qendër të 
izoluar. Mjedis natyral quhet mjedisi ku fëmija ushtron aktivitetin e përditshëm, ndjekja e kopshtit, shkollës 
apo qendrës ditore.Qendra punon me 15-20 klientë në muaj. 
  
OBJEKTIVAT 

1. Identifikimi i aftësisë së kufizuar në fazat e saj 
fillestare 

2. Parandalimi dhe trajtimi në ambientet ku fëmija 
jeton.  

 

GRUPET E SYNUARA 
 
15-20 fëmijë me aftësi të kufizuara cdo muaj 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia Durrës, Qarku Durrës, Ministria e Punës 
Çështjeve Sociale e Shanseve të Barabarta, Shërbimi 
Social Shtetëror, OJF, persona me aftësi të kufizuara, 
prindër e familjarë.  
 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
-Bashkia Durrës 
-Qarku Durrës 
-MPÇSSHB 
-SHSSH 
 

BUXHETI I KËRKUAR 
4.450.000Lekë/vit 
13.350.000 lekë/3 vjet 

KOHA E ZBATIMIT 
 
Duke filluar nga viti 2013 

QËLLIMI:  Përmirësimi i cilësisë së jetës për përsonat me aftësi të kufizuara në qytetin e Durrësit, përmes 
realizimit të së drejtës për të marrë shërbimë të përshtatura me moshën gjininë e nevojat e tyre. 
 
OBJEKTIVA: Të pilotohet e fillojë funksionimin zinxhiri i shërbimeve sociale për personat me aftësi të 
kufizuara në qytetin e Durrësit. 
 
Programi: SShërbimet EEmri i projektit: Pilotimi i Shërbimeve të 

pjesëmarrjes në komunitet 
PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
Këto shërbime, do të krijojnë mundësinë e pjesëmarrjes në jetën e komunitetit për individë me aftësi të 
kufizuara, që kanë nevojë për mbështetje dhe mbikqyrje të  vazhdueshme. Aktivitetet do të përfshijnë 
programe zbavitëse dhe shlodhjeje, aktivizimin politik (si pjesëmarrje në shoqata, etj.) si  edhe punë  
vullnetare.  Shërbimet e pjesëmarrjes në komunitet i japin mundësinë individëve të ndjehen të integruar, 

 

OBJEKTIVA 

 

GRUPET E SYNUARA 
 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 

 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Ministria e Punës 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Durrës, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia Durrës, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIVA:

Programi Shërbimet Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

 

OBJEKTIVAT GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
-Bashkia Durrës 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIVA:

Programi Shërbimet Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

 

OBJEKTIVAT GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

-Qarku Durrës 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 
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* Ky aktivitet nuk është buxhetuar, pasi propozohet të ngrihet mbi baza vullnetare 

dhe brenda mundësive e kapaciteteve ekzistuese.

Projekti 6 (Objektivi IV.5)

QËLLIMI:  

 
OBJEKTIVA:

Programi Shërbimet Emri i projektit:

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

 
ndërsa komunitetit  të shohë të gjithë diversitetin e tij, duke kontribuar kështu në zhvillimin e frymës së 
mirëkuptimit dhe tolerancës. Individi me aftësi të kufizuara merr pjesë në aktivitete i shoqeruar nga një 
asistent personal. Në rast se individit nuk i është caktuar një asistent personal, studentë vullnetarë të 
degëve të shkencave sociale, mund ta kryejnë rolin e shoqëruesit të personave me aftësi të kufizuara, të 
koordinuar nga zyra e shërbimeve sociale në bashki.   
  
OBJEKTIVA 

1. Lehtësim i shoqërizimit në komunitet të personave 
me aftësi të kufizuara. 

 
2. Ndërgjegjësim i komunitete për të pranuar 

diversitetin. 
 
 

GRUPET E SYNUARA 
 
-45 persona me aftësi të kufizuara 
-prindër e familjarë të tyre 
 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia Durrës, Qarku Durrës, Ministria e Punës 
Çështjeve Sociale e Shanseve të Barabarta, Shërbimi 
Social Shtetëror, OJF, persona me aftësi të kufizuara, 
prindër e familjarë.  
 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
-Bashkia Durrës 
- Qarku Durrës 
-SHSSH 
-Qendra shërbimesh 
-Universiteti i Durrësit 

BUXHETI I KËRKUAR 
Vullnetarisht (brenda burimeve ekzistuese) 

KOHA E ZBATIMIT 
Duke filluar nga viti 2013 

 
QËLLIMI: Përmirësimi i cilësisë së jetës për personat me aftësi të kufizuara në qytetin e Durrësit, përmes 
realizimit të së drejtës për të marrë shërbimë të përshtatura me moshën gjininë e nevojat e tyre. 
 
OBJEKTIVA: Të pilotohet e fillojë funksionimin zinxhiri i shërbimeve sociale për personat me aftësi të 
kufizuara në qytetin e Durrësit. 
 
Programi: SShërbimet EEmri i projektit: Shërbimi i Asistentit personal 

për Personat me Aftësi të kufizuara. 
PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
SKPAK përcakton ngritjen e shërbimit të asistentit në familje për personat me aftësi të kufizuara si edhe 
trajnimin e asistentëve. Pilotimi i shërbimit të asistentit në familje është një shërbim i domosdoshëm i cili 
synon në lehtësimin e familjes dhe rritjen e shkallës së indipendencës e të pjesëmarrjes së individit me 
aftësi të kufizuara të rënda. Shërbimi duhet të fillojë në një numër të kufizuar personash dhe më pas 
eksperienca e fituar të shtrihet më gjerë. Është një mundësi punësimi për qytetarët e Durrësit e si tillë, 
ndikon në rritjen ekonomike të qytetit. Ofrimi i këtij shërbimi do të ketë impakt në përmirësimin e cilësisë së 
kujdesit,  por edhe të mënyrës së jetesës së përdoruesve dhe familajrëve të tyre, pasi do të ofrohen 
mundësi të barabarta për një jetë më të pavarur drejt përfshirjes sociale të tyre. Zbatimi i këtij projekti, do 
të ecë paralelisht me krijimin e standarteve përkatëse, moduleve të trajnimit për asistentët dhe trajnimin e 
tyre.Avokatia e lobimi do të jenë elementë që dotë ndikojnë në përmirësimin e sistemit me qëllim njohjen, 
zgjerimin e numrit të përfituesve dhe shtrirjen e tij edhe në rajone të tjera. Projekti do të fillojë me një 

f f f

OBJEKTIVA GRUPET E SYNUARA 
 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 

 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Ministria e Punës 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Durrës, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia Durrës, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIVA:

Programi Shërbimet Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

 

OBJEKTIVAT GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
-Bashkia Durrës 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIVA:

Programi Shërbimet Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

 

OBJEKTIVAT GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

-Qarku Durrës 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 



STRATEGJIA 
LOKALE

102

DURRËSI

Projekt 7 (Objektivi IV.6)

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIVA:

Programi Shërbimet Emri i projektit

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

numër përfituesish prej 30 personash me aftësi të kufizuara të rënda. 40 asistentë personalë, do të 
përzgjidhen, trajnohen e ofrojnë shërbimin në familje, në varësi të nevojave të individit. Shërbimi është një 
alternativë kundrejt institucionalizimit të personave me aftësi të kufizuara të rënda e të cilët jetojnë të 
vetmuar. 
  
OBJEKTIVA 

1. Prezantimi dhe ofrimi i shërbimit të asistentit personal 
si një hap drejt realizimit të jetësesë së pavarue për 
30 persona me aftësi të kufizuara. 

2. Ofrimi i mundësive për punësim 40 asistentëve 
personal. 

3. Trajnim, avokati e lobim për krijimin e standarteve të 
këtij shërbimi, njohjen e përgjithësimin e tyre, duke 
synuar në zgjerimin e këtij shërbimi. 

 

GRUPET E SYNUARA 
 
30 persona me aftësi të kufizuara 
 
40 të papunë nga qyteti  I Durrësit 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia Durrës, Qarku Durrës, Ministria e Punës Çështjeve 
Sociale e Shanseve të Barabarta, Shërbimi Social Shtetëror, 
OJF, persona me aftësi të kufizuara, prindër e familjarë.  

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
 -Bashkia Durrës 
- Qarku Durrës 
-MPÇSSHB 
-SHSSH 
-Ekspertë vendas e të huaj 

BUXHETI I KËRKUAR 
2.960.000Lekë/vit 
11.840.000Lekë/4vjet 

KOHA E ZBATIMIT 
Duke filluar nga viti 2012 
 

QËLLIMI: Përmirësimi i cilësisë së jetës për personat me aftësi të kufizuara në qytetin e Durrësit, përmes 
realizimit të së drejtës për të marrë shërbime të përshtatura me moshën, gjininë e nevojat e tyre.. 
 
OBJEKTIVA: Të pilotohet e fillojë funksionimin zinxhiri i shërbimeve sociale për personat me aftësi të 
kufizuara në qytetin e Durrësit. 
 
Programi: Shërbimet Sociale EEmri i projektit: Transport i përshtatur për 

personat me aftësi të kufizuara. 
PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
 
Projekti do të adresojë problemin e përjashtimit të personave me aftësi të kufizuara nga pjesëmarrja në 
jetën e komunitetit, si rezultat i mungesës totale të transportit të përshtatur. Ky është një shërbim i 
domosdoshëm, i kërkuar dhe në përgjigje të nevojave të klientëve të cilët përdorin karrige me rrota apo 
kanë vështirësi në lëvizje. Moto e këtij shërbimi do të jetë: një shërbim i përshtatur, i besueshëm, i shpejtë 
në përgjigje të nevojave të individëve me aftësi të kufizuara. 
Shërbimi do tëofrojë mundësi personave me aftësi të kufizuara të shkojnë në punë, të shkojnë në shkollë, 
të ndjekin aktivitete apo të marrin pjesë në shërbime të tjera në komunitetin ku jetojnë. Përmes këtij 
projekti, ofrohet një shërbim transporti derë më derë, të gjitha ditët e javës, nga ora 7.00- 22.00. Dy 
furgonë të përshtatur me nga katër vende për karriget me rrota, do tëmundësojnë shërbimin. Katër shoferë 
do të trajnohen për të mundësuar shërbimin gjatë gjithë ditës e javës.  90-120 persona me vështirësi në 
lëvizje dhe përdorues të karriges e rrota, do të përfitojnë nga shërbimi i transportit të përshtatur.  
OBJEKTIVA GRUPET E SYNUARA 

 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 

 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Durrës, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia Durrës, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIVA:

Programi Shërbimet Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

 

OBJEKTIVAT GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
-Bashkia Durrës 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIVA:

Programi Shërbimet Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

 

OBJEKTIVAT GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

-Qarku Durrës 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 
. 

 
OBJEKTIVA:

Programi Emri i projektit:

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
 

furgonë të përshtatur me nga katër vende për karriget me rrota, do të

 
OBJEKTIVA GRUPET E SYNUARA 

 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 

 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 
. 

 
OBJEKTIVA:

Programi Emri i projektit:

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
 

mundësojnë shërbimin. Katër shoferë 

 
OBJEKTIVA GRUPET E SYNUARA 

 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 

 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 
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Projekt 8 (Objektivi IV.7)

 

QËLLIMI: 
. 

 
OBJEKTIVA:

Programi Emri i projektit:

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
 

 
OBJEKTIVA 

1. Ngritja e shërbimit të transportit të përshtatur 
për individë me aftësi të kufizuara, të cilët nuk 
kanë akses në transportin publik për shkak të 
nevojave të tyre të veçanta. 

2. Ndërtimi i një shoqërie më të mirë për të gjithë, 
përmes nxitjes së pjesëmarrjes aktive të 
personave me aftësi të kufizuara në punësim, 
edukim, aktivitete sociale. 

 

GRUPET E SYNUARA 
 
90-120 persona me aftësi të kufizuara do të 
jenë përfitues të këtij shërbimi 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia Durrës, Qarku Durrës, Ministria e Punës 
Çështjeve Sociale e Shanseve të Barabarta, Shërbimi 
Social Shtetëror, OJF, persona me aftësi të kufizuara, 
prindër e familjarë.  
 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
-Bashkia Durrës 
-Qarku Durrës 
-MPÇSSHB 
-SHSSH 
-Ekspertë vendas e të huaj 

BUXHETI I KËRKUAR 
3.210.000Lekë/vit 
12.840.000Lekë/4 vjet 
Kosto për një furgon 5.000.000 Lekë 
 

KOHA E ZBATIMIT 
Duke filluar nga viti 2012 
 

QËLLIMI: Përmirësimi i cilësisë së jetës për personat me aftësi të kufizuara në qytetin e Durrësit, përmes 
realizimit të së drejtës për të marrë shërbimë të përshtatura me moshën, gjininë e nevojat e tyre. 
 
OBJEKTIVA: Të pilotohet e fillojë funksionimin zinxhiri i shërbimeve sociale për personat me aftësi të 
kufizuara në qytetin e Durrësit. 
 
Programi: Shërbimet EEmri i projektit: Pilotimi i qendrave për jetesë të 

pavarur 
PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
Shtëpitë Familje janë një eksperiencë pozitive në drejtim të eliminimit të institucionalizimit dhe nxitjes së 
jetesës së pavarur të personave me aftësi të kufizuara në moshë madhore. Ky shërbim mund të realizohet 
nëpërmjet blerjes apo marrjes me qera të ambjenteve të banimit nga Bashkia Durrës, me qëllim vendosjen 
në to për të banuar të 4-5 anëtarë me aftësi të kufizuara mbi moshën 18 vjeç. Gjatë orëve të pasdites në 
shtëpi ka staf që ndihmon banorët për kryerjen e veprimtarive të nevojshme si blerje, gatim, pastrim të 
shtëpisë si edhe për higjenën e tyre personale. Edhe gjatë kohës së natës ka staf për mbështetje dhe 
mbikqyrjen e personave me aftësi të kufizuar që banojnë në të. Personat me aftësi të kufizuara zakonisht i 
zgjedhin vetë shokët/shoqet me të cilët ndajnë shtëpinë dhe janë pjesëmarrës aktivë në mbajtjen e saj. 
Objekti i banimit mund të jetë në një lagje të komunitetit, në zona të banuara dhe stafi bën përpjekje të 
vazhdueshme për krijimin e marrëdhënieve të mira e bashkëpunuese në komunitet.  
 
OBJEKTIVA 
 

1. Nxitja e realizimi i konceptit të jetesës së 
pavarur. 

GRUPET E SYNUARA 
 
10 persona me aftësi të kufizuara në moshë 
madhore e pa familje në qytetin e Durrësit. 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 

 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Ministria e Punës 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Durrës, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia Durrës, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIVA:

Programi Shërbimet Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

 

OBJEKTIVAT GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
-Bashkia Durrës 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIVA:

Programi Shërbimet Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

 

OBJEKTIVAT GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

-Qarku Durrës 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 
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DURRËSI

Projekt 9 (Objektiv IV.8)

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIVA:

Programi Emri i projektit:

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVA 
 

2. Zvogëlimi i mundësive për institucionalizimin e 
personave me aftësi të kufizuara. 

 

GRUPET E SYNUARA 
 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia Durrës, Qarku Durrës, Ministria e Punës 
Çështjeve Sociale e Shanseve të Barabarta, Shërbimi 
Social Shtetëror, OJF, persona me aftësi të kufizuara, 
prindër e familjarë.  
 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
-Bashkia Durrës 
-Qarku Durrës 
-MPÇSSHB 
-SHSSH 
-Ekspertë vendas e të huaj 

BUXHETI I KËRKUAR 
3.480.000Lekë/vit 
10.440.000Lekë/3vjet 
 

KOHA E ZBATIMIT 
Duke filluar nga viti 2013 
 

QËLLIMI: Përmirësimi i cilësisë së jetës për personat me aftësi të kufizuara në qytetin e Durrësit, përmes 
realizimit të së drejtës për të marrë shërbime të përshtatura me moshën, gjininë e nevojat e tyre.  
OBJEKTIVA: Të pilotohet e fillojë funksionimin zinxhiri i shërbimeve sociale për personat me aftësi të 
kufizuara në qytetin e Durrësit. 
 
Programi: SShërbimet EEmri i projektit: Pilotim i Shërbimit “Respite 

care” 
PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
Shërbimet Respite, janë shërbime afatshkuartra për personat me aftësi të kufizuara, të cilët vijnë të jetojnë 
në një rezidencë për një periudhë një ditore deri në një javore. Stafi i specializuar mban nën kontroll dhe 
punon me fëmijën gjatë kësaj periudhe. Ky program i jep familjes mundësi të clirohet nga përkujdesja e 
vazhdueshme për personin me aftësi të kufizuara dhe e ndihmon atë  qe te realizoje funksionet e saj. 
Studimet kanë treguar se kjo është mbështetja më  e mirë, e cila ndihmon në realizimin e “normalizimit” 
për familjet që kanë anëtare me aftësi të kufizuara.  Shërbimet “Respite’ reduktojnë stresin e familjes, 
ndihmojnë në mirëfunksionimin e saj dhe mbështesin stabilitetin  e saj. Qendra mund t’i shërbejë një numri 
prej 40 personash me aftësi të kufizuara në muaj. Ajo duhet të jetë e përshtatur për të siguruar nevojat e 
të gjitha kategorive të personave me aftësi të kufizuara.  
 
OBJEKTIVA 
 
1.Ofrimi i shërbimit të përkohshëm jashtë familjes në 
persona me aftësi të kufizuara. 

 
2. Ofrimi i mundësive për funksionim normal të familjes.. 
 

GRUPET E SYNUARA 
 
40 persona me aftësi të kufizuar në muaj. 
 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia Durrës, Qarku Durrës, Ministria e Punës 
Çështjeve Sociale e Shanseve të Barabarta, Shërbimi 
Social Shtetëror, OJF, persona me aftësi të kufizuara, 
prindër e familjarë.  
 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
-Bashkia Durrës 
-Qarku Durrës 
-MPÇSSHB 
-SHSSH 
 

BUXHETI I KËRKUAR 
2.322.000 Lekë/vit 
4.644.000 Lekë/2 vjet 
 

KOHA E ZBATIMIT 
Duke filluar nga viti 2014 
 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Ministria e Punës 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Durrës, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia Durrës, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Ministria e Punës 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Durrës, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIV III

 

Programi  Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia Durrës, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIVA:

Programi Shërbimet Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

 

OBJEKTIVAT GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
-Bashkia Durrës 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIVA:

Programi Shërbimet Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

 

OBJEKTIVAT GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

-Qarku Durrës 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIVA:

Programi Shërbimet Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

 

OBJEKTIVAT GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
-Bashkia Durrës 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIVA:

Programi Shërbimet Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

 

OBJEKTIVAT GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

-Qarku Durrës 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 
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IV.2 INFRASTRUKTURA

Projekt 1 (Objektivi II.1)

QELLIMI: Personat me aftësi të kufizuara integrohen në jetën shoqërore në mënyrë të pavarur, përmes 
sigurimit të përshtatshmërisë së mjedisit dhe sigurimit e përdorimit të mjeteve të përshtatura të 
komunikimit dhe transportit.  
OBJEKTIVI  II.  Rritja e  kapaciteteve për njohjen dhe zbatimin e  legjislacionit  për të respektuar të gjitha  
standartet në parandalimin e barrierave në projektet  e reja dhe në  heqjen graduale të barrierave 
egzistuese  
PROGRAMI 
II.1 Trajnim  
 a)për stafin e zyrës së urbanistikës së bashkisë 
Durrës– sekretariat teknik, këshill teknik, anëtarë të 
KRRT, subjektet monitoruese- urbanistika ligjore, 
inspektoriati i ndërtimit, etj, për të parandaluar 
shfaqjen e barrierave në objektet e reja dhe heqjen 
e barrierave egzistuese 
  b) për stafin e departamentit të transportit në 
bashkinë Durrës për të mos lejuar më mjete 
transporti të papërshtatura dhe për zëvendësimin e 
atyre egzistuese  

Emri i projektit 
II.1 Trajnim Aftësia e kufizuar dhe zhvillimi: 
konceptet e përgjithëshme për aftësinë e kufizuar 
dhe zhvillimin, për legjislacionin shqiptar dhe 
ndërkombëtar për të drejtat e aftësisë së kufizuar; 
mbi politikat dhe legjislacionin për rregullat e 
zbatimit  dhe rregullat teknike për ndërtime dhe 
transport të përshtatur për personat me aftësi të 
kufizuara 
Trajnim 3 ditor 
-Përgatitje moduli 
- Zhvillim trajnimi 
 

PERSHKRIMI I PROJEKTIT 
Aktualisht niveli i njohurive të stafeve të specialistëve për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, për 
nevojat e tyre për një jetë normale dhe për t’u integruar, nuk është në nivelin e duhur. Gjithashtu është 
shumë i ulët niveli i njohjes së legjislacionit dhe standarteve për përshtatshmërinë nga specialistët e fushës. 
Ky projekt synon të rrisë nivelin e njohurive të stafeve në këtë fushë. Ndikimi do të shkojë edhe më tej, 
edhe tek subjektet kërkuese për leje ndërtimi, të cilët janë në komunikim të vazhdueshëm me stafin e 
specialistëve të Bashkisë.  Do të përgatitet moduli i përshtatshëm.  
 
OBJEKTIVAT 
1. Të rritet niveli i ndërgjegjesimit të spcialistëve për 
të drejtat e PAK 
2. Të rritet niveli i ndërgjegjësimit  për nevojat dhe 
kërkesat  e personave me aftësi të kufizuara dhe të 
barrierave me të cilat ndeshen për plotësimin e tyre.
3. Të rritet niveli i njohjes së detyrimeve ligjore dhe 
standarteve teknike për një mjedis pa barriera. 
 

GRUPET E SYNUARA 
1. Specialistët e sektorëve të urbanistikës  së 
bashkisë Durrës–sekretariat teknik, këshill teknik, 
anëtarë të KRRT, subjektet monitoruese- urbanistika 
ligjore, inspektoriati i ndërtimit, struktura e re 
monitoruese 

AKTORË TË PËRFSHIRË DIREKT 
1. Subjektet trajnuese 
2. stafet e departamenteve respektive 

 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
1. Pushteti vendor 
2. Donatorë 

BUXHETI I PLANIFIKUAR 
60.000 lekë 
 

KOHËZGJATJA E ZBATIMIT 
2011 - 2012 
 



STRATEGJIA 
LOKALE
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DURRËSI

Projekt 2 (Objektivi II.2)

Projekti 3 (Objektivi II.3)

QELLIMI: Personat me aftësi të kufizuara integrohen në jetën shoqërore në mënyrë të pavarur, përmes 
sigurimit të përshtatshmërisë së mjedisit dhe sigurimit e përdorimit të mjeteve të përshtatura të 
komunikimit dhe transportit. 
OBJEKTIVI II. Rritja e kapaciteteve për njohjen dhe zbatimin e legjislacionit  për të respektuar të gjitha  
standartet në parandalimin e barrierave në projektet  e reja dhe në  heqjen graduale të barrierave 
egzistuese. 
PROGRAMI 
II. 2 Ndërgjegjësim në subjektet projektuese / 
zbatuese për objekte të reja pa barriera dhe 
tërësisht konform standarteve.  

Emri i projektit 
 II. 2.1 Përgatitja, botimi dhe shpërndarja e materjaleve 
ndërgjegjësuese dhe manualeve teknike në ndihmë të 
zbatimit të ligjit për ndërtime të përshtatura 
- Një broshurë në mbështetje të zbatimit të rregullave 
teknike 
- Një fletë palosje ndërgjegjësuese për subjektet 
zbatuese të ndërtimit  

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
Mjedisi ndërtimor në qytetin e Durrësit vazhdon të ketë barriera që pengojnë lëvizjen e lirë të personave 
me aftësi të kufizuara. Transporti urban është i paarritshëm për personat me probleme në lëvizje.Vazhdimi i 
ndërtimit me barriera tregon një nivel të ulet ndërgjegjësimi dhe përgjegjshmërie të specialistëve të fushës, 
në institucione dhe në zbatim. Projekti synon të ndikojë në përmirësimin e kësaj situate. Ndikimi do të jetë 
edhe në bizneset e ndërtimit dhe transportit. 
OBJEKTIVAT 
- Të rritet numri i specialistëve të ndërgjegjësuar 
- të rritet numri subjekteve që zbatojnë ligjin 
- Të rritet numri i objekteve të reja dhe të 
rikonstruktuara të përshtatura 
 

GRUPET E SYNUARA 
1. Specialistet e sektoreve te urbanistikes  së 
bashkisë Durrës– sekretariat teknik, këshill teknik, 
anëtarë të KRRT, subjektet monitoruese- urbanistika 
ligjore, inspektoriati i ndërtimit, struktura e re 
monitoruese 
2. Stafet e subjekteve projektuese e zbatuese 

AKTORE TË PËRFSHIRË DIREKT 
- Specialistët e bashkisë 
-Komuniteti i biznesit 
- Studentë të universitetit 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
- pushteti vendor 
- OJF me asistencë teknike 
- universiteti me kapacitete të studentëve dhe stafit 
akademik 

BUXHETI I PLANIFIKUAR 
60.000 lekë 

KOHËZGJATJA E ZBATIMIT 
2011 

QËLLIMI: Personat me aftësi të kufizuara integrohen në jetën shoqërore në mënyrë të pavarur, përmes 
sigurimit të përshtatshmërisë së mjedisit dhe sigurimit e përdorimit të mjeteve të përshtatura të 
komunikimit dhe transportit.  
OBJEKTIVA III. Rritja e kapaciteteve për njohjen dhe zbatimin e  legjislacionit  për të respektuar të gjitha  
standartet në parandalimin e barrierave në projektet  e reja dhe në  heqjen graduale të barrierave 
egzistuese.  
 
Programi Emri i projektit:

.

 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVA GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 
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Projekti 4 (Objektivi IV.1.1)

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIVA II

 

Programi: II. 3 Rritje e ndërgjegjësimit në komunitet për 
një mjedis të përshtatur 

Emri i projektit:  
II. 3..1 Përgatitja, botimi dhe shpërndarja e 
materjaleve ndërgjegjësuese për ndërtime dhe 
transport të përshtatur  
- një broshurë përmbledhëse mbi të drejtat e 
personave me aftësi të kufizuara në këtë fushë 
-një fletë palosje  
- pasqyrim periodik i problematikës nga zyra e 
shtypit të bashkisë në mediat lokale 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
Mjedisi ndërtimor në qytetin e Durrësit vazhdon të ketë barriera që pengojnë lëvizjen e lirë të personave 
me aftësi të kufizuara. Vazhdimi i ndërtimit me barriera tregon një nivel të ulet ndërgjegjësimi edhe të 
përfituesve- persona me aftësi të kufizuara, të moshuar  në lidhje me njohjen e të drejtave të tyre. Projekti 
synon të ndikojë në rritjen e ndërgjegjësimit të përfituesve për të bashkëpunuar me specialistëte 
institucioneve dhe të biznesit të ndërtimit 
OBJEKTIVA 
- të rritet numri i njerëzve të ndërgjegjësuar për të 
kërkuar ndërtime pa barriera 
- të rritet niveli i njohurive për kërkesa konkrete 
- të rritet numri i bizneseve që projektojnë dhe zbatojnë 
konform ligjit 
 

GRUPET E SYNUARA 
-Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët 
e tyre 
-Të moshuarit 
- bizneset e ndërtimit dhe transportit 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
-Komuniteti i biznesit 
-Drejtoritë përkatëse në pushtetin vendor. 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
- Pushtet Vendor 

BUXHETI I KËRKUAR 
60.000 lekë 

KOHA E ZBATIMIT 
2011- 2015 

 
QËLLIMI: Personat me aftësi të kufizuara integrohen në jetën shoqërore në mënyrë të pavarur, përmes 
sigurimit të përshtatshmërisë së mjedisit dhe sigurimit e përdorimit të mjeteve të përshtatura të 
komunikimit dhe transportit.  
 
OBJEKTIVI VI. Të parashikohen burime financiare për heqjen graduale të barrierave në objektet egzistuese. 
Programi: IV.1 Të vlerësohet dhe evidentohet niveli i 
përshtatshmërisë së objekteve egzistuese:  të objekteve 
në qytet duke filluar nga ato publike/asete të bashkisë 
dhe private;  në rrugë, sinjalistikë dhe vend-parkime/ 
mjetet e transportit publik 

Emri i projektit:  
IV.1.1 Studim me gjetje dhe rekomandime mbi 
nivelin aktual të përshtatshmërisë në ndërtesat 
egzistuese publike të institucioneve/kopshte 
/shkolla/qendra shëndetësore; në rrugë, 
sinjalistikë dhe vend-parkime/  mjetet e 
transportit publik 
-Përgatitja e metodologjisë dhe mjeteve 
- mbledhja e të dhënave 
- përgatitja e raportit 
- publikimi dhe prezantimi i tij 
 

PËËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVA 

 

GRUPET E SYNUARA 
- 
-

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 
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DURRËSI

QËLLIMI: 

 
 
OBJEKTIVI VI
Programi Emri i projektit:

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
Mjedisi ndërtimor në qytët është tërësisht i ngarkuar me barriera që pengojnë lëvizjen e personave me 
aftësi të kufizuara në rrugë, për të shkuar në shkollë, në poliklinikë, në punë, në zyra të institucioneve, në 
treg, në ambjente argëtimi. Projekti synon të orientojë heqjen graduale të barriera, duke bërë fillimisht një 
studim mbi gjendjen aktuale dhe me rekomandimet për ndërhyrje – duke përcaktuar mënyrat dhe 
elementet. Rezultati do të ndihmojë në nxjerrjen e prioriteteve dhe në eficiencen e ndërhyrjeve. 
OBJEKTIVA 
- të evidentohet gjendja aktuale 
- të orientohet planifikimi buxhetor 
-të përcaktohen hapat për fillimin e ndërhyrjeve për 
përshtatje  
 

GRUPET E SYNUARA 
- specialistët projektues e zbatues 
- investitorët 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
- stafet e specialistëve në bashki 
- studentë të degeve respektive në universitet 
- OJF 
-donatorë 
 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
-pushteti vendor 
-komuniteti i biznesit 
-OJF me ekspertizë 
-kontribut studentësh 
 

BUXHETI I KËRKUAR 
500.000 lekë 

KOHA E ZBATIMIT 
2011 

Projekti 5 (Objektivi VI.2.1)

QËLLIMI: 
Personat me aftësi të kufizuara integrohen në jetën shoqërore në mënyrë të pavarur, përmes sigurimit të 
përshtatshmërisë së mjedisit dhe sigurimit e përdorimit të mjeteve të përshtatura të komunikimit dhe 
transportit.  
OBJEKTIVI VI. Të parashikohen burime financiare për heqjen graduale të barrierave në objektet egzistuese  
 
PROGRAMI 
VI.2 Të parashikohet buxhet për realizimin e 
përshtatshmërisë fizike të objekteve të 
poshtëshënuara, konform projekteve të buxhetuara 
bashkëngjitur. 
 

Emri i projektit 
VI.2.1 Përshtatja e ambjenteve në Bashkinë e 
Durrësit. 
Hartimi i projektit ndërtimor me detaje për 
ndërhyrje:  
-vendosja e katër rampave 
-vendosja e ashensorit 
- një tualet i përshtatur 
-shirita orientues në dysheme për të verbërit 
-parmakë mbështetës 
 

PERSHKRIMI I PROJEKTIT 
Ndërtesa e bashkisë së Durrësit është ndërtesë që vizitohet çdo ditë nga një fluks i madh qytetarësh. Ajo 
nuk siguron akses për përdorim nga ana e personave me aftësi të kufizuara. Edhe në rikonstruksionin e 
fundit nuk janë marrë parasysh normat teknike ligjore për ta përshtatur. Ky projekt synon rikonstruksion të 
pjesëshëm të ndërtesës për ta përshtatur atë. Ndërtesa e përshtatur do të jetë në përputhje me normat 
bashkëkohore; do të sigurojë shërbime të drejtpërdrejta edhe për qytetarët me aftësi të kufizuara; do të 
jetë më e lehtë në përdorim edhe për punonjësit e stafit të saj. 
 
OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT KONTRIBUTE TE MUNDESHME 

 

BUXHETI I PLANIFIKUAR KOHËZGJATJA E ZBATIMIT 
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Projekt 6 (Objektivi VI.2.2)

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIVI VI.  
 
PROGRAMI 

 
 

Emri i projektit 

 
PERSHKRIMI I PROJEKTIT 

 
OBJEKTIVAT 
-të krijohet mundësia e shërbimeve edhe për 
qytetarët me aftësi të kufizuara 
-të përputhet niveli i ndërtimit me standartet 
bashkëkohore 
- të krijojë modelin edhe për vazhdimin e procesit 
me institucionet e tjera publike. 
 

GRUPET E SYNUARA 
- personat me AK dhe të moshuarit 
- komuniteti në përgjithësi 
- stafi i bashkisë 
-specialistët e ndërtimit 
-studentët e degëve përkatëse 

AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT 
- stafet e specialistëve në bashki 
- studentë të degeve respektive në universitet 
- OJF 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 
-pushteti vendor 
-komuniteti i biznesit 
-OJF me ekspertizë 
-kontribut studentësh 
 

BUXHETI I PLANIFIKUAR 
2.426.000 lekë 

KOHËZGJATJA E ZBATIMIT 
2011-2012 

QËLLIMI: Personat me aftësi të kufizuara integrohen në jetën shoqërore në mënyrë të pavarur, përmes 
sigurimit të përshtatshmërisë së mjedisit dhe sigurimit e përdorimit të mjeteve të përshtatura të 
komunikimit dhe transportit  
OBJEKTIVI VI. Të parashikohen burime financiare për heqjen graduale të barrierave në objektet ekzistuese  
 
PROGRAMI 
VI.2 Të parashikohet buxhet për realizimin e 
përshtatshmërisë fizike të objekteve të 
poshtëshënuara, konform projekteve të buxhetuara 
bashkëngjitur. 
 

Emri i projektit 
VI.2.2 Përshtatja e pallatit të sportit 
Hartimi i projektit ndërtimor me detaje për 
ndërhyrje:  
-vendosja e tre rampave 
- një tualet i përshtatur 
-shirita orientues për të verbërit 
-parmakë mbështetës 
 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
Ndërtesa e pallatit të sportit është ndërtesë që frekuentohet nga shumë sportdashës, por edhe nga 
qytetarë në aktivitete të ndryshme. Ajo nuk siguron akses për përdorim nga ana e personave me aftësi të 
kufizuara.. Ky projekt synon rikonstruksion të pjesëshëm të ndërtesës për ta përshtatur atë. Ndërtesa e 
përshtatur do të jetë në përputhje me normat bashkëkohore; do të sigurojë mundësi për ndjekje dhe 
pjesëmarrje në aktivitete për qytetarët me aftësi të kufizuara; do të jetë më e lehtë në përdorim edhe për 
punonjësit e stafit të saj, gjatë transportimit të pajisjeve, etj. 
 
OBJEKTIVAT 
-të krijohet mundësia e frekuentimit te aktiviteteve  
edhe për qytetarët me aftësi të kufizuara 
-të përputhet niveli i  ndërtimit me standartet 
bashkëkohore 
- të rritet numri i spektatorëve dhe pjesëmarrësve 
në aktivitete të ndryshme.   
 

GRUPET E SYNUARA 
-qytetarët me aftësi të kufizuara 
-komuniteti në tërësi 
- të moshuarit 
 

AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT 

 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 

 
BUXHETI I PLANIFIKUAR 

 
KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 
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Projekti 7 ( Objektivi VI.2.3)

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIVI VI  
 
PROGRAMI 

 
 

Emri i projektit 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

 
OBJEKTIVAT 

 
 

GRUPET E SYNUARA 

 

AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT 
- stafet e specialistëve në bashki 
- studentë të degeve respektive në universitet 
- OJF 
-federatat sportive 
 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 
-MTKRS 
-pushteti vendor 
-komuniteti i biznesit 
-OJF me ekspertizë 
-kontribut studentësh 
-donatorë  

BUXHETI I PLANIFIKUAR 
660.000 lekë  

KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 
2012 -2013 

QELLIMI:Personat me aftësi të kufizuara integrohen në jetën shoqërore në mënyrë të pavarur, përmes 
sigurimit të përshtatshmërisë së mjedisit dhe sigurimit e përdorimit të mjeteve të përshtatura të 
komunikimit dhe transportit  
 
OBJEKTIVI VI. Të parashikohen burime financiare për heqjen graduale të barrierave në objektet egzistuese  
 
 
PROGRAMI 
VI.2 Të parashikohet buxhet për realizimin e 
përshtatshmërisë fizike të objekteve të 
poshtëshënuara, konform projekteve të buxhetuara 
bashkëngjitur 
 

Emri i projektit 
VI. 2.3 Përshtatja e Muzeut Arkiologjik 
Hartimi i projektit ndërtimor me detaje për 
ndërhyrje:  
-vendosja e katër rampave 
-vendosja e ashensorit 
- një tualet i përshtatur 
-shirita orientues në dysheme për të verbërit 
-parmakë mbështetës 

PERSHKRIMI I PROJEKTIT 
Ndërtesa e Muzeut Arkiologjik është ndërtesë që vizitohet cdo ditë nga një fluks i madh vizitorësh, vendas 
dhe të huaj. Ajo nuk siguron akses për përdorim nga ana e personave me aftësi të kufizuara. Edhe në 
rikonstruksionet e bëra, nuk janë marrë parasysh normat teknike ligjore për ta përshtatur. Ky projekt synon 
rikonstruksion të pjesëshëm të ndërtesës për ta përshtatur atë. Ndërtesa e përshtatur do të jetë në 
përputhje me normat bashkëkohore; do të sigurojë shërbime të drejtpërdrejta edhe për qytetarët me aftësi 
të kufizuara; do të jetë më e lehtë në përdorim edhe për punonjësit e stafit të saj.  
 
OBJEKTIVAT 
-të përputhet niveli i  ndërtimit me standartet 
bashkëkohore 
- të rritet numri i vizitorëve.  
- të rrit cilësia e vizitave në të gjitha hapësirat e 
muzeut. 
 

GRUPET E SYNUARA 
- turistë, vendas dhe të huaj me aftësi të kufizuara  
- vizitorë të moshuar 
-punonjës të stafit në veprimet e përditëshme 
menaxhuese 
- vizitorë/nxënës shkollash 

AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT 
- stafet e specialistëve në bashki 
-  instituti i monumenteve të kulturës 
- studentë të degeve respektive në universitet 
- OJF 
  
 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 
-MTKRS 
-pushteti vendor 
-komuniteti i biznesit 
-OJF me ekspertizë 
-kontribut studentësh 
-donatorë  

BUXHETI I PLANIFIKUAR 

 

KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 
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Projekti 8 (Objektivi VI.2.4)

QELLIMI:

 
 
OBJEKTIVI VI  

 
PROGRAMI 

 
 

Emri i projektit 

PERSHKRIMI I PROJEKTIT 

 
 
OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT 

  
 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 

 
BUXHETI I PLANIFIKUAR 
2.338.000 lekë 
 

KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 
2011-2012 

 
QELLIMI: Personat me aftësi të kufizuara integrohen në jetën shoqërore në mënyrë të pavarur, përmes 
sigurimit të përshtatshmërisë së mjedisit dhe sigurimit e përdorimit të mjeteve të përshtatura të 
komunikimit dhe transportit  
OBJEKTIVI VI. Të parashikohen burime financiare për heqjen graduale të barrierave në objektet ekzistuese  
 
PROGRAMI 
VI.2 Të parashikohet buxhet për realizimin e 
përshtatshmërisë fizike të objekteve të 
poshtëshënuara, konform projekteve të buxhetuara 
bashkëngjitur 
 

Emri i projektit 
VI. 2.4 Përshtatja e hyrjes në  9 shkolla nëntë 
vjecare të qytetit  
Hartimi i projektit ndërtimor me detaje për 
ndërhyrje:  
-vendosja e një rampe në hyrje 
- vendosja e shiritave orientues për të verbërit tek 
rampa  

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
Një nga pengesat kryesore që nuk lejon shkollimin e nxënësve me aftësi të kufizuara është 
papërshtatshmëria e ndërtesave të shkollave, të cilat janë me shkallë në hyrje, pa ashensor brenda, nuk 
kanë tualete të përshtatur, hapësirat e dyerve janë jashtë standarteve, nuk kanë parmakë mbështetës. 
Ky projekt synon të hedhë një hap në drejtim të përshtatjes së hyrjeve të shkollave duke vendosur fillimisht 
rampat e pjerrta në hyrjet kryesore në shkollat ekzistuese. Në këtë mënyrë nxënësit me aftësitë kufizuara 
do të arrijnë të futen dhe të zhvillojnë mësim në katin përdhe. 
 
OBJEKTIVAT 
-të mundësojë frekuentimin e shkollës nga nxënësit 
me aftësi të kufizuara 
- të mundësojë pjesëmarrjen në votime të 
zgjedhësve me aftësi të kufizuara 
-të rrisë nivelin e ndërgjegjësimit tek nxënësit si 
specialistë të ardhshëm 
 

GRUPET E SYNUARA 
-nxënësit me aftësi të kufizuara 
-mësues me aftësi të kufizuara 
-prindër dhe familjarë me aftësi të kufizuara 
-votues me aftësi të kufizuara 
-komuniteti në përgjithësi 

AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT 
- stafet e specialistëve në bashki 
-  drejtoria arsimore 
- studentë të degeve respektive në universitet 
- OJF 
-komuniteti i biznesit  
 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 
-pushteti vendor 
-komuniteti i biznesit 
-OJF me ekspertizë 
-kontribut studentësh 
-donatorë  

BUXHETI I PLANIFIKUAR 
3.330.000 lekë 

KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 
2011-2015 
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DURRËSI

Projekti 9 (Objektivi VI.2.5)

 

Projekti 10 (Objektivi VI.2.6)

 

QELLIMI:Personat me aftësi të kufizuara integrohen në jetën shoqërore në mënyrë të pavarur, përmes 
sigurimit të përshtatshmërisë së mjedisit dhe sigurimit e përdorimit të mjeteve të përshtatura të 
komunikimit dhe transportit  
OBJEKTIVI VI. Të parashikohen burime financiare për heqjen graduale të barrierave në objektet egzistuese  
 
PROGRAMI 
VI.2 Të parashikohet buxhet për realizimin e 
përshtatshmërisë fizike të objekteve të 
poshtëshënuara, konform projekteve të buxhetuara 
bashkëngjitur 
 

Emri i projektit 
VI.2.5 Modeli i një shkolle të përshtatur 
Hartimi i projektit ndërtimor me detaje për 
ndërhyrje:  
-vendosja e rampës në hyrje 
-vendosja e ashensorit 
- një tualet i përshtatur 
-shirita orientues në dysheme për të verbërit 
-parmakë mbështetës 
-hapësirat e dyerve konform standarteve  

PERSHKRIMI I PROJEKTIT 
Akualisht nuk ka në qytetin e Durrësit asnjë objekt shkollor, madje edhe i ndërtuar i ri, të përshtatur 
konform të gjitha standarteve ndërtimore. Ky projekt synon të ofrojë standartet më minimale që duhen 
plotësuar në kushtet e rikonstruksionit të një objekti. 
 
OBJEKTIVAT 
-të krijohet një model me kërkesat më minimale për 
përshtatjen e një shkolle që të mund të shfrytëzohet 
në të gjithë hapësirën e saj 
  
 
 
 

GRUPET E SYNUARA 
-specialistët e investimeve 
-specialistët e ndërtimeve 
-nxënësit me aftësi të kufizuara 
-mësues me aftësi të kufizuara 
-prindër dhe familjarë me aftësi të kufizuara 
-votues me aftësi të kufizuara 
-komuniteti në përgjithësi 

AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT 
- stafet e specialistëve në bashki 
- drejtoria arsimore 
- MASH 
 
 
 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 
-MASH 
-pushteti vendor 
-komuniteti i biznesit 
-OJF me ekspertizë 
-kontribut studentësh 
-donatorë  

BUXHETI I PLANIFIKUAR 
2.662.000 lekë 

KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 
2012 

QELLIMI: Personat me aftësi të kufizuara integrohen në jetën shoqërore në mënyrë të pavarur, përmes 
sigurimit të përshtatshmërisë së mjedisit dhe sigurimit e përdorimit të mjeteve të përshtatura të 
komunikimit dhe transportit  
 
OBJEKTIVI VI. Të parashikohen burime financiare për heqjen graduale të barrierave në objektet egzistuese  
 
PROGRAMI 

 
 

Emri i projektit 

 
PERSHKRIMI I PROJEKTIT 

 
OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

 
AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT 

-

 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 

 

BUXHETI I PLANIFIKUAR 

 

KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 
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Projekti 11 (Objektivi VI.2.7)

QELLIMI: 

 
 
OBJEKTIVI VI.  
 
PROGRAMI 
VI.2 Të parashikohet buxhet për realizimin e 
përshtatshmërisë fizike të objekteve të 
poshtëshënuara, konform projekteve të buxhetuara 
bashkëngjitur 
 

Emri i projektit 
VI.2.6  Përshtatja e trotuareve në 10 kryqëzime 
rrugësh. 
Hartimi i projektit ndërtimor me detaje për 
ndërhyrje:  
-vendosja e rampave në 4 pozicionet në kryqëzim, 
për 10 kryqëzime 
-vendosja e shiritave orientues për të verbërit 
 

PERSHKRIMI I PROJEKTIT 
Përdoruesit e karrigeve me rrota në qytetin e Durrësit e kanë të vështirë të lëvizin lirisht nëpër rrugë edhe 
për shkak të mungesës së aksesit të kalimit nga trotuari në rrugë dhe anasjelltas. Edhe ndonjë rampë e 
pjerrët e vendosur në trotuare në kryqëzime, nuk arrin të luajë rol sepse nuk ka një vazhdimësi të 
vendosjes së tyre në të gjithë drejtimin e lëvizjes. Përmes këtij projekti synohet një përmirësim i situatës në 
zonat me më shumë trafik njerëzish, si edhe ndërtimi i modeleve për vazhdimësi. Këto ndërhyrje do të 
lehtësojnë lëvizjen për personat me aftësi të kufizuara, të moshuarit, nënat me karrocë fëmijësh, 
transportuesit e ngarkesave, etj. 
 
OBJEKTIVAT 
-të lehtësohen kalimet nga trotuaret në rrugë 
- të përmirësohen ndërtimet konform standarteve 
- të shtohet numri kalimtarëve me aftësi të kufizuara
 

GRUPET E SYNUARA 
-qytetarët me aftësi të kufizuara 
- të moshuarit 
-komuniteti në tërësi 
 
 

AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT 
- specialistë të infrastrukturës në bashki 
- ndërmarrja e rrugëve 
- OJF 
-komuniteti i biznesit 
 
 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 
-pushteti vendor 
-komuniteti i biznesit 
-OJF me ekspertizë 
-kontribut studentësh 
-donatorë  

BUXHETI I PLANIFIKUAR 
690.000 lekë 
 

KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 
2012 - 2013 

QELLIMI: Personat me aftësi të kufizuara integrohen në jetën shoqërore në mënyrë të pavarur, përmes 
sigurimit të përshtatshmërisë së mjedisit dhe sigurimit e përdorimit të mjeteve të përshtatura të 
komunikimit dhe transportit  
OBJEKTIVI VI. Të parashikohen burime financiare për heqjen graduale të barrierave në objektet egzistuese.  
 
PROGRAMI 
VI.2 Të parashikohet buxhet për realizimin e 
përshtatshmërisë fizike të objekteve të 
poshtëshënuara, konform projekteve të buxhetuara 
bashkëngjitur 
 

Emri i projektit 
VI.2. 7 Përshtatja e hyrjes së një qendre 
shëndetësore  

PERSHKRIMI I PROJEKTIT 

 
OBJEKTIVAT GRUPET E SYNUARA 

 

AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT 

 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 

 
BUXHETI I PLANIFIKUAR 

 

KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 
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IV.3 PUNËSIMI E FORMIMI PROFESIONAL

Projekt 1 (Objektivi II)

QELLIMI: 

 
OBJEKTIVI VI  
 
PROGRAMI 

 
 

Emri i projektit 

 

PERSHKRIMI I PROJEKTIT 
Qendrat shëndetësore janëobjekt ku kanë nevojë të shkojnë më shpesh personat me aftësi të kufizuara. 
Aktualisht ato janë të pa përshtatura dhe objekte që duhet të vendosen në prioritet për t’u përshtatur. 
Synimi i projektit është të realizohet përshtatja enjë qendre të tillë dhe që të shërbejë si model për të gjitha 
qendrat e tjera. Nga përshtatja e qendrave shëndetësore përiton I gjithë komuniteti që drejtohet për atje 
për shërbim shëndetësor. 
 
OBJEKTIVAT 
- të krijohet mundësia që të gjithë qytetarët të mund 
të shkojnë për të marrë shërbim shëndetësor në 
qendër 
- personat me aftësi të kufizuara komunikojnë direkt 
me mjekët 
- shërbimi shëndetësor I ofrohet pacientëve më i 
kualifikuar 

GRUPET E SYNUARA 
- grupet e personave me aftësi të kufizuara 
- të moshuarit 
- nënat me fëmijët në karrocë 
- të gjithë qytetarët  

AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT 
- pushteti vendor 
- MSH 
- donatorë 
 
 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 
-pushteti vendor 
-komuniteti i biznesit 
-OJF me ekspertizë 
-kontribut studentësh 
-donatorë  

BUXHETI I PLANIFIKUAR 
2.121.000 lekë 
 

KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 
2011  

QËLLIMI : Garantimi i të drejtës për punësim të personave me aftësi të kufizuar, punëkërkues, nëqytetin e 
Durrësit, përmes krijimit të mekanizmave rregullatorë në nivel lokal.   
OBJEKTIVI II: Të fuqizohen kapacitetet /përmirësime strukturore e riplanifikim i burimeve njerëzore. 
Programi: Punësimi I formimi profesional 
 

Emri i projektit:  
Ngritja e njësisë për nxitjen e punësimit të personave me 
aftësi të kufizuar, pranë DRSHKP, Durrës.  

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
Projekti i propozuar synon krijimin e një njësie pranë DRSHKP Durrës me qëllim nxitjen e punësimit të personave 
me aftësi të kufizuar në këtë rajon. Detyra kryesore të njësisë  
mbështetëse bazuar dhe në funksionet që legjislacioni u njeh DRSHKP, do të jenë; identifikimi i saktë i 
punëkërkuesve persona me aftësi të kufizuar, këshillim –orientimi dhe ndërmjetësimi në subjekte private dhe 
publike për punësimin e tyre; vendosja dhe zhvillimi i partneriteteve me aktorë lokalë përgjegjës për punesimin e 
personave me aftësi të kufizuar si dhe me OJF; ndërgjegjësimi i punëdhënësve për detyrimet që ata kanë për 
punësmin e personave me aftësi të kufizuar; mundësimi dhe supervizimi i programeve për nxitjen e punësimit 
për personat me aftësi të kufizuara.        
Zbatimi i këtij projekti në qytetin e Durrësit është në përputhje gjithashtu edhe me prioritetet e vendosura për 
vitin 2010 e në vazhdim nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit të tilla si; aplikimi i programeve të nxitjes së 
punësimit dhe formimit profesional për grupet e veçanta të punëkërkuesve të papunë, që kanë vështirësi në 
punësim, si dhe propozimi i programeve të reja për të ndikuar sa më shumë në zbutjen e papunësisë. 
 
OBJEKTIVAT GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 
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Projekt 2 ( Objektivi V)

QËLLIMI : 
 

OBJEKTIVI II:
Programi Emri i projektit:  

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

OBJEKTIVAT 
1. Krijimi i një njësie pranë DRSHKP Fier me fokus nxitjen e punësimit të 
personave me aftësi të kufizuara në këtë rajon. 
2.Ndërtimi i infrastrukturës së nevojshme për të siguruar mbarëvajtjen 
e aktivitetit të njësisë 
3.Vendosja dhe zhvillimi i partneriteteve me aktorë lokalë përgjegjës 
për punesimin e personave me aftësi të kufizuar si dhe me OJF 
4.Ndërgjegjësimi i punëdhënësve për detyrimet që ata kanë për 
punësmin e personave me aftësi të kufizuar 
5.Subvencionimi i subjekteve private përmes programeve të nxitjes së 
punësimit me qëllim punësimin në to të personave me aftësi të kufizuar    

   

GRUPET E SYNUARA 
Personat me aftësi të kufizura, 
grupmosha moshë pune në 
rajonin eDurrësit, cdo vit 50 
persona të ndërmjetësuar për 
punësim dhe mesatarisht 10 
persona të punësuar.   

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Projekti do të zbatohet me përfshirjen dhe në partneritet mes aktorëve: 
-MPCSSHB, SHKP, Bashkia Durrës, QFP Durrës, OJF të aftësisë së kufizuar 
dhe subjektet private 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
-Institucione ndërkombëtare 
-SHKP 
-DRSHKP 
-DRFP 

BUXHETI I KËRKUAR 
Buxheti i nevojshëm do të përfshijë fonde për: 
-Ekspertizë teknike dhe konsulence për trajnimin e stafit të njësisë,  krijimin 
e sistemit të vlerësimit, hartimin dhe publikimin e buletineve dhe raporteve 
vjetore 
- Fonde për pajisjet dhe infrastrukturën  e nevojshme materiale për njësinë 
si dhe fonde operacionale për funksionimin e saj 
(paga, kosto indirekte etj) për një periudhë  4 vjecare. 
-Fonde për subvencionim të bizneseve për punësimin e 50 PAK 
11.980.000 leke (në 5 vite projekt) 

KOHA E ZBATIMIT 
 
2011-2015 

QËLLIMI  
Personat me aftësi të kufizuara në qytetin e Durrësit, të kthehen nga persona pasivë, përfitues të 
kontributeve, në persona aktivë, kontribues në zhvillimin e qytetit  si edhe të gjithë qytetarët e tjerë  
OBJEKTIVA: Të pilotohen, të ngrihen e funksionojnë shërbimet e formimit profesional dhe punësimit për 
personat me aftësi të kufizuara në Bashkinë e Durrësit.(V) 
 
Programi: PPUNËSIMI  
 

Emri i projektit: Ngritja e shërbimit pilot të 
riaftësimit profesional, pranë shkollës speciale, 
PLM- Durrës 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
Trajnimi profesional dhe punësimi për njerëzit me aftësi të kufizuara zë një vend të rëndësishëm në planin e 
veprimit të SKPAK duke parashikuar  krijimin e qëndrave të reja të formimit professional si dhe modeleve të 
punësimit. 
Studimet mbi zbatimin e SKPAK kanë treguar se ende nuk ka eksperienca të ngritura në këtë drejtim. 
Mungesa e shanseve për trajnim profesional, jo vetëm u mohon personave me aftësi të kufizuara të drejtën 
për punësim, por stimulon skemën e përfitimve finaciare në kesh, nxit parazitizmin duke i kthyer ata në një 
barrë për shoqërinë dhe jo në kontribues aktiv të saj.  
Personat me aftësi të kufizuara të përfshirë në hartimin e Strategjisë lokale për aftësinë e kufizuar në 
qytetin e Durrësit, vlerësojnë si shumë të rëndësishëm dhe shprehen se janë të interesuar të ndjekin kurse 
të formimit profesional mbështetur edhe në aftësitë e tyre me qëllim që në të ardhmen e afërt tu 

 

OBJEKTIVAT GRUPET E SYNUARA 
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QËLLIMI  

 
OBJEKTIVA:

Programi PUNËSIMI Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

mundësohet punësim i pjesshëm ose i plotë. Drejtuesit e shkollës speciale si edhe prindër të fëmijëve me 
aftësi të kufizuara që përfundojnë këtë shkollë, shprehen gjithashtu se me mbarimin e shkollës, nuk ndiqet 
më ecuria e fëmijëve. Me mbarimin e vitit shkollor 2009, asnjë prej nxënësve që mbaruan shkollën speciale 
nuk vazhdoi më tej arsimin e mesëm, asnjë nuk u orientua në formim profesional dhe asnjë nuk u punësua. 
Shkolla speciale mund të sherbejë si ambient burimor për përgatitjen e kurrikulave për formim profesional e 
punësim të tyre.   
Projekti i propozuar synon ngritjen e një qendre pranë Shkollës Speciale për të bërë të mundur që fëmijët, 
në përfundim të ciklit arsimor  9-vjecar, të përfshihen në kurse të formimit profesional që do të mundësojnë 
orientimin e tyre në tregun e punës. Për këtë kërkohet investim në infrastrukturë, përgatitjë të kurrikulave, 
trajnim të stafit profesionist, logjistikë  dhë finacim të mjaftueshëm për të garantuar pjesmarrjen e PAK në 
këto kurse,  etj.   
OBJEKTIVAT 
1- Brenda 12 muajve  do të krijohet një sistem vlerësimi, 
mbi mundësitë për përfshirje në trajnime profesionale 
për personat me aftësi të kufizuara 
2-Brenda 1 viti do të hartohen  4( katër) kurrikula në 
fushënm e  rehabilitimit/trajnimit professional për 
individët me aftësi të kufizuara(modulet e sygjeruara 
përfshijnë- Kuzhinë dhe shërbime në lokale; Pemëtari 
dhe Lulishtari; Punime artizanale,etj); 
3-Brenda 12 muajve do të krijohet infrastruktura, 
ndërtesa, baza materialo-teknike. Do të krijohen 
gjithashtu burimet njerëzore të nevojshme (10-12 
staf+trajnerë) në fushën e vlerësimit dhe trajnimit 

GRUPET E SYNUARA 
Personat me aftësi të kufizura, grupmosha 16- 
35 vjec , 40 përfitues në vit(25 femra) 

professional për njerëzit me aftësi të kufizuara 
4-Duke filluar nga viti I dytë i zbatimit të projektit, 
40(dyzetë) përfitues në vit –persona me aftësi të 
kufzuara do të përfitojnë nga kurset e formimit 
professional  
5- Krijimi i një pike referimi për zyrën e punës, sektorin 
publik dhe privat për punësimin e personave me aftësi të 
kufizuara në qytetin e Durrësit 
AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Projekti do të zbatohet me përfshirjen dhe në partneritet 
mes aktorëve: 
-Shkolla speciale PLM 
-Bashkia Durrës 
-DRA Durrës, MASH, 
- MOLSAEO, SHKP, DRSHKP Durrës, DRFP Durrës, QZHF 
Durrës 
- OJF të aftësisë së kufizuar Durrës 
 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
Shkolla speciale do të ofrojë ambjentet 
egzituese (propozohet shtim kati i parashikuar 
gjatë rikonstruksionit aktual); 
-Bashkia Durrës dhe institucionet e tjera 
relevante ne nivel qëndror dhe lokal do të 
ofrojnë mbështetje finaciare, si edhe do të 
përfshihen sipas përgjegjësive respektive për të 
mundësuar zbatimin , qeëndrueshmërinë dhe 
zgjerimine metejshëm të këtij shërbimi.  

BUXHETI I KËRKUAR 
Buxheti I nevojshëm do të përfshijë fonde për: 
-Ekspertizë teknike dhe konsulence për trajnimin e stafit,  
krijimin e sistemit të vlerësimit, hartimin e moduleve të 
trajnimit 
- Fonde për ndërtimin e qendrës, pajisjet si dhe fonde 
operacionale për funksionimin e saj 
(paga, kosto indirekte etj) për një periudhë  3 vjeçare. 
 38,300,000  leke/5 vjet  
 

KOHA E ZBATIMIT 
 
2011-2015 
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IV.4 ARSIMI

Projekt 1 (Në zbatim të të gjitha objektivave të kësaj fushe)

Krijimi i një shkolle gjithpërfshirëse 

QELLIMI : Realizimi i të drejtës për arsim për fëmijët me aftëi të kufizuara, nëpërmjet krijimit të një mjedisi 
gjithpërfshirës në shkollë  
 
OBJEKTIVA: 

1. krijimi i kulturave dhe praktikave gjithpërfshirëse në shkollë për të mirëpritur fëmijët me AK 
2. mobilizimi dhe fuqizimi i burimeve njerezore dhe materiale në shkollë në shërbim të edukimit të 

fëmijëve më AK 
3. ndërgjegjësimi dhe fuqizimi i komunitetit shkollor për të mbështetur dhe kontribuar në edukimin e 

fëmijëve më AK brenda mjediseve te shkollës 
 

Programi: Arsimi 
 

Emri i projektit:  
Krijimi i një shkolle gjithpërfshirëse  
 

PERSHKRIMI I PROJEKTIT 
 
Hyrje  
Në zbatim të SKPAK, MASH ka projektuar hapa konkretë në zbatim të përgjegjësive që rrjedhin prej kësaj 
strategjie si në nivel qendror edhe në nivel lokal. Në nivel qendror, plani i MASH mbi “Braktisjen zero”, 
lancuar në vitin 2009, parashikon krijimin e aksesit në shkollim për grupet e marxhinalizuara përfshirë 
fëmijët me AK. Janë udhëzuar strukturat vartëse të saj, IZHA dhe DAR të detajojnë plane konkrete për të 
siguruar arsimimin e fëmijëve me AK nëpër rajone. Dhe cka është më e rëndësishmja, rishtazi po rishikohet 
kuadri ligjor për arsimin parauniversitar duke konsideruar seriozish dhe cilësisht cështjen e arsimit 
gjithpërfshirës për fëmijët me nevoja të vecanta arsimore.  
Situata dhe justifikimi  
Me gjithë këto iniciativa pozitive, koncepti i arsimit gjithpërfshirës akoma mbetet i paqartë për punonjësit e 
arsimit të të gjitha niveleve dhe modelet konkrete mbeten në nivel pilotimesh të zbatuara shoqëria civile.  
MASH ka nevojë të marrë më shumë përgjegjësi për ti mirëmbajtur dhe përhapur ato. Rajoni i dhe Durrësit 
është ekspozuar pak ndaj eksperiencave pozitive dhe modeleve të arsimit gjithpërfshirës. Kapacitetet në 
DAR për të identifikuar fëmijët me AK dhe për të mbështetur cilësisht edukimin dhe zhvillimin e potencialit të 
tyre janë tepër të brishta. Lëvizjet e vazhdueshme të personelit arsimor nga shkollat e DAR-et e 
vështirësojnë fuqizimin e kapaciteteve të burimeve njërëzore dhe qëndrueshmërinë e tyre. 
Mungesa e autonomisë së shkollave si financiarisht edhe në drejtim të hartimit të minipolitikave për të 
përmirësuar cilësinë e arsimit brenda shkollës, monopolizon vendimmarrjen në DAR dhe MASH. Kjo i krijon 
kufizime serioze shkollës në përpjekjet e saj gjetur, mobilizuar, shpërndarë e rishpërndarë burimet në favor 
të krijimit të arsimit gjithpërfshirës.   
Ndër problematikat më të theksuara mund të përmenden mungesa e njohurive dhe aftësive të mësuesve 
për të njohur dhe punuar me fëmijët me AK në klasë, mungesa e ekspertizës në DAR për të shpërndarë 
trainime për arsimin gjithpërfshirës, tipet  dhe karakteristikat e aftësisë së kufizuar.  
Shkollat, sidomos ato në zona urbane janë akoma të mbipopulluara me nxënës dhe kjo është një pengesë 
tjetër që u del mësuesve për tu dhënë mbështetjen e nevojshmë femijëve me AK. Është e nevojshme te 
prezantohet në sistem mësuesi ndihmës dhe dhe idealisht edhe specialistë të trajtimit të AK-vë të 
ndryshme, në shkollat ku ka një numër të caktuar të fëmijëve me AK. 
Prania e psikologut shkollor, është e pamjaftueshme duke konsideruar raportin psikolog-nxenes, shtuar 
këtu edhe faktin se jo gjithnjë psikologët kanë përgatitjen akademike relevante. Mungesa e punonjësit 

 
Ndërhyrja e propozuar: 
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krijuar një model më të plotë vlerësues.  
Nga krijimi i një shkolle gjithpërfshirëse, do të kenë mundësi të përfitojnë jo vëtëm fëmijët me AK por të 
gjithë fëmijët e shkollës të cilët do të përfitojnë mësimdhënie më cilësore prej mësuesve të tyre të aftësuar 
për tju përgjigjur nevojave dhe stileve individuale të të nxënit për të gjithë fëmijët. Përveç kësaj, nxënësit e 
shkollës do të ndërgjegjësohën për rolin që kanë për të mbështetur moshatarët e tyre në nëvojë. 
Komuniteti i prndërve do të jetë më i ndjeshëm ndaj nevojave të shkollës dhe do të marrë role dhe 
përgjegjësi për të dhënë mbështetjen e vet në plotësimin e këtyre nevojave.  
OBJEKTIVAT GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

social është pengesë serioze për të vendosur urat lidhëse mes rasteve të fëmijëve që kanë nevojë për 
mbështetje dhe familjeve të tyre.  
Çështja e diskriminimit ndaj fëmijëve me AK dhe familjeve të tyre, bëhet e dukshme kur shkollat e 
zakonshme refuzojnë pranimin e tyre në mjediset e tyre duke i referuar tek shkollat speciale duke mos 
zbatuar në këtë mënyrë detyrimin e tyre përcaktuar në kuadrin ligjor arsimor ekzistues. Në qytetet ku 
arsimi gjithpërfshirës është pilotuar, haset edhe fenomeni tjeter, ai i një konkurrence të pazëshme mes 
shkollave speciale dhe atyre të zakonshme, në rastet kur shkollat e zakonshme thithin në gjirin e tyre fëmijë 
me AK duke rrezikuar ndjeshëm reduktimin e rregjistrimeve në shkollat speciale.  
Këto problematika e të tjera të identifikuara në analizën SËOT kryer në funksion të hartimit të strategjisë 
lokale të rajonit të Duurësit, kërkojnë ndërhyrje të mirëmënduar për të krijuar praktika dhe modele 
gjithpërfshirëse të cilat nuk duhet të lokalizohen vetëm në një shkollë, por DAR duhet te konsiderojë 
mundësinë e përhapjes së tyre më gjerë në rajon.  
 
Ndërhyrja e propozuar: 
DAR dhe një shkollë e propozuar prej saj pilotojnë arsimin gjithpërfshirës më synimin për ta shpërndarë më 
pas përvojën më gjerë në rajon. Nderhyrja  në shkollë presupozon krijimin e mjedisit gjithperfshires në kete 
shkolle e arritur kjo permes  

1. trainimit të mësuesve, prinderve, psikologut shkollor dhe drejtuesve të shkollës;  
2. organizimit të fushatave ndërgjegjësuese me pjesmarrjen dhe kontributin e stafit mësimor, 

prindërve dhe strukturave të tyre përfaqësuese (Bordi i Prindërve, Këshillat e prindërve), 
nxënësve dhe strukturës së tyre përfaqësuese (Qeverisë së Nxnënësve);  

3. identifikimit dhe ndihmesës në edukim të fëmijëve me AK si në klasat respektive edhe brenda 
shkollës; 

4. krijimit të klasës/mjedisit burimor dhe prezantimit të mësuesit ndihmës 
5. prezantimit të punonjësit social në shkollë për të krijuar komunikim professional me familjet e 

fëmijëve me AK, me qëllim thyerjen e mentaliteteve stigmatizuese dhe diskriminuese në mjedisin 
shkollor  

6. ngritjes dhe fuqizimit të ekipit që harton dhe zbaton PEI në shkollë, me pjesmarrjen e mësuesit, 
drejtuesit të shkollës, psikologut shkollor, punonjësit social dhe prindit (idealisht edhe te 
specialistëve të aftësive të kufizuara, që mund të jenë personel i qenrave të zhvillimit/shërbimit 
apo shkollës speciale) 

7. stabilizimit dhe fuqizimit të bashkëpunimit mes personelit të shkollës së zakonshme dhe speciale 
në ndihmë të arsimit të fëmijëve me AK 

Për të siguruar një ndërhyrje arsimore të efektshme do të ishtë e nevojshme që hapa të ngjashme të 
fillojnë në një kopsht i cili pozicionohet gjeografikisht afër me shkollën pilot. Fëmijët me AK të ndihmuar në 
moshë të hershme në kopsht do të jenë kontigjent i shkollës pilot.  
Ndërhyrja komplementohet me ngritjen dhe fuqizimin e një strukture në DAR e cila të vlerësojë nevojat 
arsimore të fëmijëve me AK dhe ti rekomandojë shkollës axhustimet e nevojshme për të akomoduar dhe për 
tju përgjigjur nëvojave të fëmijëve me AK që do të rregjistrohen dhe edukohën në këtë shkollë. Pjesmarrja 
në këtë strukturë e specialisteve te fushës së mjeksisë, zyrës së ndihmës sociale si dhe punonjësit të 
Njësisë për Mbrojen e Fëmijëve në Bashki do të ishte një vlerë e shtuar me kontribut të nevojshëm për të 

SWOT
Durrësit

Nxënësve);



119

OBJEKTIVAT 
1. rritja e numrit të fëmijëve me AK që ndjekin 

shkollën e zakonshme 
2. përmirësimi i aftësive të punonjësve të arsimit 

(brenda shkollës dhe në DAR) për ti shërbyer 
edukimit të fëmijëve me AK 

3. rritja e pjesmarrrjes së strukturave ndihmëse 
në shkollë, Bordit të Prindërve dhe Qeverisë së 
Nxënësve për të krijuar mjedis gjithperfshirës 
në shkollë 

GRUPET E SYNUARA 
Të gjithë fëmijët përfshirë ata me AK  
Personeli i shkollës/kopshtit 
Prindrit/komunitetit i shkollës 
Specialistët e edukimit në DAR 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Mësuesit e shkollës/kopshtit 
Prindërit 
Nxënësit 
Punonjësit e DAR, Bashkisë, Drejtorisë së Shëndetit 
Parësor 
Personel i shkollës speciale 
Personel i qendrave të zhvillimit 
OJF kontribuese 
Shoqata prindërish ose të personave me AK 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
OJF kontribuese në terma financiarë ose me 
ekspertizë 
Komuniteti shkollor/Bordi i Prindërve 
Pushteti vendor 
DAR 

BUXHETI I KËRKUAR 
11.979.225.(në 5 vite projekt) 
 

KOHA E ZBATIMIT 
2010-2014 
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I. Buxhetet 
I.1 Shërbimet Sociale

Projekt 1 (Objektivi II.1, II.2, II.3)

Ngritja dhe fuqizimi I strukturave të shërbimeve sociale pranë Bashkisë Durrës

Projekt 2 (Objektivi III.1, III.2)

Mbledhja e të dhënave/vlerësimi i gjendjes së nevojave për shërbime

Projekt 3 (Objektivi IV.1)

Qendër Ditore Multifunksionale për personat me aftësi të kufi zuara.

SHTOJCA

Zërat e buxhetit Kosto  Viti1 Viti2 Viti3 Viti4 Viti5 
Personel (nje staf në dy 
vitet e para/3 staf në tre 
vitet e fundit) 

6.600.000 600.000 600.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000

Shpenzime administrative 1.110.000 180.000 180.000 250.000 250.000 250.000 
Manuale/Procedura/Trajnim 1.200.000 500.000 200.000 500.000 0 0 
TOTAL 8.910.000 1.280.000 980.000 2.550.000 2.050.000 2.050.000

Zërat e buxhetit Kosto  Viti1 Viti2 Viti3 Viti4 Viti5 
Mbledhja e informacionit 900.000 500.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
Data Baza 500.000 300.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
Harta e nevojave 600.000 300.000 0 0 300.000 0 
TOTAL 2.000.000 1.100.000 150.000 150.000 450.000 150.000 

Zërat e buxhetit Kosto Viti1 Viti2 Viti3 Viti4 Viti5 
Personel 
(10 persona) 

24.000.000 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

Punonjës 
Kuzhine&mirëmbajtje 
(2 punonjës) 

2.880.000 0 720.000 720.000 720.000 720.000 

Shpenzime ushqimi 10.584.000 0 2.646.000 2.646.000 2.646.000 2.646.000 
Shpenzime operative 2.880.000 0 720.000 720.000 720.000 720.000 
Mirëmbajtje/Transport 1.440.000 0 360.000 360.000 360.000 360.000 
TOTALI 41.784.000 0 10.446.000 10.446.000 10.446.000 10.446.000



STRATEGJIA 
LOKALE

122

DURRËSI

Projekt 4 (Objektivi IV.2)

Qendër multifunksionale informimi, orientimi, këshillimi për personat me aftësi të 

kufi zuara e familjet e tyre.

Projekt 5 (Objektivi IV.3)

Ndërhyrje në fëmijërinë e hershme

Projekti 6 (Objektivi IV.5)

Shërbimi I Asistentit personal për Personat me Aftësi të kufi zuara.

Projekt 7 (Objektivi IV.6)

Transport i përshtatur për personat me aftësi të kufi zuara

Zërat e buxhetit Kosto Viti1 Viti2 Viti3 Viti4 Viti5 
Personel  
(4 specialistë 

9.600.000 0 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 

Qera 1.920.000 0 480.000 480.000 480.000 480.000 
Mirëmbajtje 960.000 0 240.000 240.000 240.000 240.000 
Shpenzime administrative 1.920.000 0 480.000 480.000 480.000 480.000 
Transport 960.000 0 240.000 240.000 240.000 240.000 
Trajnime stafi 1.400.000 0 350.000 350.000 350.000 350.000 
Botime 2.000.000 0 500.000 500.000 500.000 500.000 
TOTAL 18.760.000 0 4.690.000 4.690.000 4.690.000 4.690.000 

Zërat e buxhetit Kosto Viti1 Viti2 Viti3 Viti4 Viti5 
Personel (5 specialistë) 9.000.000 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
Qera 720.000 0 0 240.000 240.000 240.000 
Pajisje/Mirëmbajtje 1.440.000 0 0 480.000 480.000 480.000 
Shpenzime administrative 720.000 0 0 240.000 240.000 240.000 
Transport 720.000 0 0 240.000 240.000 240.000 
Trajnime për prindërit 300.000 0 0 100.000 100.000 100.000 
Botime 450.000 0 0 150.000 150.000 150.000 
TOTAL 13.350.000 0 0 4.450.000 4.450.000 4.450.000 

Zërat e buxhetit Kosto Viti1 Viti2 Viti3 Viti4 Viti5 
Personel (1 koordinator 
/40 asistentë) 

7.200.000 0 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 

Shpenzime operative 1.440.000 0 360.000 360.000 360.000 360.000 
Përgatitja e moduleve 
/trajnimi 

3.200.000 0 800.000 800.000 800.000 800.000 

TOTAL 11.840.000 0 2.960.000 2.960.000 2.960.000 2.960.000 

Zërat e buxhetit Kosto Viti1 Viti2 Viti3 Viti4 Viti5 
Personel (2 koordinatorë/4 
shoferë) 

7.200.000 0 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000

Naftë 2.400.000 0 600.000 600.000 600.000 600.000 
Shpenzime operative 2.400.000 0 600.000 600.000 600.000 600.000 
Trajnimi 840.000 0 210.000 210.000 210.000 210.000 
TOTAL 112.840.000  3.210.000 3.210.000 33.210.000 33.210.000
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Projekt 8 (Objektivi IV.7)

Pilotimi i qendrave për jetesë të pavarur

Projekt 9 (Objektiv IV.8)

Pilotim i Shërbimit “Respite care”

I.2 Infrastruktura

Projekt 1 (Objektivi II.1)

Fuqizim Kapacitetesh të institucioneve lokale përgjegjëse për përshtatshmërinë

Projekt 2 (Objektiv II. 2.1)

Përgatitja, botimi dhe shpërndarja e materjaleve ndërgjegjësuese dhe manualeve 

teknike në ndihmë të zbatimit të ligjit për ndërtime të përshtatura

12.840.000  3.210.000 3.210.000 3.210.000 3.210.000

Zërat e buxhetit Kosto Viti1 Viti2 Viti3 Viti4 Viti5 
Personel (kujdestrë) 5.040.000 0 0 1.680.000 1.680.000 1.680.000 
Qera 2.160.000 0 0 720.000 720.000 720.000 
Mirëmbajtje 1.440.000 0 0 480.000 480.000 480.000 
Shpenzime operative 1.800.000 0 0 600.000 600.000 600.000 
Shpenzime ushqimi 2.268.000 0 0 756.000 756.000 756.000 
TOTAL 10.440.000 0 0 3.480.000 3.480.000 3.480.000 

12.840.000  3.210.000 3.210.000 3.210.000 3.210.000

Zërat e buxhetit Kosto Viti1 Viti2 Viti3 Viti4 Viti5 
Personel (3 edukatorë) 2.520.000 0 0 0 1.260.000 1.260.000 
Qera 1.440.000 0 0 0 720.000 720.000 
Mirëmbajtje 480.000 0 0 0 240.000 240.000 
Shpenzime operative 960.000 0 0 0 480.000 480.000 
Ushqim 1.512.000 0 0 0 756.000 756.000 
TOTAL 4.644.000 0 0 0 2.322.000 2.322.000 

Emërtimi i aktivitetit Njësia Sasia Kosti për njësi Shuma në lekë 
Trajnim ditë 3 20.000 60.000 
Totali    60.000 

 
Emërtimi i aktivitetit Njësia Sasia Kosto për 

njësi lekë 
Shuma 
Lekë 

Broshurë në mbështetje të zbatimit të rregullave teknike Copë 300 100 30000 
Fletë palosje ndërgjegjësuese për subjektet zbatuese të ndërtimit Copë 300 100 30000 
Totali    60000 
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Projekt 3 (Objektivi II. 3.1)

Përgatitja, botimi dhe shpërndarja e materjaleve ndërgjegjësuese për ndërtime dhe 

transport të përshtatur

Projekt 4 (Objektiv IV.1.1)

Studim me gjetje dhe rekomandime mbi nivelin aktual të përshtatshmërisë në 

ndërtesat egzistuese publike

Projekt 5 (Objektiv VI. 1.2)

Përshtatja e ambjenteve në Bashkinë e Durrësit.

Projekt 6 (Objektiv VI.2.2)

Përshtatja e pallatit të sportit

 
Emërtimi i aktivitetit Njësia Sasia Kosto për 

njësi lekë 
Shuma 
Lekë 

Broshurë përmbledhëse mbi të drejtat e personave me aftësi të 
kufizuara në fushën e përshtatjes mjedisore dhe infrastrukturës 

Copë 300 100 30000 

Fletë palosje mbi të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në 
fushën e përshtatjes mjedisore dhe infrastrukturës 

Copë 300 100 30000 

Totali    60.000 

Emërtimi Kosto 
Lekë 

Përgatitja e metodologjisë dhe mjeteve  
mbledhja e të dhënave  
përgatitja e raportit  
publikimi dhe prezantimi i tij  
Totali  500.000 

 
Nr. Përshkrimi i punimit Njësia Sasia Çmimi 

Lekë 
Shuma  
Lekë 

1  4 Rampa ml 10 8000     80000 
2 Përshtatje tualeti  Copë 1 500000   500000 
3 Parmakë ml 40 2500   100000 
4 Shirita dyshemeje për të verbërit m2 20 2300     46000 
5 Ashensori Copë 1 1700000 1700000 
 Total     2426000 
 

Nr. Përshkrimi i punimit Njësia Sasia Çmimi 
Lekë 

Shuma  
Lekë 

1  2 Rampa ml 8 8000     64000 
2 Përshtatje tualeti  Copë 1 500000   500000 
3 Parmakë ml 20 2500     50000 
4 Shirita dyshemeje për të verbërit m2 20 2300     46000 
      
 Total       660000 
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Projekt 7 (Objektiv VI. 2.3)

Përshtatja e Muzeut Arkeologjik

Projekt 8 (Objektiv VI. 2.4)

Përshtatja e hyrjes në 9 shkolla nëntë vjecare të qytetit

Projekt 9 (Objektivi VI.2.5)

Modeli i një shkolle të përshtatur

Projekt 10 (Objektiv VI.2.6)

Përshtatja e trotuareve në 10 kryqëzime rrugësh

 
Nr. Përshkrimi i punimit Njësia Sasia Çmimi 

Lekë 
Shuma  
Lekë 

1  4 Rampa ml 12 8000     96000 
2 Përshtatje tualeti  Copë 1 500000   500000 
3 Parmakë ml 60 2500   150000 
4 Shirita dyshemeje për të verbërit m2 40 2300     92000 
5 Ashensori Copë 1 1500000 1500000 
 Total     2338000 

 
Nr. Përshkrimi i punimit Njësia Sasia Çmimi 

Lekë 
Shuma  
Lekë 

1  2 Rampa ml 12 10000   120000 
2 Përshtatje tualeti  Copë 1 500000   500000 
3 Parmakë ml 100 2500   250000 
4 Shirita dyshemeje për të verbërit m2 40 2300     92000 
5 Ashensori Copë 1 1700000 1700000 
 Total     2662000 
 

Nr. Përshkrimi i punimit Njësia Sasia Çmimi 
Lekë 

Shuma  
Lekë 

1 2 Rampa ml 12 10000   120000 
2 Parmakë ml 100 2500   250000 
 Total për një shkollë      370000 
 Total për 9 shkolla    3330000 

Nr. Përshkrimi i punimit Njësia Sasia Çmimi 
Lekë 

Shuma  
Lekë 

1 Rampa ml 1 16000     16000 
2 Shirit për të verbër  m2 0.5 2500       1250 
 Total për një rampë trotuari         17250  
 Total për 40 rampa trotuaresh       690000 
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Projekt 11 (Objektiv VI.2. 7) 

Përshtatja e hyrjes së një qendre shëndetësore

I.III Punësimi e Formimi profesional

Projekt 1 (Objektiv II)

Ngritja e njësisë për nxitjen e punësimit të personave me aftësi të kufi zuara pranë 

DRSHKP, Durrës.

Projekti 2 (Objektivi V)

Ngritja e shërbimit pilot të riaftësimit profesional, pranë shkollës speciale, PLM-Durrës

 
Nr. Përshkrimi i punimit Njësia Sasia Çmimi 

Lekë 
Shuma  
Lekë 

1  Rampa ml 6 8000     48000 
2 Përshtatje tualeti  Copë 1 500000   500000 
3 Parmakë ml 20 2500     50000 
4 Shirita dyshemeje për të verbërit m2 10 2300     23000 
5 Ashensori Copë 1 1500000 1500000 
 Total     2121000 

Zëra të buxhetit Kosto Viti 1 Viti 2 Viti 3 Viti 4 Viti 5 
Personel 6.000.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 
Shpenzime operative 1.800.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 
Pajisje/Mirëmbajtje 780.000 300.000 120.000 120.000 120.000 120.000 
Trajnime 900.000 500.000 200.000 0 200.000 0 
Data baze 500.000 300.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
Informacion/ndërgjegjësim 2.000.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 
TOTAL 11.980.000 3.060.000 2.330.000 2.130.000 2.330.000 2.130.000 

Zërat e Buxhetit  Kosto Viti 1 Viti 2 Viti 3 Viti 4 Viti 5 
Personeli 
(3 persona-Drejtues, 
Financier dhe Shofer) 

6,360,000 600,000 1440000 1440000 1440000 1440000

Konsulencë/ përgatitje 
paketash trajnimi(3 paketa) 

1,800,000 1,800,000 0 0 0 0 

Trajnim për trajnerë/ 
specialitë për ofrim të 
kurseve te trajnimit  

840,000 840,000 0 0 0 0 

Personeli specialitë trajnimi 
(3 specialistë)  

5,040,000 0 1260000 1260000 1260000 1260000

Kosto operative, materiale 
për trajnime 

3,360,000  840,000 840,000 840,000 840,000 

Transport/karburant 2,400,000  600,000 600,000 600,000 600,000 
Investim për ndërtim objekti 
dhe pajisje, mirëmbajtje 

18500000 18500000 100,000  100,000  

TOTAL  38,300,000 21740000 4240000 4140000 4240000 4140000
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I.IV Arsimi

Projekt 1 (Në përmbushje të të gjitha objektivave)

Një shkollë gjithëpërfshirëse për fëmijët me aftësi të kufi zuara

Zëra të buxhetit Kosto totale Viti 1 Viti 2 Viti 3 Viti 4 Viti 5 
Krijimi/fuqizimi i grupit të 
vlerësimit në DAR 

527.000 158.100 105.400 105.400 52.700 52.700 

Krijimi dhe fuqizimi i 
grupit qe harton PEI ne 
shkollë 

1.490.500 298.100 298.100 298.100 298.100 298.100 

Trajnim për mësues 790.500 316.200 210.800 263.500   
Aktivitete me prindërit 593.500 118.700 118.700 118.700 118.700 118.700 
Fuqizimi i qeverisë së 
nxënësve 

1.555.945 332.269 226.869 332.269 332.269 332.269 

Organizim i aktiviteteve 
ndërgjegjësuese brenda 
shkollës 

972.500 194.500 194.500 194.500 194.500 194.500 

Organizim i aktiviteteve 
ndërgjegjësuese përtej 
shkollës 

1.090.240 446.080 161.040 161.040 161.040 161.040 

Krijimi i mjedisit burimor 335.040 335.040 50.000 50.000 50.000 50.000 
Përshtatshmëria fizike 
(shih projektet e 
pershtatshmerise) 

      

Persona burimorë 4.600.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 
Shpenzime 
administrative 

24.000 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 

Total 11.979.225 3.123.789 2.290.209 2.448.309 2.132.109 2.132.109
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II.1 Lista e kontribuesve në hartimin e planit lokal për Shërbimet

1. Meme Xhaferaj, Bashkia Durrës

2. Arlind Vata, Bashkia Durrës

3. Mariza Bakiri, Bashkia Durres

4.Darjan Konomi, Caritas

5.Manjola Allkurti, Qendra e Zhvillimit, Durrës

6. Xhulieta Hasho, Qendra e Zhvillimit, Durrës

7. Esterina Mema, Shoqata e të Verbërve

8. Ervis Shameti, Shoqata e të Verbërve

9. Sanie Kas, DRFPP, Durrës

10. Astrit Hysaj, Bashkia Durrës

11. Tatjana Xhimtiku, Bashkia Durrës

12. Drita Toplini, Shoqata e të Verbërve

13. Luiza Banushi, Shoqata e të Verbërve

14. Hajrie Shehu, Invalidët e Punës, Durrës

15. Matilda Sallaku, Qarku Durrës

16. Marjana Hamiti, DRSHSSH, Durrës

17.Mirsida Doraku, Qarku Durrës

II.2 Lista e kontribuesve në hartimin e planit lokal për Përshtatshmërinë

1.Adhurim Qehaj, Urbanistika, Bashkia Durrës

2.Kryeinxhinier i Parkut të Udhëtarëve Durrës

3.Departamenti i Urbanistikës, Bashkia Durrës

4. Mikel Kraja, Urbanistika, Qarku Durrës

5.Emiriana Sako, Urbanistika, Bashkia Durrës

SHTOJCA II: PJESËMARRËSIT
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6.Dalina Bucaj, Urbanistika, Bashkia Durrës

7.Dorina Isufi , Urbanistika, Bashkia Durrës

8.Ermal Lama, Urbanistika, Bashkia Durrës

9.Elvis Lila, Transporti, Bashkia Durrës

10.Devis Boshnjaku, Urbanistika, Durrës

11.Eralda Mukaj, Shërbimet Sociale, Bashkia Durrës

12.Meme Xhaferraj, Shërbimet Sociale, Bashkia Durrës

13.Esterina Mema, Shoqata e të Verbërve

14.Ervis Shametaj, Shoqata e të Verbërve

15.Astrit Hysaj, Administrator, Bashkia Durrës

16.Tatjana Xhimitiku, Administrator, Bashkia Durrës

17.Mariza Bakiri, Administrator, Bashkia Durrës

18.Arlind Vata, Administrator, Bashkia Durrës

19.Aurora Pilinci, Urbanistika, Bashkia Durres

II.3 Lista e kontribuesve në hartimin e planit lokal për Punësimin 
      e Formimin Profesional

1.Dorina Guza, DRSHKP, Durrës

2.Odeta Garoni, DRSHKP, Durrës

3.Lindita Rubiku, DRSHKP, Durrës

4.Xhulieta Hasho, Qendra e Zhvillimit, Durrës

5.Darjan Konomi, Caritas

6.Ervis Shametaj, Shoqata e të Verbërve

7.Dejana Burgija, DRSHKP, Durrës

8.Majlinda mema, DRSHKP, Durrës

9.Tatjana Xhimitiku, Bashkia Durrës

10.Sanie Kasa, DRFPP, Durrës

11.Blerina Sanxhaku, DRISHP, Durrës

12.Lida Gjoka, DRISHP, Durrës

13.Luljeta Suli, familjar i nje personi me aftesi te kufi zuara

14.Fatbardha Likmeta, DRSHKP Durrës

15.Alma Cela, DRSHKP Durrës

16.Mario Skufi , DRISHP, Durrës
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II.4 Lista e kontribuesve në hartimin e planit lokal për Arsimin 
      Gjithëpërfshirës

1.Tatjana Xhimitiku, Administratore, Bashkia Durrës

2. Mariza Bakiri, Administratore, Bashkia Durrës

3.Hajrie Shehu, Shoqata e Invalidëve të Punës

4. Nexhmie Guga, Shoqata e Invalidëve të Punës

5.Violeta Kokomani, Shoqata e të Verbërve

6. Esterina Mema, Shoqata e të Verbërve

7.Ervis Shametaj, Shoqata e të Verbërve

8. Meliza Muka, Shkolla”Marie Kaculini”

9.Merita Bekteshi, Shkolla” Kongresi i Lirisë”

10.Luljeta Turkeshi, Shkolla” Vasil Ziu”

11. Arlind Vata, Bashkia Durrës

12. Liljana Cani, DAR, Durrës

13. Maria Trebicka,Shkolla Speciale Durrës

14. Arta Cercizi, Shkolla Speciale Durrës

15.Meme Xhaferraj, Bashkia Durrës

16.Alma Rakipi, Përgjegjëse e Sektorit të Kurrikulës, DAR Durrës

17. Ambera Duka, Universiteti Durrës

18. Frrok Shehi, Drejtues Shkolle 

19. Flutura Zani, Drejtues Shkolle


