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Ky dokument u përgatit nga Shërbimi Social Shtetëror, përmes mbështetjes së UNFPA- Fondit 

të Kombeve të Bashkuara për Popullsinë, në kuadër të projektit “Planifi kimi në nivel lokal 

për realizimin e të drejtave të personave me aftësi të kufi zuara”.  

Materiali u përgatit nga ekspertët:

MA. Narbis Ballhysa - Arsimi, Punësimi dhe Formimi Profesional

MA. Sidita Fortuzi - Shërbimet dhe Infrastruktura

Falenderime:

Z. Mihal Naco - Drejtor i Përgjithshëm; Shërbimi Social Shtetëror

Znj. Denada Seferi - Drejtore; Drejtoria e Politikave të Shërbimeve Sociale, MPCSSHB

Znj. Enida Capo - Specialiste; Drejtoria e Politikave të Shërbimeve Sociale, MPCSSHB

Z. Gëzim Tushi - Drejtoria e Inspektimit të Standarteve të Shërbimeve Sociale, SHSSH

Znj. Anisa Softa - Koordinatore projekti; SHSSH

Znj. Elambrina Stefa - Specialiste; Drejtoria e Projekteve dhe Trajnimeve, SHSSH

Znj. Rudina Xhuvani - Specialiste; Drejtoria e Projekteve dhe Trajnimeve, SHSSH

Idetë e shprehura nga autorët e këtij botimi, nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht opinionet 

dhe pikëpamjet e Fondit të Kombeve të Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA).
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Qarku i Fierit përbëhet nga rrethet Fier, Lushnje e Mallakastër gjithsej përbëhet nga 

6 Bashki (qytete), 36 Komuna (276 fshatra) dhe ndodhet në jug-perëndim të Repub-

likës së Shqipërisë. Kufi zohet në Veri me Qarkun e Durrësit në veri-lindje me Qarkun 

e Elbasanit, në lindje me Qarkun e Beratit, në jug me Qarkun e Vlorës dhe laget në  

perëndim nga deti Adriatik.

Popullsia e tij është 484.438 banorë, duke u renditur i dyti në Republikë për nga 

popullsia, pas Qarkut të Tiranës. Dendësia e popullsisë është 202 banorë për km2, 

pothuajse sa dyfi shi i dendësisë mesatare kombëtare prej 106,7 banore per km2, dhe 

vjen i treti pas Tiranës e Durrësit. Ndërkohë qyteti i Fierit rregjistron një popullsi prej 

82.000 banorësh.Popullsia e Qarkut të Fierit lidhet me një histori të pasur. Rrënojat an-

tike të qytetit ilir Bylis dhe të qytetit të Apollonisë (588 p.e.s) përbëjnë një nga dëshmitë 

më të rëndësishme kulturore të rajonit. Megjithëse të lidhur ngushtë me vlerat familjare 

dhe traditat e tyre, ky komunitet punon për zhvillimin dhe  të ardhmen e rajonit të tyre.

Gjatë 20 viteve të shkuara Fieri ka përjetuar një shtim të shpejtë të popullsisë në 

qendrat qytetare, me gjithë rënien e përgjithshme të numrit të popullsisë për shkak 

të emigrimit jashtë vendit e në qytete të tjera. Lëvizja e popullsisë është një tregues i 

kushteve ekonomike të kësaj zone, e cila  ka prekur cilësinë e shërbimeve sociale, si 

arsimi, shëndetësia, duke ngarkuar infrastrukturën dhe shërbimet ekzistuese. Pushtetit 

vendor dhe institucioneve shtetërore u del si detyrë t’i përgjigjen urbanizimit të shpejtë 

dhe të sigurojnë një barazpeshë zhvillimi në zonat rurale. Qarku i Fierit, për shkak të 

vendosjes gjeografi ke dhe  burimeve natyrore, i ka të gjiitha mundësitë, për tu zhvilluar 

si një nga qendrat më të rëndësishme të agrobiznesit në vend.

RAJONI I FIERIT, INFORMACION I PËRGJITHSHËM 
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UNFPA Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë

OKB Organizata e Kombeve të Bashkuara

UNESCO Organizata e Kombeve të Bashkuara për Edukimin, Shkencën dhe Kulturën

MPÇSSHB Ministria e Punës Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta

MASH Ministria e Arsimit dhe Shkencës

SHSSH  Shërbimi Social Shtetëror

SHKP Shërbimi Kombëtar i Punësimit

DRSHKP Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit

DRISHP Drejtoria Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror të Punës

DRFP Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional

QFP Qëndra e Formimit Profesional

DAR Drejtoria Arsimore Rajonale

FSHDPAK Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuar

OJF  Organizata Jofi timprurëse 

PAK Persona me Aftësi të Kufi zuar

SKPAK Strategjia Kombëtare e Personave me Aftësi të Kufi zuar 

SZHPAK Strategjia e Zhvillimit të Personave me Aftësi të Kufi zuar

AK Aftësi e Kufi zuar

LISTA E SHKURTIMEVE
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Një ndër objektivat e rëndësishëm të zhvillimit social të shoqërisë shqiptare në këto 

vite ka qenë dhe garantimi i shërbimeve sociale për personat me aftësi të kufi zuar (PAK), 

duke vlerësuar rëndësinë që këto shërbime kanë në sigurimin e një cilësie më të mirë 

të jetës për ta dhe familjarët e tyre. Shërbimet sociale janë një mjet i rëndësishëm për 

uljen e varfërisë dhe përjashtimit social të PAK. Strategjia e mbrojtjes sociale si pjesë 

e strategjisë ndërsektoriale, ka përcaktuar në objektivat kryesorë të saj ofrimin e shër-

bimeve sociale të duhura për PAK për të infl uencuar në uljen e varfërisë, përmirësimin 

e cilësisë së jetës dhe përfshirjen e tyre në zhvillimin e komunitetit (MPÇSShB, 2007). 

Në janar 2005 shteti shqiptar miratoi Strategjinë Kombëtare të PAK (SKPAK) dhe Planin 

per Veprim, i cili përcakton objektivat madhorë dhe planet sektoriale për veprim për të 

garantuar të drejtat e PAK në Shqipëri.

Proçesi i decentralizimit të kompetencave të qeverisjes është duke u shoqëruar 

ndër të tjera edhe me transferimin në nivel lokal të funksioneve menaxhuese në 

ofrimin e shërbimeve për grupet në nevojë. Suksesi i këtij proçesi varet nga faktorë 

të tillë si vullneti politik, aktivizimi i shoqërisë civile, burimet e duhura fi nanciare dhe 

njerëzore në nivel lokal, kuadër ligjor efi kas, alokim korrekt i burimeve të nevojshme për 

të përmbushur përgjegjësitë e deleguara në nivelin lokal. Gjithëpërfshirja e çështjeve 

të aftësisë së kufi zuar në politikat e zhvillimit në nivel lokal, passjell përfshirjen e tyre 

në çdo plan veprimi lokal multisektorial, vendimmarrjen ligjore lokale, në politika dhe 

programe konkrete zhvillimi të rajonit. Sa më lart, nënkupton shmangie nga programe 

dhe shërbime të veçuara. Vendimmarrësit në nivel lokal nevojiten të kenë përvetësuar 

“refl eksin e aftësisë së kufi zuar”, ç’ ka d.m.th njohjen prej tyre të detyrimit për të përf-

shirë çështjet e aftësisë së kufi zuar në hartimin e planit të zhvillimit lokal.

Rol të rëndësishëm në reformimin e shërbimeve sociale, si pjesë e proçesit të de-

centralizimit, kanë dhe organizatat e PAK, organizata me fokus të drejtat e tyre, individë 

dhe përfaqësues të këtij komuniteti. Në jetën e përditshme PAK ndeshen me shumë 

barriera të cilat i përjashtojnë nga shoqëria si qytetarë me të drejta të barabarta. Përmes 

i. HYRJE
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pjesëmarrjes aktive të tyre në shkëmbim informacioni, konsultim, vendimmarrje në 

proçesin e planifi kimit të shërbimeve sociale në nivel lokal, ata përfaqësojnë garantuesit 

më të mirë të drejtave themelore të PAK dhe zbatimit të parimeve të mundësive të 

barabarta dhe pjesëmarrjes së plotë në shoqëri. 

Pjesë e proçesit të reformës sociale për ofrimin e shërbimeve për personat me 

aftësi të kufi zuar është dhe hartimi i Strategjisë së Zhvillimit për Personat me Aftësi të 

Kufi zuara në rajonin e Fierit (SZHPAK). Ajo është hartuar në përputhje dhe në kuadër 

të zbatimit të Strategjisë Kombëtare të Personave me Aftësi të Kufi zuar1. Kjo strategji 

zhvillimi, udhëhiqet nga ky dokument bazë i fushës, nga dokumenta dhe instrumenta 

ndërkombëtarë, si dhe nga politikat dhe kuadri ligjor ekzistues, që sanksionojnë të 

drejtat e personave me aftësi të kufi zuara në Shqipëri.

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

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

të personave me aftësi të kufi zuara në shoqërinë shqiptare. Pikërisht qëllimi fi nal i SZH-

PAK 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 

shërbime shoqërore, arsim, formimit profesional dhe punësim, mjete komunikimi dhe 

përshtatshmëri ndertimore në rajonin e Fierit.

SZHPAK 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 SZHPAK është e organizuar në katër pjesë kryesore. 

Pjesa e parë paraqet konteksin në të cilin është hartuar SZHPAK si edhe proçesin 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 rajonin e Fierit, por edhe mbi angazhimet konkrete 

të institucioneve vendore përsa i përket sferës së aftësisë së kufi zuar. Pjesa e tretë, përm-

ban drejtimet kryesore strategjike që institucionet përgjegjëse në rajonin e Fierit duhet 

të ndjekin në vitet e ardhshme me qëllim ofrimin dhe rritjen 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.

 
1 VKM nr. 8 datë 07.01.2005 “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare të Personave me Aftësi të Kufi zuar”.
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Sipas të dhënave zyrtare numri i personave me aftësi të kufi zuar në qytetin e Fierit 

është 2791 Grafi ku 1 jep informacion mbi kategoritë e aftësisë së kufi zuar, të cilave u 

përkasin këta persona si dhe numrin e kujdestarëve të personave me aftësi të kufi zuar 

sipas kategorive. 6.6% ( n=186 ) janë invalidë në pension pleqërie, 11.1% (n=312) 

janë invalidë të pjesshëm pune, 36.8% (n=1029) invalidë pune të plotë, 5.6% (n=157) 

janë para dhe teraplegjikë, 9.7% (n=272 ) janë të verbër dhe 30% (n=835) janë 

persona me aftësi të kufi zuar. Nga grafi ku 1 jepet informacion edhe për numrin ( n= 

122 ) e personave të cilet janë aksidentuar ose kanë sëmundje profesionale. Ndërkohë 

përfi tojnë shërbimin e kujdestarisë 356 persona me aftësi të kufi zuar. 

Grafi ku 1. Numri i personave me aftësi të kufizuar në qytetin e Fierit

62.4% e numrit të personave me aftësi të kufi zuar në qytetin e Fierit janë në moshë 

pune, Grafi kun 2 në vijim jep informacion për personat me aftësi të kufi zuar në moshë 

pune sipas kategorive. Prej tyre 72.2% (n=1259) janë invalidë pune dhe 27.8% ( 

n=484) janë persona me aftësi të kufi zuar fi zike dhe mendore. 

ii. TË DHËNA PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR 
    NË QYTETIN E FIERIT
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Grafi ku 2. Numri i personave me aftësi të kufizuar në moshë pune

 

Në Grafi kun 3 jepen të dhëna për numrin e kursantëve në qëndrën publike të 

formimit profesional. 1.6 % ( n=5) e këtij numri janë persona me aftësi të kufi zuar 

nga të cilët 1 është femër.

Grafi ku 3. Numri i personave me aftësi të kufizuar që ndjekin kurset e 

        formimit profesional në qendrën publike të formimit 

        profesional Fier

Në vijim Grafi ku 4 jepet informacion për numrin e punëkërkuesve të papunë të 

rregjistruar. Të rregjistruar në total për rajonin e Fierit, janë 8334 punëkërkues vetëm 

0.2% ( n= 20) e tyre janë persona me aftësi të kufi zuar.
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Grafi ku 4. Numri i punëkërkuesve të papunë të rregjistruar

Në qytetin e Fierit nga 6704 fëmijë të cilët ndjekin shkollat e zakonshme pubike 

9-vjeçare vetëm 0.1% ( n=10 ) e tyre janë fëmijë me aftësi të kufi zuar. Ndërkohë të 

rregjistruar nga DAR, Fier bazuar në dokumentacion vlerësues janë 101 fëmijë me 

aftësi të kufi zuar të cilët frekuentojnë shkollat e zakonshme.

Grafi ku 5. Numri i nxënësve me aftësi të kufizuar që ndjekin shkollat 

               e zakonshme në qytetin e Fierit

Në Grafi kun 6 jepet informacion për numrin e fëmijëve që ndjekin arsimin special 

(n=24) dhe shkollat e zakonshme (n=101) në qarkun e Fierit.
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Grafi ku 6. Numri i nxënësve me aftësi të kufizuar të cilët ndjekin shkollën 

              speciale dhe shkollat e zakonshme në qarkun e Fierit.

Në rajonin e Fierit numri i qendrave që ofrojnë shërbime është shumë i vogël dhe 

nuk përmbush nevojat e personave me aftësi të kufi zuar për shërbime në përputhe me 

kategorinë e aftësisë së kufi zuar dhe moshën. 

Në qytetin e Fierit sapo ka nisur aktivitetin qendra ditore“DEA”. Kjo qendër, e iden-

tifi kuar si qendra e vetme në Rajonin e Fierit për fëmijë më aftësi të kufi zuara mendore 

që ofron për 25 përfi tuesit e saj terapi me anë të programeve individuale nga specialistë 

të pedagogjisë speciale. 

Gjithashtu në qytetin e Fierit zhvillon aktivitetin Shtëpia e të Moshuarve që përbën 

institucionin e vetëm rezidencial për moshën e tretë. Në këtë institucion qëndrojnë 

aktualisht 71 të moshuar prej të cilëve, 27 janë persona me aftësi të kufi zuar. 

Shërbimet e trajnimit profesional në qytetin e Fierit ofrohen nga 3 qëndra prej të 

cilave, një publike dhe dy jopublike. Ato ofrojnë larmishmëri kursesh profesionale në 

përputhje dhe me kërkesat e tregut të punës. 

Në rajonin e Fierit zhvillojnë aktivitetin e tyre si organizata të aftësisë së kufi zuar, 

deget lokale të organizatave me anëtarësi të të verbërve, paraplegjikëve, invalidëve të 

punës, personave me aftësi të kufi zuara mendore.



15

I.1 PRODUKTET E PARTNERËT

Shërbimi Social Shtetëror, përmes mbështetjes së UNFPA- Fondit të Kombeve të Bash-

kuara për Popullsinë, në kuadër të projektit “Planifi kimi në nivel lokal për realizimin e të 

drejtave të personave me aftësi të kufi zuara” ndërmori inisiativën të nxisë fi llimin e proçesit 

për hartimin e një strategjie e cila do të synonte në përfshirjen e komunitetit të personave me 

aftësi të kufi zuara (SZHPAK) në Rajonin e Fierit, përmes përmirësimit të shërbimeve, sistemit 

arsimor, nxitjes së punësimit e formimit profesional, ndërtimit të ambienteve të përshtatura 

publike e jopublike. Produktet kryesore që rezultuan nga puna disa mujore, janë planet 

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 zhvillimi me objektiva e hapa konkretë për t’u ndjekur në të ardhmen.

Figura 1: Jep një tablo të produkteve të dala nga proçesi i hartimit 

             të planeve strategjike

          

PJESA I: PROÇESI PËR HARTIMIN E PLANEVE TË ZHVILLIMIT
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Figura 2: Ilustron proçesin e hartimit të SZHPAK për Rajonin e Fierit

I.2 MBLEDHJA E INFORMACIONIT

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

më pas hartimin e SZHPAK në Fier, u përdorën instrumentat si më poshtë:

A) Intervista te pastrukturura me institucionet të cilat operojnë në nivel lokal dhe 

lidhen me problematikat e Shërbimeve, Arsimit, Punësimit e Formimit Profe-

sional, Përshtatshmërisë së Ambienteve.

Intervista të pastrukturuara u zhvilluan me çdo department që kishte përgjegjësi 

për të katër çështjet objekt i SZHPAK.

Fillimisht u zhvillua një takim i parë me të gjitha institucionet lokale, ku u prezantua 

qëllimi, produktet që priteshin të realizoheshin si dhe rrugët për arritjen e tyre.

Një pyetësor i pastrukturuar u dorëzua për t’u plotësuar e më pas në bazë të 
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përgjigjeve dhe të dhënave të mbledhura, 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 SZHPAK:

Punësimi e Formimi profesional

1. Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit

2. Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional

3. Drejtoria Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror të Punës

Arsimi 

1. Drejtoria Rajonale Arsimore

2. Drejtues të Shkollave të zakonshme (n=5)

3. Drejtues i Shkollës Speciale

Shërbimet

1. Drejtoria e Shërbimeve Sociale/ Qarku Fier

2. Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Bashkia Fier

3. Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror

4. Inspektim/Kontrolli i Drejtorisë Rajonale 

5. Qendrat e Zhvillimit dhe OJF ofruese të shërbimeve shoqërore

Përshtatshmëria e ambienteve

1. Drejtoria e Urbanistikës dhe Transportit në Qark

2. Drejtoria e Urbanistikës në Bashki

B) Intervista direkte me persona me aftësi të kufi zuara

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 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 20-60 vjeç. Për të gjithë të intervistu-

arit, u përdor e njëjta skedë interviste, përmes së cilës synohej të merreshin të dhëna 

mbi historikun e aftësisë së kufi zuar, shërbimet që personi merrte, mjetet ndihmëse, 

gjendjen ekonomike, arsimimin, punësimin e përshtatshmërinë e ambienteve. Pjesa e 

fundit e skedës së intervistës, kishte pyetje mbi dëshirat, shpresat e pritshmëritë e tyre. 
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C) Intervista me drejtues të degëve të Shoqatave Kombëtare të aftësisë së kufi -

zuar në rajonin e Fierit si më poshtë:

1. Shoqata e Invalidëve të Punës për Qarkun e Fierit

2. Shoqata Kombëtare e të Verbërve/ Dega Fier

3. Shoqata e Kombëtare e Para-tetraplegjikëve/Dega Fier 

D) Intervista me drejtues të qëndrave ditore dhe qëndrave që ofrojnë shërbime

Intervistat u kryen përmes pyetësorëve të pastrukturuar, përmes të cilëve synohej të 

merrej informacion mbi shërbimet që ato ofronin, burimet e fi nancimit,  bashkëpunimin 

me pushtetin vendor, vështirësitë dhe problematikat me të cilat ndesheshin, nevojat 

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

E)  Fokus Grup me prinder apo kujdestarë të personave me aftësi të kufi zuara

Pesë prindër të personave me aftësi të kufi zuara fi zike, me aftësi të kufi zuar mendore, 

të verbër e me probleme dëgjimi u intervistuan për qëllim të hartimit të këtij raporti. U 

përdor e njëjta skedë interviste me piken B.

F) Fokus Grup me persona me aftësi të kufi zuara

U realizua një fokus grup me 4 persona me aftësi te kufi zuara të ndryshme. Pyetjet 

ishin të njëjta me pikat B e C. 

I.3 PARIMET, PROCESI & ORGANIZIMI I PUNËS 
     PËR HARTIMIN E SZHPAK

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

cilesisë së jetës dhe përfshirjen e personave me aftësi të kufi zuara në rajonin e Fierit, 

një rëndësi e veçantë iu kushtua organizimit të proçesit të formulimit të saj në të katër 

fushat. Proçesi ishte gjithëpërfshirës e me pjesëmarrje të gjerë 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 SZHPAK, është rezultat i një proçesi të hapur lokal, në të cilin kanë 

kontribuar një numër i madh aktorësh përgjegjës në fusha të arsimit, punësimit, 
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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 3: Përshkruan mënyrën e stadet që kaloi proçesi i hartimit të SZHPAK

 

\

Për secilën nga fushat u punua në grupe pune, në takime të veçanta të realizuara 

në dy ditë pune. Aktiviteti i ditës së parë, u fokusua në përgatitjen e analizës SWOT, ku 

pjesëmarrësit identifi kuan pikat e forta, të dobëta, mundësitë, risqet në realizimin e 

shërbimeve, punësimit, arsimit, përshtatshmërisë për personat me aftësi të kufi zuara. 

Pas hartimit të analizës SWOT nisi puna në grupe për hartimin e objektivave dhe matricës 

së planit të aktiviteteve në përputhje me to, për një periudhë pesë vjeçare. Edhe në 

grupet e punës për hartimin e strategjisë u punua me pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve 

përfshirë dhe grupet e interesit. Në vijimësi, atyre iu terhoq opinioni për mirëpërcaktimin 

e objektivave dhe veprimeve konkrete orientuar dhe nga gjetjet e bëra më herët dhe 

të evidentuara në analizën SWOT.
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PJESA II. VLERESIMI I GJENDJES

II.1  VLERËSIMI I GJËNDJES NË FUSHËN E SHËRBIMEVE

Ofrimi i shërbimeve shoqërore ka qëllimin të plotësojë nevoja për grupe të përsh-

kruara si “grupe në rrezik apo vulnerabël”. Duke plotësuar këto nevoja synohet që të 

zvoglohen rreziqet e mundshme të fenomeneve negative apo pasojave negative që 

sjell mungesa e tyre ndër këto shtresa por që refl ekton në të gjithë shoqërinë. Ofrimi 

i shërbimeve shoqërore në Shqipëri pasqyrohet një sërë aktesh ligjore e nënligjore, 

Konventash dhe Kartash. Dy nga dokumentet më të rëndësishëm në fushën e Aftësisë 

se Kufi zuar, të cilët na udhëheqin gjatë përpilimit të kësaj strategjie zhvillimi për Rajonin 

e Fierit janë: Strategjia Kombëtare për Personat me Aftësi të Kufi zuara dhe Konventa 

për të Drejtat e Përsonave me Aftësi të Kufi zuara.

Parimet nga të cilat udhëhiqet SKPAK:

- Parimin e së Drejtës Civile, Barazisë dhe Mosdiskriminimit; 

- Parimi i Vetëvendosjes, nënkupton që mjedisi ku jetojnë personat me aftësi të 

kufi zuara duhet të ndërtohet në mënyrë të tillë që t’i inkurajojë ata të jetojnë një jetë 

të pavarur dhe të jenë të aftë të vendosin vetë.

- Parimi i Përfshirjes, Pjesëmarrjes dhe Mundësive të Barabarta thekson që njerëzit 

me aftësi të kufi zuara janë pjesë e shoqërisë ku ato jetojnë dhe zotërojnë të njëjtat të 

drejta si njerëzit e tjerë. 

- Parimi i jetesës pa pengesa dhe mjedisit të lirë do të thotë që ndërtesat dhe 

shërbimet e tjera konsiderohen pa barriera, nëse ato përdoren nga personat me aftësi 

të kufi zuar, pa vështirësi të veçanta dhe, si rregull, pa ndihmën e të tjerëve.

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 zuar i ka cilësuar shërbimet shoqërore në funksion të kategorisë së personave 

me aftësi të kufi zuar. 

E drejta për shërbime shoqërore duhet të ofrohet mbi baza të barabarta për çdo 
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person pavarësisht nga vendndodhja e tij, urbane apo rurale, mosha, gjinia apo gjendja 

sociale etj.2 Pra, e drejta për shërbime shoqërore është garantuar nga kuadri ligjor Shqiptar 

në një sërë dokumenta polikë socialë3 si dhe akte të tjera ligjore dhe nënligjorë4 të cilët kanë 

normuar ofrimin në praktikë të shërbimeve shoqërore për personat me aftësi të kufi zuar. 

Koncepti i aftësisë së kufi zuar është një koncept që ka evoluar dhe vazhdon të evolojë 

dhe rrjedhimisht nevojat apo kërkesat që paraqet kjo kategori në lidhje me shërbimet 

që i ofrohen ka ndryshuar dhe kjo ka gjetur pasqyrim në të gjithë dokumentet që janë 

miratuar kohët e fundit. Megjithatë, situata me gjithë përmirësimet e bëra në legjislacion 

dhe në ofrimin e shërbimeve kërkon akoma ndërhyrje në nivele të ndryshme, si në atë 

ligjor, administrativ, në mënyrë që të përafrohet me detyrimet e reja që sjell Konventa 

për të Drejtat e Personave me Aftësi te Kufi zuar që përbën një sfi dë reale për Shqipërinë. 

ORGANIZIMI I SHËRBIMEVE SHOQËRORE NË RAJONIN E FIERIT

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

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

dhe në nivel administrativ me qëllim mbarvajtjen dhe kontrollin e tyre me efi cencë. Në 

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

të organeve të pushtetit vendor në Rajonin Fier lidhur me përgjegjësitë në fushën e 

shërbimeve shoqërore.

- Këshilli i Qarkut Fier: Pranë këtij Këshilli në përmbushje të detyrimeve ligjore5 

në nivel vendimmarës eshte ngritur në Prill 2008 “Komiteti i vlerësimit të nevojave 

2 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.

3 VKM nr. 8 datë 07.01.2005 “Për miratimin Strategjia kombëtare për personat me aftësi të kufi zuar”.
4 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”.

5 VKM nr.563 dt. 12.08.2005 “Per percaktimin e pergjegjesive te Qarkut per shperndarjen e sherbimeve 
te perkujdesjes shoqerore” dhe Udhezimit nr. 1 dt. 02.02.2007 te MPCSSHB dhe Ministrise se Brendeshme.
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dhe planifi kimit të shërbimeve të reja në komunitet”. Në përbërje të tij janë përfshirë 

14 përfaqësues sipas institucioneve përkatëse përcaktuar në udhëzimin e ministrisë6. 

Në nivel administrativ shërbimet shoqërore pranë Këshillit të Qarkut Fier adminis-

trohen prej Prillit 2008 nga “Drejtoria e Shërbimeve të Përkujdesjes Shoqërore”. 

- Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror Fier: Në nivel rajonal operon 

Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror Fier e cila ka si funksion bazë kontrollin/ins-

pektimin e zbatimit te legjislacionit dhe akteve normative nga ana e strukturave të pushtetit 

vendor për menaxhimin e fondeve te ndihmës ekonomike dhe pagesës së aftësisë të kufi zuar.

- Bashkia Fier: Shërbimet shoqërore në Bashkinë Fier janë të organizuar si në 

nivel vendimmarës ashtu edhe në nivel administrativ. Pranë Këshillit Bashkiak Fier është 

ngritur “Komisioni i Cështjeve Sociale”. Ndërkohë që në nivel administrativ në Bashkinë 

Fier shërbimet shoqërore janë adresuar pranë “Drejtorisë së Shërbimit Social”. Kjo 

drejtori përbëhet si më poshtë: 

1- Njësia ndihmës ekonomike ku realizohet identifi kimi, rregjistrimi dhe përfi timi 

i ndihmës ekonomike nga familjet në nevojë në Bashkinë Fier sipas kritereve të Ligjit 

9355 datë 10.03.2005 “Për ndihmën ekonomike dhe përkujdesjen shoqërore”. 

2- Njësia e shërbimit ndaj personave me aftësi të kufi zuara dhe për invalidët e 

punës. (persona me aftësi të kufi zuar, para-tetraplegjikë, të verber) dhe pagesën e 

shtesës së invalidit të punës. Kjo njësi përbëhet nga një specialist. 

3- Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve në nevojë, ka për qëllim mbrojtjen e fëmijëve 

në risk nga dhuna fi zike, seksuale, fëmijët që janë në punë etj. Evindentimi i nevojave 

përmes vlerësimit të gjendjes reale social-ekonomike, si dhe nxitjen e familjeve të 

fëmijëve vulnerabël synon të minimalizojë shkallën e abuzimit. 

4- Njësia për moshën e tretë dhe Shtëpinë e të Moshuarve ku punon një specialist. 

5. Njësia për pagesat cash 

- Ofruesit e shërbimeve shoqërore në Rajonin e Fierit: Në Fier operojnë në ofrimin 

e shërbimeve shoqërore një numër shumë i vogël qendrash ditore apo rezidenciale. 

6 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”.
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Shërbimet e ofruara prej tyre në këtë rajon luajnë një rol domethënës ndaj kategorisë 

së aftësisë së kufi zuar dhe familjarëve të tyre. Ndërkohë që zgjerimi i tyre, ngritja e 

shërbimeve të reja dhe përmirësimi i cilësisë është një sfi dë evidente për Rajonin e Fierit. 

Më poshtë jane të renditura OJF-të si ato publike dhe private që ofrojnë shërbime 

shoqërore për personat me aftësi të kufi zuar pranë Bashkisë Fier por edhe më gjerë. 

Këto OJF kanë qënë edhe pjesë e fokus grupeve të realizuara për mbledhjen e të dhë-

nave me qëllim realizimin e SZHPAK në këtë rajon. 

Qendra ditore “Dea” - Një OJF e mbështetur me fonde private që funksionon prej 

Qeshorit të vitit 2010. Është qendra e vetme ditore në Fier e cila akomodon 25 fëmijë 

me aftësi të kufi zuar, duke i ofruar atyre asistencë profesionale me programe individuale. 

Kjo qendër ka 3 punonjës socialë të specializuar, kujdestarë dhe staf tjetër mbështetës. 

Gjithsej në këtë qendër punojnë dhjetë punonjës. Me secilin nga fëmijët zhvillohet terapi 

individuale gjatë orëve të paradites deri në orën 12:30 domethënë gjatë shërbimit ditor 

ndërsa tre herë në javë zhvillohen terapi individuale dhe fi zioterapi të ndryshme nga 

14:00 deri 18:00 me fëmijë të tjerë jopërfi tues të shërbimeve të paradites. 

Duke qënë se kjo qendër është e vetmja ofruese e shërbimeve të tilla në Fier, 

duke plotësuar në këtë mënyrë një hapësirë boshe në fushën e shërbimeve shoqërore, 

mbështetja nga ana e pushtetit lokal në formë fi nancimi është një domosdoshmëri. 

Shkolla speciale - Është një klasë e krijuar pranë shkollës “Liri Gero”e profi lizuar në 

ofrimin e arsimimit special ndaj kategorive të ndryshme të aftësisë të kufi zuar (shih për 

më shumë fushën e arsimimit). Kjo klasë realisht funksionon më tepër si qendër ditore 

pasi nuk plotëson kriteret për t’u klasifi kuar si arsim shkollor special. Problemet me të 

cilat haset kjo klasë janë të shumëllojshme, duke fi lluar nga transporti për fëmijët që 

vijnë nga rrethinat e deri te mjetet didaktike e kushtet e ambjentit në të cilin mësohet. 

Mësueset e kësaj shkolle janë shumë të përkushtuara ndaj fëmijëvë por mungesa e 

mjeteve apo mosmarrja në konsideratë e kërkesave që ky staf ka bërë vazhdimisht në 

Ministri e Arsimit dhe Shkencës por edhe në organet e pushtetit lokal, ka bërë që kjo 

klasë të mos zhvillohet në nivelin e duhur. 

Shtëpia e të Moshuarve - Me 5 Shkurt 2007 është bërë kalimi zyrtar i këtij 

institucioni në varësi te Bashkisë së Fierit. Gjatë këtij transferimi zyrtar që është kryer 

në prani të një komisioni të përbërë nga përfaqësues të SHSSH-së, Bashkisë së Fierit 

dhe Shtëpisë së të Moshuarve, sic parashikohet në ligjit 8744 datë 22.02.2001 “Për 

transferimin e pronave të paluajtshme publike në varësi të qeverisjes vendore” dhe VKM 

60 datë 01.02. 2006 dhe VKM 366 datë 31.05.2006 “Për transferimin e Institucioneve 
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të Përkujdesit Shoqëror ne Bashki” ku theksohet që Bashkisë i kufi zohet e drejta e 

ndryshimit të destinacionit për shërbimet që kryejnë institucionet e përkujdesit shoqëror.

Gjatë seminareve të zhvilluara, si pjesë paraprirëse e hartimit të kësaj strategjie 

morëm informacion mbi kushtet e këtij institucioni. Nga infomacioni i marrë nga punon-

jës të këtij institucioni gjendja paraqitet e vështirë. Ndërtesa ka nevojë për përmirësim 

të kushteve, mungojnë mjetet mbështetëse si karrige me rrota apo ato të dushit etj. 

dhe gjithashtu pajisje apo orendi të tjera të nevojshme. Fondi që jepet për këtë insti-

tucion është shumë i vogël në raport me kërkesat që ka ky institucion. Janë bërë disa 

ndërhyrje me ndihmën e bizneseve për të rikonstruktuar ambiente të vecanta dhe janë 

organizuar disa aktivitete me qëllim argëtimin e të moshuarve. Ka pasur dhe ka kërkesa 

të vazhdueshme drejtuar institucioneve lokale dhe Shërbimit Social për të mbështetje 

fi nanciare apo të një lloji tjetër. 

 

Kryqi i Kuq, dega Fier - ka pasur në fokusin e veprimtarisë së vet edhe personat 

me aftësi të kufi zuar. Ndihma është dhënë në formën e mjeteve mbështetëse apo 

ndihmave të një lloji tjetër. Gjithashtu, Kryqi i Kuq ka ndihmuar shkollën speciale të 

fëmijëve me aftësi të kufi zuar me materiale didaktike, ndihma materiale, ushqimore 

etj. Gjithsesi, këto kanë qënë mbështetje në kuadrin e ndihmave dhe zgjidhjeve 

të përkohshme të cilat edhe pse janë të domosdoshme për personat me aftësi të 

kufi zuara, nuk janë zgjidhje afatgjata, të vazhdueshme apo strategjike të cilat do 

të kontribuonin në rritjen e vazhdueshme të cilësisë së jetesës apo shërbimeve të 

ofruara në rrethin e Fierit. 

Qendra sociale “Murialdo” - Është një qendër për të rinj e profi lizuar në form-

imin professional. Megjithatë, ka pasur në vëmendje dhe fëmijët me aftësi të kufi zuar, 

përqëndruar më tepër tek fëmijët me aftësi të kufi zuar në dëgjim dhe në të folur. 

Është një qendër e cila ka bërë evindentimin dhe vlerësimin e fëmijëvë me aftësi të 

kufi zuara në dëgjim dhe në të folur dhe dhe ka ofruar seanca logopedike, gjithashtu 

dhe mbështetje teknike në formën e aparateve të dëgjimit për këta fëmijë. Gjithashtu 

kjo qendër ka punuar për integrimin e këtyre fëmijëvë në shkollë. Megjithatë këto janë 

ndihmesa sporadike që dalin jashtë programit të rregullt të kësaj qendre. 

VLERËSIMI I GJËNDJES SË SHËRBIMEVE SHOQËRORE NË RAJONIN E FIERIT

Gjetjet

Për të vlerësuar gjendjen e shërbimeve shoqërore në Rajonin e Fierit, u realizuan një 

sërë intervistash, takimesh dhe vizitash në institucionet e pushtetit lokal me pjesëmar-



SZHPAK

26

FIERI

rjen e organizatave dhe grupeve të interesit. 

Situata në Fier përsa i përket ofrimit të shërbimeve shoqërore paraqitet e varfër. 

Shërbimet e ofruara për personat me aftësi të kufi zuara janë të pakta. Funksionon 

vetëm një qendër ditore për fëmijë dhe Shtëpia e të Moshuarve.

Më poshtë po trajtojmë disa nga problematikat e evidentuara nga institucionet 

vendore në ofrimin e shërbimeve shoqërore për personat me aftësi të kufi zuar në 

Qarkun e Fierit. 

Këshilli i Qarkut Fierit: Nga intervistat e realizuara me specialistë të këtij 

institucioni kemi evidentuar një sërë problematikash, të cilat kërkojnë gjetjen e 

alternativave për zgjidhje. 

Konkretisht, në kuadrin e organizimit administrativ dhe në funksion të politikave 

decentralizuese7 Këshilli i Qarkut Fier prej muajit Prill 2009 ka ngritur “Komitetin e 

vleresimit te nevojave dhe Planifi kimit të shërbimeve për Qarkun Fier”8 nën kryesinë 

e Kryetarit të këtij Këshilli dhe përbërje gjithëpërfshirëse nga organet e pushtetit 

vendor (14 anëtarë, shiko pjesën e organizimit administrativ9). Komiteti të Vlerësimit 

të Nevojave dhe Planifi kimit të Shërbimeve synon zbutjen e varfërisë dhe minimiz-

imin e përjashtimit social për komunitetet, grupet, familjet dhe individët në nevojë: 

nëpërmjet rritjes së efektivitetit të përdorimit të fondeve të ndihmës ekonomike. 

Plotësimin sasior e cilësor të nevojave të personave me aftësi të kufi zuara, 

të fëmijëve, të të moshuarve, invalidëve të punës dhe grupeve të tjera në nevojë 

nëpërmjet zgjerimit të tipologjive e gjeografi së së shërbimeve sociale komunitare 

përfshirjen e shoqërisë civile dhe operatorëve publikë e privatë në ofrimin e shër-

bimeve në komunitet10.

Gjatë kësaj mbledhjeje Komiteti ka vendosur të ngrejë Komisionet të cilat do të 

funksionojnë si grupe pune në tryezat teknike sipas çështjeve:

Komisioni për “Të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve”

Komisioni për “Personat me Aftësi të Kufi zuar”

Komisioni për “Përmirësim e Kushteve të Komunitetit Rom”

Komisioni për “Barazinë Gjinore dhe Kundër Dhunës në Familje”

Komisioni ka realizuar gjatë muajit Korrik 2010 mbledhjen e tij të parë për 

7 VKM Nr. 563, date  12.8.2005 “Për përcaktimin e përgjegjësive të Qarkut për shpërndarjen e 
shërbimeve të përkujdesjes shoqërore”

8 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”.

9 www.qarkufi er.gov.al
10 Mbledhja e Komisonit. www.qarkufi er.gov.al
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cështjet e aftësisë së kufi zua.. Gjatë mbledhjes u diskutua për hartimin e planit të 

përkujdesit komunitar.

Komisioni për “Të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve” është mbledhur në Tetor 

2010 me temë mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijëvë, ku janë organizuar aktivitete 

dhe është promovuar kryesisht Konventa për të Drejtat e Fëmijëve. 

Një nga mundësitë për funksionim sa më efi cent të Komitetit dhe Komisioneve të 

vecanta, anëtarët e Komitetit e shohin te bashkëpunimi sa më i shpeshtë, shkëm-

bimi i informacionit midis institucioneve të ndryshme, qoftë kjo Bashkia, Drejtoria 

e Shërbimit Rajonal të Shërbimit Social, OJF-të etj. Kjo do të sillte ndikime pozitive 

në vlerësimin efi cent të nevojave që paraqesin personat me aftësi të kufi zuar në 

Rajonin e Fierit dhe shtrirjen e shërbimeve të reja në funksion të kësaj kategorie në 

përputhje me nevojat që ata paraqesin me qëllim integrimin e tyre në komunitet. 

Procesin e decentralizimit të shërbimeve shoqërore specialistët e konsiderojnë 

jo tërësisht të përfunduar. Përfundimi i këtij procesi paraqet njëkohësisht një sërë 

problemesh teknike dhe ligjore. Qarku nuk ka përgatitur një “hartë të shërbimeve 

te përkujdesjes shoqërore në nivel rajonal” Së dyti, nuk ka në administrim asnjë 

institucion i përkujdesit rezidencial/ ditor/ komunitar për personat me aftësi të kufi -

zuar. Qendra e vetme që funksionon në formën e qendrës ditore të zhvillimit është 

“Dea” e cila është mbështetur nga persona privatë me premisat për të siguruar në 

një periudhë të shkurtër kohe fonde nëpërmjet projektesh apo me mbështetjen e 

drejtëpërdrejtë të pushtetit lokal, në forma konkrete fi nancimi, parashikimi buxhetor. 

Një komponent esencial është krijimi i zinxhirit të informacionit ndërmjet të gjitha 

njësive administrative të pushtetit vendor, bashkive dhe komunave, të cilat në bazë 

të vendimit nr. 563, datë 12.08.2005 i ofrojnë informacion Sektorit të Shërbimeve 

të Përkujdesjes Shoqërore për të përpiluar hartën e shërbimeve shoqërore.

Problematika që konsiderohet dhe si më e vështira, më kompleksja dhe një 

sfi dë e vërtetë, e evidentuar më lart vazhdon të mbetet mosngritja e një qendre 

multifunksionale në Qarkun Fierit, e shërbimeve të reja komunitare apo rezidenciale 

për personat me aftësi të kufi zuar. Asnjë organizatë apo shoqatë nuk fi nancohet nga 

Qarku Fier. Kjo vjen si pasojë përveç mungesës së fondeve apo planifi kimit buxhetor 

edhe nga mungesa e një tradite me donatorë të qëndrueshëm. Prandaj dhe sic do 

të dalë në planin e mëposhtëm, rekomandohet ngritja dhe fuqizimi i kapaciteteve 

dhe për të thithur fonde qoftë nga organizata të ndryshme ndërkombëtare, qeveria 

apo nga bizneset në Fiet, qe nuk janë të pakta. 

Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror Fier: Gjatë intervistimit të re-

alizuar me drejtuesë dhe specialistë të kësaj drejtorie u ngrit shqetësimi se shoqatat e 
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Personave me Aftësi ë Kufi zuara nuk janë kompakte. Një tjetër problem që shohin ata 

është koordinimi mes institucioneve të ndryshme të pushtetit lokal. Ky bashkëpunim 

midis instituicioneve dhe shoqatave duhet të prodhojë më shumë projekte pasi ato 

që janë zbatuar deri tani nuk kanë pasur impakt në komunitet. Duhet parashikuar një 

fond social në buxhetin bashkiak. Gjithashtu u evidentua dhe problemi i mungesës së 

një qendre rezidenciale e cila është mëse e nevojshme për qytetin e Fierit. Mungesa e 

një data-base gjithashtu përbën problem pasi duke mos pasur të dhëna të sakta për 

personat me aftësi të kufi zuar, është gati e pamundur të planifi kohen shërbimet në 

përputhje me nevojat sipas kategorive. Një nga zgjidhjet që u propozua për vlerësimin 

e gjendjes reale të personave me aftësi të kufi zuara, është edhe rritja e numrit te stafi t 

të administratorëve socialë krahas dixhitalizimit të të dhënave. Një çështje tjetër që u 

ngrit në Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror Fier është problem i proçesit 

të komisionimit të personave me aftësi të kufi zuar. Ata ende vazhdojnë të komisionohen 

bazuar në modelin mjekësor të vlerësimit. Në këtë mënyre nuk merret parasysh gjendja 

në të cilën ata ndodhen apo nevojat që ata paraqesin për gjithëpërfshirjen e tyre në 

shoqëri. Por një problematikë e tillë sipas specialistëve të kësaj drejtorie kërkon jo vetëm 

zgjidhje në nivel vendor por më së shumti ndërhyrje në përmirësim politikash dhe në 

kuadrin ligjor që lidhet me fushën e vlerësimit të kësaj kategorie sociale. 

Pra, në lidhje me ofrimin e shërbimeve shoqërore për personat me aftësi të kufi zuar 

në Rajonin e Fierit ka shumë mangësi. Siç përmendëm, mungojnë qendra komunitare 

apo ditore të cilat t’ju përgjigjen nevojave të personave me aftësi të kufi zuar, si në nivel 

urban dhe atë rural. Funksionon vetëm një shtëpi të moshuarish, e cila gjithashtu për 

shkak të mungesës së buxhetit ka probleme të mëdha në funksionimin e saj normal. 

Nga ana tjetër identifi kimi i nevojave që paraqesin personat me aftësi të kufi zuar në 

këtë rajon ende nuk është i mundur, pasi sic është evidentuar më lart, administratorët 

socialë në kushtet që ndodhen nuk realizojnë dot një vlerësim të tillë. Mungesa e të 

dhënave dixhitale e vështirëson punën. Përfshirja e të dhënave të plota mund të ndih-

mojë realisht në identifi kimin e nevojave dhe hapjen e shërbimeve të reja komunitare 

për personat me aftësi të kufi zuar në këtë rajon.

Në rajonin i Fierit nuk ka vetëm mungesë të qendrave që ofrojnë shërbime komu-

nitare por edhe mungesë të shërbimeve të informimit. Është shumë e rëndësishme të 

theksohet se qendra që operon aktualisht ofron shërbime vetëm për fëmijët deri në 13 

vjeç dhe Shtëpia e të Moshuarve e cila mbulon vetëm moshën e tretë, duke lënë në 

këtë mënyrë të zbuluar një segment të gjerë grupmoshash. Këto grupmosha trajtohen 

vetëm me pagesat për shkak të aftësisë së kufi zuar dhe nuk kanë mundësi për asnjë 

lloj shërbimi. Ndarja e fëmijëvë në grupmosha të caktuara është shumë ë rëndësishme 

për zhvillimin e tyre të mëtejshëm. Gjithashtu duhet të merren parasysh edhe grupe të 
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tjera siç janë gratë më aftësi të kufi zuara apo grupe të tjera që vuajnë diskriminim të 

shumëfi shtë për shkak të përkatësisë në më shumë se një grup vulnerabël, siç mund 

të jenë dhe romët me aftësi të kufi zuar etj. 

Bashkia Fier: Nga të dhënat e vëzhgimit dhe nga intervistat e zhvilluara me spe-

cialistë të këtij institucioni konstatuam se në Drejtorinë e Shërbimit Social është krijuar 

Njësia për Aftësinë e Kufi zuar, funksionet e të cilës përqëndrohen vetëm në ofrimin e 

pagesës së aftësisë të kufi zuar për kategoritë përfi tuese nga kjo skemë, por ngarkesa 

e madhe dhe numri i kufi zuar i stafi t e bën këtë departament të operojë në kushte 

të vështira. Administratori social has vështirësi për të vlerësuar në terren nevojat që 

paraqesin familjet apo personat me aftësi të kufi zuar për mire-integrimin e tyre në 

shoqëri. Specialistë pranë Bashkisë kanë shprehur shqetësimin e lehtësimit nga puna 

voluminoze e këtij sektori, duke e zgjeruar me kapacitete të tjera punonjësish stafi n e 

tij, gjë qe do e bënte edhe më efi çent këtë sektor në kuadër të vlerësimit të nevojave 

të personave me aftësi të kufi zuar në Bashkinë Fier. 

Ndërkohë që pranë Bashkisë Fier prej vitit Dhjetor 2006 është ngritur Zyra për 

Mbrojtjen e Fëmijëvë në nevojë dhe familjeve të tyre. Kjo Zyrë parashikon një studim mbi 

situatën e fëmijëve me aftësi të kufi zuar dhe ky është një tregues i mirë për pasjen në 

vëmendje të fëmijëve me aftësi të kufi izuar. Problemi që kjo njësi paraqet është veprimi 

i saj vetëm brenda vijës së verdhë të Bashkisë, ndërkohë që nuk përfshin komunat e 

tjera. Në komuna është një numër i konsiderueshëm fëmijësh me probleme, edhe më 

aftësi të kufi zuara prandaj do të ishte një zgjidhje shumë e mirë ngritja e këtyre njësive 

në nivel komunash. Vlerësimi i nevojave në nivel komunash është një domosdoshmëri 

pasi kjo do të përcaktonte nevojat në mënyrë të saktë dhe për ngritjen e këtyre njësive. 

Gjatë intervistimeve rezulton si shumë e rëndësishme ngritja e kapaciteteve në 

bashki dhe komuna. 

Të pyetur në lidhje me realizimin e proçesit të decentralizimit të shërbimeve shoqërore 

specialistë të këtij institucioni referojnë se nuk ka përfunduar plotësisht ky proçes. 

Një ndër pengesat që haset gjatë këtij proçesi në bashki dhe në komuna është dhe 

mentaliteti i vjetër sipas të cilit gjithmonë “pritet nga pushteti qëndror”. Në bashkinë 

Fier ky proces konsiderohet i realizuar përsa i përket kalimit në administrim të Shtëpisë 

të Moshuarve si në aspektin e emërimit të stafi t dhe investimin apo kontrollin fi zik të 

këtyre qendrave. 

Problematikë në ofrimin e shërbimeve shoqërore për personat me aftësi të kufi zuar 

paraqitet edhe mungesa e një data-base elektronike mbi të dhënat e kësaj kategorie. 

Aktualisht të dhënat e personave përfi tues nga skema e ndihmës ekonomike dhe 

shërbimeve sociale mbahen në bazë të kartelave me shënime. Specialistët theksojnë 
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se në rast se këto të dhëna do të realizoheshin në formë elektronike dhe do të pa-

suroheshin me elemente plotësues për të vlerësuar nevojat e personave me aftësi të 

kufi zuar në Bashkinë Fier, një informacion i tillë i detajuar do të shërbente në hapjen 

e shërbimeve të reja sociale për këtë kategori, ndërkohë që konstatohet se asnjë 

shërbim nuk është ngritur. 

Përsa i përket bashkëpunimit të Bashkisë Fier me bizneset lokale apo OJF-të dhe 

ndjekjes së projekteve sociale ka pasur pak të tilla. Specialistët në bashki e kanë pasur 

të vështirë të gjejnë mënyra bashkëpunimi me bizneset lokale. Çdo vit me mbështetjen 

e Bashkisë dhe biznesive lokale është organizuar një darkë për të moshuarit e Shtëpisë 

së të Moshuarve. Gjithsesi, duhet theksuar që këto nisma edhe pse shumë të nevojshme 

dhe të shumë të vlerësueshme nuk janë konsistente. 

Në këtë drejtim do të konsideronim problematikë faktin që Bashkia Fier ende nuk 

ka të ngritur një data-base të OJF-ve që veprojnë në Bashkinë Fier, pavarësisht se është 

në dijeni të ekzistencës dhe veprimtarisë së tyre, si dhe herë pas here referon raste 

për ndjekje apo për trajtim pranë këtyre qendrave, kur pranë saj paraqiten ankesa nga 

vetë personat me aftësi të kufi zuara, familjarët e tyre dhe drejtues të degëve locale të 

shoqatave kombëtare. 

Ofruesit e shërbimeve sociale në Rajonin e Fierit: Grupi i përfshirë në këtë 

pjesë të raportimit janë kryesisht ofrues të shërbimeve shoqërore si të sektorit publik 

dhe atij privat. Gjithashtu në këtë pjesë të diskutimeve u përfshinë edhe persona me 

aftësi të kufi zuar apo përfaqësues të tyre. 

Ky grupim në mënyrë të veçantë nxjerr si problematike mungesën e fi nancimit nga 

organet e njësive të pushtetit vendor. Edhe në ato raste kur ofruesit privat të shërbimeve 

shoqërore kanë kërkuar bashkëpunim nga Bashkia Fier, për të fi nancuar projekte të 

ndryshme të paraqitura prej tyre nuk janë gjetur mundësi bashkëpunimi. Ndërkohë që 

pamundësia fi nanciare ndikon drejtëpërdrejt në cilësisë dhe ofrimin e llojshmërisë së 

shërbimeve shoqërore në përputhje me nevojat që paraqesin personat me aftësi të 

kufi zuar në këtë rajon. 

Nga ana tjetër një problem tjetër që ndikon në ofrimin e shërbimeve shoqërore nga 

ofruesit privatë dhe publik është mungesa në përshtatshmërisë urbane dhe rurale e 

Rajonit të Fierit(për më shumë shiko tek pjesa e Përshtatshmërisë). 

Duke vijuar më tej me problematikën, aktualisht ekziston vetëm një qendër për 

moshat e treta, shtëpia e të moshuarve cila akomodon edhe persona me aftësi të 

kufi zuara në moshë pleqërie. 

Ndërkohë, që qendra “Dea” e evidentuar si qendra e vetme ofruese e shërbimeve 

për persona me aftësi të kufi zuara ka aktualisht një numër prej njëzet e pesë fëmijësh. 
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Kapaciteti i kësaj qendre sipas drejtueses, është dyzet fëmijë dhe po synohet për të 

arritur këtë numër. Këto fëmijë trajtohen mbi bazën e programeve individuale deri në 

orën 12:00, orë në të cilën shërbehet dreka dhe më pas bëhët shpërndarja e fëmijëve. 

Më pas qendrën e vizitojnë fëmijë të tjerë, jopërfi tues të shërbimeve të paradites, të 

cilët gjatë pasdrekes punojnë me terapistë, gjithashtu në bazë të programeve individ-

uale. E rëndësishme është të theksohet, që në këtë qendër, zhvilloheshin aktivitete të 

ndryshme kulturore dhe artistike në bashkëpunim me ato pak qendra ekzistuese në Fier. 

Problemet më të mëdha që has kjo qendër janë ato të natyrës fi nanciare. Drejtuesja 

e kësaj organizate, që operon prej disa vitesh në rajonin e Fierit mendon që një burim 

fi nanciar i sigurtë dhe i vazhdueshëm për këtë qendër është pushteti lokal por deri tani 

nuk ka marrë asnjë mbështetjeje megjithëse kontaktet janë të shpeshta. 

Ndërkohë që edhe transporti i përfi tuesve jo vetëm nga zonat urbane por edhe nga 

zonat rurale, është një problematikë më vehte11. Duhet theksuar gjithashtu, se konsta-

tohet, sidomos nga Shoqata e Invalidëve të Punës që autobuzët janë të papërshtatur 

dhe gjithashtu nga ana e ofruesve të këtij shërbimi nuk njihen uljet e çmimit të biletave 

që përfi tojnë invalidët e punës apo invalidët paraplegjikë dhe tetraplegjikë në bazë të 

librezave që ata kanë12. 

Në rajonin e Fierit gjithashtu mungojnë specialistët të profi lizuar në fushën e 

psikologjisë apo neurologjisë për fëmijët apo adultët me aftësi të kufi zuar intelektuale 

duke bërë që pjesa më e madhe e tyre të referohen në qytetin e Tiranës për diagnosti-

fi kim. Ka vetëm një numër shumë të vogël psikologësh, të cilët kanë mundësi të pakta 

të ushtrojnë profesionin e tyre nëpër shkollat ku janë të punësuar sepsë mungojnë 

kushtet. Nuk kanë një ambient ku mund të presin fëmijë apo prindër. Janë të përf-

shirë në proçeset e vlerësimit të fëmijëvë deri në një fmasë të caktuar por mungesa 

e ndërgjegjësimit, sidomos nga ana e prindërve dhe e kushteve të sipër përmenduara 

sjell që ata mos të ushtrojnë deri në fund detyrat e tyre në mënyrën e duhur. 

Nga ana tjetër prindër të fëmijëve me aftësi të kufi zuar mendore dhe fi zike e shohin 

shumë shqetësues ambientin stigmatizues që paraqet rajoni i Fierit kundrejt kësaj 

kategorie13. Pavarësisht faktit që ka patur disa ndryshime kohët e fundit, sërish prob-

lematik paraqitet ambjenti social jo shumë dashamirës me kategorinë e fëmijëve me 

aftësi të kufi zuar mendore, ku jo në pak raste mund të jenë objekt ngacmimi apo tallje 

nga moshatarët e tyre apo persona të tjetër madhorë. Prindërit e fëmijëve me aftësi të 

kufi zuar intelektuale theksojnë se fëmijët janë të rrezikuar në ambientet jashtë shtëpisë.

11 Kemi këtë parasysh ndjekjen e klasës special ku një numër i konsiderueshëm nxënësish vijnë nga 
zonat rurale dhe nuk kanë transport të siguruar.

12 Përfi timet që këta persona gëzojnë sipas statuseve të veçanta që ata kanë.
13 Intervista me prindër, mësues dhe punonjës të bashkisë.
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Problematikë paraqitet edhe përfi timi i shërbimeve publike si marrja e pagesës së 

aftësisë të kufi zuar apo ndihmës ekonomike. Vetë personat me aftësi të kufi zuar apo 

prindërit e tyre nuk gëzojnë asnjë masë lehtësuese gjatë pritjeve në rradhët e gjata për 

përfi timin e shërbimeve publike. Këto ambjente në të shumtën e rasteve nuk ofrojnë 

asnjë mundësi akomodimi-shlodhjeje apo lehtësi të tjera gjatë pritjes, element rëndues 

për këtë kategori.

Prindëri dhe personat me aftësi të kufi zuar kanë theksuar si faktor të rëndësishëm 

në këtë aspekt rolin e rëndësishëm që duhet të luajë media si në drejtim të evidentimit 

të imazheve pozitive të personave me aftësi të kufzuara ashtu edhe në ndërgjegjësimin 

e shoqërisë. Gjithashtu Bashkia përmes politikave të saj stimuluese mund të ndikojë 

më së shumti në këtë aspekt, duke hartuar politika apo modele pozitive në funksion të 

fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufi zuar. 

Një tjetër shqetësim që vjen nga OJF-të aktive, sidomos Shoqata e të Verbërve, në 

Bashkinë Fier, lidhet me pretendimin e tyre në mosthirrjen e rregullt si grupe interesi në 

mbledhje të ndryshme, me qëllim diskutimin dhe ndarjen e opinioneve për përmirësimin 

e situatës në fushën e shërbimeve shoqërore në Bashkinë Fier.

 

- Ngritja e Komitetit për aftësine e kufizuar. (Ky 

komitet ka patur vetëm dy takime deri tani, prandaj 

nuk mund të flasim akoma për rezultate)

- Bashkërenditja e veprimeve të institucioneve të 

ndryshme brenda rrethit të Fierit

- Ekzistenca e një qendre ditore e cila shërben si 

shembull i mirë për të ngritur qendra të tjera të 

tilla.

- Kanë filluar përpjekjet e para për aktivitete 

social-kulturore megjithëse mungojnë fonde të 

qëndrueshme.

- Janë përpjekjet për të thithur fonde nga biznesi 

lokal megjithë vështirësitë që hasen (këto përpjekje 

- Mundësitë për të tërhequr fonde nga 

bizneset(thënë nga një pjesë mirë e institu-

cioneve qe Fieri ka shume biznese që opero-

jnë) në rajonin e Fierit, të cilat mund të jenë 

të hapura dhe të gatshme për të ndihmuar

- Koordinim me OJF-të që ndodhen në rrethin 

e Fierit si Shoqata e Invalidëve të Punës, e të 

Verbërve, e Para dhe Tetra-Plegjikeve, Dea 

(qendër ditore), klasa speciale dhe Shtëpia e 

të Moshuarve. 

- Ndërtesa të lëna pas dore, të braktisura të 

cilat mund të vihen në dispozicion të shoqat-

ave apo institucioneve të tjera

ANALIZA SWOT
SHËRBIMET

FAKTORË POZITIVE

TË BRENDSHËM
Pika të Forta/Arritje

TË JASHTËM
Mundësi
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- Buxheti i mangët për ofrimin e shërbimeve (mbulohen vetëm pagesat ne cash 
praktikisht)
- Koordinimi i dobët midis institucioneve dhe shoqatave që janë në numër të vogël 
dhe ofrojnë vetëm disa lloje shërbimesh duke mos mbuluar pjesën më të madhe të 
shërbimeve.
- Specialistët e mirëfilltë dhe psikologët janë një numër i pakët dhe nuk mbulojnë 
gjithë kërkesat. 
- Klasa speciale operon aktualisht pa një status të qartë dhe në mungesë fondesh 
gjë që vështirëson punën e përditshme me femijet. (do të shërbente si qendër 
ditore)
- Shtëpia e të Moshuarve vepron me fonde të pamjaftueshme (plotësohen vetëm 
disa nevoja elementare)
- Dea mbulon për momentin rreth 25 fëmijë me kapacitet maksimal prej 40. 
Kërkohen fonde te reja, projekte që të arrihet në shfrytëzimin e  kapacitetit të plotë 
te saj. 
- Një pjesë e projekteve, planeve nuk kanë vazhdimësi, lihen përgjysëm kryesisht 
për mungesë fondesh. (këtu si shembull mund të përmendin darkën për të moshua-
rit për shtëpinë e të moshuarve)
- Mungesë kapacitetesh për tërheqjen e fondeve (Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvil-
limit në Bashki)
- Mungesë të një plani lokal per shërbime në përgjithësi, përfshirë dhe aftësinë  e 
kufizuar.
- Mungesa e një data-base(si në pushtetin vendor ashtu edhe në OJF)mbi aftësinë  
e kufizuar, duke specifikuar llojet e AK dhe specifikat e nevojave bazuar mbi to. 
- Mungesa e ndërgjegjësimit të komunitetit të biznesit për përgjegjësinë sociale që 
kanë në qytetin ku zhvillojnë aktivitetet e tyre.
- Vizioni për personat me aftësi të kufizuara është i limituar vetëm te pagesat cash.

-Borxhi në Bashki 
i mbartur gjatë 
viteve të ndryshme 
dhe mosrealizimi i 
buxhetit per këtë 
shkak. 
-Mungesa e një 
tradite OJF, rrjed-
himisht mungesa 
e konsistencës 
së programeve 
apo projekteve në 
qytetin e Fierit dhe 
e thithjes së fond-
eve në përgjithësi 
(këtu si nga 
institucionet ashtu 
edhe OJF-të)
-Mungesë kapac-
itetesh për ngritje 
fondesh
-Rotacioni në 
staf  gjatë viteve/
largimet nga puna/
ndryshimet në 
stafe

FAKTORË NEGATIVË

TË BRENDSHËM
Dobësitë/Mangësitë

TË JASHTËM
Risqe

të para të për ngritje fondesh bëhen ne mënyrë 

jozyrtare, joprofesionale)

- Shtëpia e të Moshuarve- Në këtë institucion 

ndodhet një numër i konsiderueshëm personash 

me aftësi të kufizuara te cilët trajtohen atje. 

- Nje staf  bashkepunues I institucioneve locale, 

me dëshire të mire për të ofruar shërbime sa më 

cilësore shoqërore për aftësinë e kufizuar

- Marrja e ekspertizës nga shoqata ku 

veprojnë punonjës sociale që njohin fushën 

dhe nga psikologë. (këtu kemi parasysh 

Dean e cila ka hedhur hapat e parë dhe ka 

disa specialistë të pedagogjisë speciale të 

punësuar)

- Shkëmbimi i mendimeve, opinioneve, esk-

periencave midis këtyre institucioneve
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II.2 INFRASTRUKTURË

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”14 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 njësërë aktesh ligjore dhe nënligjore15, të cilët kanë rregulluar normimin në praktikë 

të standarteve për një mjedis pa barriera. 

14 OKB, 13 Dhjetor 2006.Nënshkruar në parim nga Qeveria Shqiptare në Dhjetor 2009. neni 9 
“Pershtatshmëria” 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.

15 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 bashkpronësisë 
në ndërtesat e banimit” neni 40.
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Ndërkohë që parashikimi i veprimeve konkrete dhe masave buxhetore përkatëse 

do të ndihmonte në realizimin 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 FIER

- Këshilli i Qarkut Fier: Pranë Këshillit të Qarkut Fier vepron Drejtoria e Urbanistikës 

- (Sekretaria teknike dhe e Kadastrës Urbane) përgjegjëse për pranimin, shqyrtimin dhe 

miratimin e projekteve urbane. 

- Bashkia Fier: Në Bashkinë e Fierit, është krijuar Departamenti i Urbanistikës dhe 

Planifi kimit të Territorit dhe brenda këtij departamenti funksionon Drejtoria e Urbanistikës 

dhe Kadastra Urbane. 

Pranë Bashkisë Fier funksionon edhe Inspektorati ndërtimor e urbanistik: Ky inspe-

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

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

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

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

me ligj, inspektorati mbështetet nga Policia Bashkiake.

VLERËSIMI I GJËNDJES SË INFRASTRUKTURËS NË RAJONIN E FIERIT

Gjetjet

Vlerësimi i gjëndjes së infrastrukturës në Rajonin e Fierit është konceptuar në tre 

fusha kryesore, atë të urbanistikës, transportit dhe të komunikimit të përshtatur për 

personat me aftësi të kufi zuar. Kjo formë vlerësimi u realizua në saj të një metodologjie 

gjithëpërfshirëse, jo vetëm me pjesëmarrjen e specialistëve të institucioneve përkatëse të 

pushtetit vendor por edhe me pjesëmarrjen e grupeve të interesit. Intervistimi dhe mbled-

hja e informacionit prej të gjithë aktorëve të përfshirë në këtë proçes ndihmoi në mënyrë 

të veçantë në evidentimin e një sërë problematikash të cilat ndesh sot rajoni i Fierit për 

sigurimin e infrastrukturës për personat me aftësi të kufi zuar në përmbushje të të jitha 

standarteve ligjore dhe instrumentave ndërkombëtarë mbi elementet e përshtatshmërisë.

Më poshtë po trajtojmë disa nga problematikat e evidentuara nga përfaqësuesit e 

institucionet vendore dhe grupet e interesit në lidhje me këtë fushë në rajonin e Fierit. 

Këshilli i Qarkut Fier: Intervistat në këtë institucion u realizuan përkatësisht me 

Specialistët e Depatamentit Urbanistikës. 
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Informimi mbi detyrimeve ligjore për të siguruar përshtatshmëri në ndërtim, transport 

e komunikim për personat me aftësi të kufi zuara nuk është në nivel të kënaqshëm. 

Janë bërë disa përpjekje për të kërkuar sigurimin e një niveli përshtashmërie. Kriteret 

nuk njihen në nivel rregulloreje. Megjithatë ka disa shembuj rrugësh në të cilat janë 

vendosur elemtente të pjesshme përshtatshmërie. Specialistët e Zyrës pohojnë që u 

është kërkuar fi rmave të ndërtimit të fusin elementë të përshtashmërise në rastet kur 

ofrohen shërbime në to. 

Në lidhje me respektimin e standarteve të përshtatshmërisë nga objektet që 

ofrojnë shërbime publike dhe që janë nën kompetencat e Këshillit të Qarkut Fier, situ-

ata gjithashtu paraqiteti negative. KRT të Këshillit të Qarkut Fier ka në kompetencë 

miratimin e projekteve vetëm për objekte që janë ndërtuar apo po ndërtohen jashtë 

vijës së verdhë të njësive administrative. Duke qënë se jashtë kësaj vije përgjithësisht 

subjektet ndërtuese orientohen drejt ndërtimit të objekteve industriale me konstruk-

sion të ulët, jo shumë katëshe, përgjithësisht dominojnë pikat e karburantit, servise 

automjetesh, bar-restorantet etjj të cilat edhe për vetë natyrën e tyre ndërtimore nuk 

kërkojnë projektimin e barrierave të tilla ndërtimore si shkallë të shumta apo kate të 

larta, dhe pjesa më e madhe e shërbimeve ofrohen në katet e para, të konsideruar si 

të menaxhueshme nga personat me aftësi të kufi zuar. Në këtë aspekt Këshilli i Qarkut 

Fier gjatë shqyrtimit të projekteve ndërtimore duhet të ketë në vëmendje rregulloret 

dhe standartet teknike për aftësinë e kufi zuar në fushën e ndërtimit dhe urbanistikës 

për ndërtimet jashtë vijës së verdhë lidhur përshtatshmërinë e ambjenteve të brend-

shme të objekteve që ofrojnë shërbime publike, duke përfshirë në mënyrë të veçantë 

ambientet e ofrimit të shërbimit, tualetet apo dhomat e akomodimit në ndërtimet që 

ofrojnë shërbimin e hotelerisë. Megjithatë për t’u theksuar si arritje është fakti që gjatë 

intervistimeve me drejtorë dhe specialistë të Urbanistikës, meqënëse janë akoma në 

proçes studime të pjesshme urbanistike të planit të përgjithshëm rregullues, u propozua 

të këtë ndërhyrje konkrete që konsistojnë në përfshirjen e elementeve dhe kritereve të 

përshtatshmërisë në këtë fazë.

Ndërkohë që përsa i përket respektimit të standarteve të përshtatshmërisë në mjetet 

e transportit me qëllim përdorimin e tyre nga personat me aftësi të kufi zuar, situata 

paraqitet ende problematike. Sipas Drejtorisë së Transportit dhe Liçensave profesio-

nale, shërbimi i transportit në Fier sapo ka fi lluar të funksionojë dhe akoma është I 

përkohsshëm. Është duke u studiuar dhe analizuar fl uksi i personave që përfi tojnë nga 

ky shërbim. Gjithsesi, nuk ka mjete transporti të përshtatura megjithëse thuhet nga 

Drejtoria e Transportit dhe Liçensave Profesionale që shoqërive që operojnë këto linja u 

është bërë me dije detyrimi ligjor për sigurimin e përshtashmërisë në këto mjete. Vlen 

për t’u përmendur dhe fakti që Shoqata e Invalidëve të Punës e Fierit merr ankesa nga 
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invalidët e punës për mosnjohjen e librezës së invalidetit lidhur me heqjen e detyrimit 

të pagesës së biletave që gëzojnë invalidët e punës apo invalidët paraplegjikë dhe 

tetraplegjikë për shërbimin e autobusit në sajë të statuseve të vecanta. Ende mungon 

detyrimi ligjor për të përfshirë elemntë përshtatshmërie në mjetet e transportit, duke 

fi lluar që nga formulari i aplikimit për marrjen e lejes për ofrimin e shërbimit urban. Në 

këtë mënyrë, subjektet aplikues për ofrimin e shërbimit të transportit, nëse nuk do të 

plotësonin edhe elementin e përshtatshmërisë do të konsideroheshin të skualifi kuar 

nga proçedura për marrjen e liçencës për ofrimin e këtij shërbimi. Kjo problematikë 

gjen zgjidhje vetëm me anë të ndërhyrjes në nivel qëndror, përkatësisht në përmirësi-

min e dispozitave të kuadrit ligjor të transportit dhe akteve nënligjore në zbatim të tij. 

Megjithatë, shërbimi transport është një shërbim i ri që ofrohet për herë të parë në 

qytetin e Fierit dhe është duke u shqyrtuar fl uksi i personave që përdorin këtë shërbim. 

Nga ana e drejtorisë sigurohet që pas kësaj periudhe analize do të ndërmerren masat 

e duhura në lidhje më shume probleme qe lindin gjatë kësaj periudhe. 

Specialistët e departamenteve si të urbanistikës pranë Këshillit të Qarkut Fier dhe 

në Bashki ngritën gjithashtu si domosdoshmëri trajnimin jo vetëm teorik por edhe 

praktik në lidhje me elementët e përshtashmërisë në funksion të personave me aftësi 

të kufi zuar. Duke qënë se niveli i ndërgjegjësimit në respektimin e elementeve të për-

shtatshmërisë në funksion të personave me aftësi të kufi zuar, dhe anëtarëve të tjerë të 

komunitetit shoqëror, është propaganduar në mënyrë të veçantë vitet e fundit, sigurimi 

i trajnimeve konkrete në këtë fushë është një domosdoshmëri në rritje. Në këtë aspekt 

një rol të rëndësishëm mund të ofrojnë organizatat apo donatorët ndërkombëtarë me 

synim ngritjen e kapaciteteve edhe në këtë aspekt.

Bashkia Fier: Niveli i njohurive për politikat dhe kuadrin ligjor në fushën e infrastruk-

turës dhe sigurimin e elementeve të përshtatshmërisë në të gjithë komponentët e saj 

për personat me aftësi të kufi zuar nuk është në shkallën e duhur edhe në Bashkinë Fier. 

Ndërkohë që konstatojmë se Këshilli Bashkiak Fier ende nuk ka hartuar apo miratuar 

VKB përsa i përket përmirësimit të normave në fushën e urbanistikës- përshtatshmërisë 

ndërtimore, transport dhe komunikim për personat me aftësi të kufi zuar. Gjithsesi, 

pozitiv paraqitet propozimi për përfshirje të kërkesës për të siguruar përshtatshmëri në 

ndërtim si detyrim ligjor në dokumentacionin për efekt të marrjes së lejes së ndërti-

mit, propozim ky që do të gjejë vend në mbledhjen më të afërt të Këshillit Bashkiak. 

Gjithashtu nuk rezulton të jenë përfshirë gjatë mbledhjeve të KRT apo Këshillit Bashkiak, 

grupe interesi/ personat me aftësi të kufi zuar apo përfaqësuesit e tyre, mbi diskutimin 

e elementeve të përshtatshmërisë në objektet publike apo objekte të tjera në shërbim 

të komunitetit të qytetit të Fierit. Një tjetër aspekt pozitiv, i propozuar ky nga Drejtori 
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i Departamentit të Urbanistikës dhe Planifi kimit të Territorit, është ngritja si çështje e 

disa pikave të rregullores “Për Shfrytëzimin e Hapësirave nga Personat me Aftësi të 

Kufi zuara”16 në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak. Një ndër to do të jetë ngritja e 

një mekanizmi kontrolli për zbatimin e kritereve të përshtatshmërisë apo shtimi i kriterit 

të përshtatshmërisë në dokumentacionin që kërkohet për marrjen e lejes që nga ajo e 

sheshit të ndërtimit e deri tek ajo të shfrytëzimit. 

Gjithashtu pozitive në këtë aspekt është inicjativa që ka marrë Departamenti i 

Urbanistikës dhe Planifi kimit të Territorit në rikonstruksionin e rrugës në hyrje të Fierit. 

Rikonstruksioni i saj po realizohet me mbështetjen fi nanciare të Bankës Botërore dhe 

duke qënë se është në fazat fi llestare, u mor përsipër nga ana e tyre të përfshiheshin 

elementë të përshtatshmërisë ndërtimore. 

Specialistët në Bashki, megjithëse nuk kishin njohuri mbi rregulloren e miratuar 

me”Për Shfrytëzimin e Hapësirave nga Personat me Aftësi të Kufi zuara”17, u angazhuan 

dhe dolën me propozime konkrete siç ishte përfshirja e elementeve të përshtatshmërisë 

në planet e detajuara të Planit të Përgjithshëm Rregullues të qytetit. Trajnimi I tyre në 

lidhje me këto elementë si në terma teorik por edhe praktikë përbën domosdoshmëri, 

duke e konsideruar këtë si një fushë të re dhe evolutive edhe në terma të aplikimit të 

mjeteve dhe materialeve. Nga takime dhe intervistat e realizuara, dolën dhe propozime 

për përfshirjen e disa elementeve të përshtashmërisë në disa shkolla të Fierit, të disa 

qendrave mjekësore. Elementet e përshtatshmërisë do të rekomandohen dhe në shkol-

lat private siç u propozua nga Departamenti i Urbanistikës. 

Ndër të tjera, problematikë u konsiderua edhe fakti që Bashkia Fier, vazhdon të mos 

jetë e përshtatur nga ana ndërtimore të saj. Përshtatja ndërtimore e këtij institucioni 

duhet të jetë në planet afatshkurtra të këtij institucioni, në terma fi naciare, konsideruar 

nga fakti që ky është institucioni qëndror në nivel vendor në ofrimin e shërbimeve pub-

like për Fierin.

Ndërsa përsa i përket fushës së transportit në Bashkinë Fier operon transporti urban 

prej tre muajsh por asnjë prej linjave urbane nuk ka përfshirë elementet e përshtatsh-

mërisë në mjetet e transportit publik, problematikë e cila derivon nga mospërfshirja 

e këtij detyrimi në aktet nënligjore që përcaktojnë kriteret për marrjen e liçencës nga 

operatorët për ofrimin e shërbimit publik apo privat. 

Mangësi paraqitet edhe sinjalistika horizontale apo vertikale në Bashkinë Fier. Ky 

element lehtësues nuk është përfshirë në asnjë prej rrugëve urbane të Bashkisë Fier, 

16 VKM 1503 date 19.11.2008 “Për miratimin e rregullores për shfrytëzimin e hapësirave nga ana 
e personave me aftësi të kufi zuar”.

17 VKM 1503 date 19.11.2008 “Për miratimin e rregullores për shfrytëzimin e hapësirave nga ana 
e personave me aftësi të kufi zuar”.
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ç’ka e bën problematike lëvizjen me lehtësi të popullatës në këtë qytet. Ky problem u 

bë evident jo vetëm nga specialistë të pushtetit vendor por edhe nga grupet e interesit 

të përfshirë në grupet e punës (operatori i transportit publik). Në këtë aspekt Bashkia 

Fier duhet të planifi kojë plotësimin me sinjalistikën e nevojshme të paktën si fi llim të të 

gjitha akseve kryesore të rrugëve në këtë qytet, duke patur në vëmendje edhe plotësimin 

e elementeve të sinjalistikës akustike për personat me aftësi të kufi zuar në shikim. 

Gjithashtu Bashkia Fier ende nuk ka planifi kuar vend parkimi për ato kategori per-

sonash me aftësi të kufi zuar të cilët janë drejtues të mjeteve motorike apo të autorizuar 

prej tyre. 

Nga ana tjetër si domosdoshmëri e kohës paraqitet edhe hartimi i një plani pune 

strategjik (mbi baza vjetore apo afatgjatë) mbi njohjen e situatës dhe nevojës për ndërhy-

rje në fushën e infrastrukturës, element i cili u nënvizua nga të gjithë specialistët pjesë 

e grupeve të punës. Pikërisht kjo do të ndihmonte në krijimin e një data-base të plotë 

duke vlerësuar gjendjen aktuale përsa i përket të gjithë komponentëve të përshtatsh-

mërisë në fushën e infrastrukturës në Bashkinë Fier. Vlerësimi i gjendjes aktuale do 

të bënte të mundur evidentimin e të gjitha objekteve ekzistuese, të reja dhe atyre në 

ndërtim, të cilave u mungojnë standartet e përshtatshmërisë, duke caktuar edhe një 

person përgjegjës për realizimin e kësaj detyre.

Ndërkohë që përmirësimi i situatës do të vinte edhe nëpërmjet hartimit të një plani 

lokal dhe forcimit të kompetencave dhe strukturave të njësive të pushtetit vendor në 

lidhje me zhvillimin e proçesit në fushën e përshtatshmërisë së transportit dhe sinjal-

istikës rrugore.

Grupet e interesit në rajonin Fierit: Shoqatat e përfshira në diskutimet e re-

alizuara për hartimin e këtij raporti evidentuan si shumë shqetësuese mungesën e 

përshtatshmërisë ndërtimore dhe në transport për personat me aftësi të kufi zuar, jo 

vetëm në ambjentet publike por në mënyrë të vecantë në institucionet e pushtetit 

vendor. Në këtë aspekt problematikë paraqitet mungesa e përshtatshëmrisë ndërtimore 

të dy institucioneve: Këshilli i Qarkut Fierit/ Prefektura dhe Bashkia Fierit, institucione 

kryesore në ofrimin e shërbimeve. Kjo situatë problematike gjithashtu paraqitet edhe 

në institucione të tjera publike të cilat nuk kanë përfshirë asnjë element përshtatsh-

mërie për t’u përdorur nga të gjitha kategoritë e shoqërisë, në funksion të nevojave që 

ata paraqesin. Ndërkohë që bashkëpunimi midis organeve dhe shoqatave që ofrojnë 

shërbime në qytetin e Fierit apo me vetë personat me aftësi të kufi zuar lë shumë për 

të dëshiruar në aspektin e përfshirjes së tyre në grupet e diskutimit përsa i përket res-

pektimit të elementeve të përshtatshmërisë në të gjithë komponetët e saj dhe krijimit 

të një mjedisi pa barriera. 
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Në aspektin e ndërtimeve publike, e rëndësishme është të evidentohet se ka ende 

shkollat publike të papërshtatura, si në ambientet e jashtme ashtu edhe në ato të 

brendshme- nuk ka rrafshe të pjerrëta (rampa). Ndërkohë që edhe institucione të tjera 

publike që ofrojnë shërbime shoqërore vazhdojnë të jenë të papërshtatura në aspektin 

ndërtimor. Përmendim këtu rastin e Njësisë së Ndihmës Ekonomike e cila është e papër-

shtatur në hyrje të saj, element i cili ndikon edhe në mosfrekuentimin dhe përfi timin e 

shërbimeve edhe nga kategoria e personave me aftësi të kufi zuar fi zike, përdorues të 

karriges me rrota apo të tjerë. 

Barrierat ndërtimore dhe në mjetet e transportit ndikojnë gjithashtu në mospërfi timin 

e shërbimeve në baza të barabarta nga të gjithë banorët e rajonit të Fierit. Për shkak 

të mungesës së transportit të përshtatur bëhet shumë e vështirë ardhja e personave 

me aftësi të kufi zuar nga zonat rurale në qytet dhe përfi timi i shërbimeve që ofrohen 

këtu, duke i lënë ata të mbyllur/ të izoluar në shtëpitë e tyre. Në këtë aspekt shoqatat 

kërkojnë mbështetjen fi nanciare apo materiale nga Bashkia për të mundësuar trans-

portin e përshtatur për këtë kategori. Një element praktik mund të ishte fi nancimi me 

anë të një projekti për blerjen e një furgoni të përshtatur apo rimbursimin e karburantit 

për shoqatat të cilat kanë si nevojë transportimin e përfi tuesve të tyre nëpërmjet 

transportit të përshtatur. 

Realizimi i intervistës me një prej operatorëve të shërbimit urban në qytetin e Fi-

erit na ndihmoi të evidentonim edhe njëherë si element problematik mosnjohjen apo 

mungesën e kërkesës për përshtatshmëri të ofruara nga mjetet të transportit publik 

lehtësisht të përdorshme nga personat me aftësi të kufi zuar. 

 

-Eshtë hartuar një kuadër ligjor bashkëkohor / 

Përshtatshmëria – çështje e rëndësisë kombëtare

-U firmos Konventa e OKBsë për të Drejtat e Perso-

nave me Aftësi të kufizuara

-Stafet e zyrave përkatëse janë të vetëdijshëm për 

shkaqet që diktojnë mos realizimin e përshtatsh-

mërisë në ndërtime dhe transport dhe janë të 

-Plotësimi i legjislacionit me akte nënligjore

-Prezantimi dhe pranimi i detyrimeve të  Kon-

ventës si në nivel qendror ashtu edhe vendor

-Ka mundesi për rritjen e ndërgjegjësimit për 

domosdoshmërinë e zgjidhjes së problemit

-Të gjithë aktorët përgjegjës janë të gatshëm për 

të ndërmarrë hapa për përmirësim të situatës.

ANALIZA SWOT
INFRASTRUKTURË

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 për-
shtashmëri në ndërtime dhe për mjete të përshtatura transporti/ sinjalistikë, 
vend parkime
-Informacioni për ndryshimet ligjore të fundit nuk njihet nga stafet përkatëse.
-Nuk ka njohuri të duhura në lidhje me konceptin e përshtatshmërisë /nuk 
njihet procesi zinxhir i lëvizjes së pavarur/ nuk njihen tërësisht barrierat
-Janë realizuar trajnime në këtë fushë por janë të pamjaftueshme, duhet të 
orientohen në mënyrë të veçantë në funksion të elementeve praktikë
-Mungon ekspertiza për vlerësimin e mjeteve dhe materialeve në funksion të 
elementeve të përshtatshmërisë(bordurat, mbështeteset,vijat e ashpra)
-Mungojnë kriteret kontrolluese në funksion të zbatimit të standarteve të 
përshtatshmërisë(që në fazën e projektimit)
-Nuk ka një evidencë të situatës së përshtatshmërisë në objektet egzistuese.
-Nuk ka asnjë vendim/ urdhër të bashkisë për/ sinjalistikë, parkime, mjete 
të përshtatura për bizneset ofruese të transportit, dhënies së licensës për 
transport

-Diferencim në vlerësim 
i problematikës,  kraha-
suar me vlerësimet 
e tjera urbanistike / 
arkitektonike
-Kapacitete të pamjaf-
tueshme vlerësuese 
ndaj kërkesave për 
nivel të plotë për-
shtatshmërie  tek stafet 
e KRRT-ve, këshillave 
teknike, urbanistikës 
ligjore, etj
-Kosto të larta të 
zëvëndësimit të 
mjeteve të transportit

FAKTORË NEGATIVË

TË BRENDSHËM
Dobësitë/Mangësitë

TË JASHTËM
Risqe

gatshëm te bashkëpunojnë.

-Kërkesa për përshtatshmëri është propo-

zuar të pasqyrohet edhe si obligim në harti-

min e detyrës së projektimit të planit rajonal, 

për hartimin e planeve strategjike, detyrës 

së projektimit  të planit të përgjithshëm 

rregullues, të masterplaneve të zhvillimit 

territorial, të studimeve të pjesshme urban-

istike. Është një moment shumë i favorshëm 

për ta përfshirë në planet e detajuara

-Kanë filluar të zbatohen realisht objekte/

infrastrukturë me elemente përshtatshmë-

rie (QTU, etj. por janë shfaqur në mënyrë 

sporadike dhe presupozohet nga specialistë 

të urbanistikës që duhen përfshirë vetëm aty 

ku ofrohen shërbime)

-Subjektet/firma transporti kanë njohuri për 

detyrimin, disa subjekte që kanë njohuri të 

pjesshme të ligjit.

-Disa aktorët përgjegjës propozojnë masa konkrete  

që të mos lejojnë ndërtime me barriera 

-Ka nevojë të ngrihen kapacitete të nevojshme për të 

përmirësuar praktikat e punës

-Ka modele të filluara në ndërtime në infrastrukturë 

dhe disa objekte(QTU)

-Ka hapësirë ligjore në nivel vendor për të ndikuar në 

përmirësimin e gjendjes së objekteve ekzistuese dhe 

për parandalimin tek objektet e reja, si edhe për të 

siguruar mjete të përshtatura transporti

-Mund të ketë mirëkuptim nga biznesi i ndërtimit dhe 

transportit për të bashkëpunuar

-Ka aktorë të shoqërisë civile të gatshëm për 

bashkëpunim qe situata të përmirësohet(Shoqata e 

Invalidëve të Punës Dega Fier  apo Shoqata e Para-

Tetraplegjikeve)

-Rajoni i Fierit është zonë fushore, element që ndikon 

pozitivisht në realizimin e standarteve të përshtatsh-

mërisë
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II.3 ARSIMI

Arsimimi i fëmijëve me aftësi të kufi zuar është një e drejtë që ata duhet ta gëzojnë 

si të gjithë moshatarët e tyre. Dokumenta të rëndësishëm ndëkombëtarë dhe vendas 

janë garantuesit për respektimin e saj.18 Shteti përmes strukturave të tij në nivel qën-

dror dhe vendor duhet të mundësojë arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufi zuar, duke 

konsideruar nevojat specifi ke që ata kanë. Arsimimi i fëmijëve me aftësi të kufi zuar 

bëhet në shkollat e zakonshme dhe në ato të arsimit special. Orientimi në secilën 

prej këtyre alternativave realizohet bazuar në nevojat specifi ke që fëmijët me aftësi të 

kufi zuar paraqesin. Duhet theksuar se sot ka një tendencë mbarëbotërore për ti dhënë 

prioritet arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufi zuar në shkollat e zakonshme si pjesë e 

proçesit të arsimit gjithpërfshirës. Arsimi gjithpërfshirës është përcaktuar nga UNESCO 

si një proçes që adreson dhe i përgjigjet nevojave të ndryshme të të gjithë nxënësve, 

përmes rritjes së pjesmarrjes në të mësuar dhe duke reduktuar përjashtimin në dhe 

-Nuk ka zbatim të legjislacionit nga strukturat përkatëse për masa ndaj 
subjekteve që nuk zbatojnë normat e përshtatshmërisë
-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. 
-Mungon një plan pune i domosdoshëm me masa konkrete në nivel bashkie 
-Institucionet(ndërtesat) e pushtetit vendor (Qark dhe Bashki Fier) janë  të 
papërshtatura në ambjentet e jashtme dhe të brendshme të tyre
-Qendrat e shërbimeve komunitare për personat me aftësi të kufizuar janë të 
papërshtatura në aspektët ndërtimore për ofrimin e shërbimeve të tyre me 
efiçencë
-Mjetet e transportit publik nuk kanë të përfshirë elementet e 
përshtatshmërisë(Shërbimi sapo ka filluar të ofrohet ne Fier)
-Mungon sinjalistika horizontale dhe vertikale/ akustike në Bashkinë dhe 
Qarkun e Fierit

-Vështirësitë për planifi-
kime buxhetore 
-Sektor ku politika 
ndërhyn në zgjidhjet dhe 
mosrespektimin e masave 
penalizuese(Ndikimet e 
ndryshme te biznesit apo 
grupeve te fuqishme) 
-Tendencë për të 
zbatuar  ligjin vetëm kur 
u kërkohet dhe kjo jo 
plotësisht

18 Platforma e edukimit per te gjithe/ Dakar, 2000 
- Deklarata e Salamankes dhe plani i veprimit per edukimin per femijet me nevoja te vecanta/1994
- Konventa per te Drejtat e Femijes/ 1989
- Konventa per te Drejtat e Personave me Afesi te Kufi zuar/ 2006
- Kushtetuta e Republikes se Shqiperise
- Strategjia Kombetare e Personave me Aftesi te Kufi zuar/2005
- Ligji per sistemin arsimor parauniversitar. Dispozitat Normative  
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përmes të mësuarit.19 Edhe në Shqipëri në dekadën e fundit evidentohen përpjekje 

serioze drejt përfshirjes së fëmijëve më aftësi të kufi zuar në shkollat e zakonshme, duke 

qënë në koherencë të plotë me politikat, legjislacionin dhe lëvizjet avokuese në nivel 

ndërkombëtar, të cilat vlerësojnë se fëmijët me aftësi të kufi zuar kanë të drejtën të 

kënë shanse për t’ u arsimuar si të gjithë fëmijët e tjerë. Vlerësimet e bëra për zbatimin 

e arsimit gjithëpërfshirës në Shqipëri evidentojnë hapa pozitive në drejtim të rritjes së 

numrit20 të fëmijëve me aftësi të kufi zuar të përfshirë në shkollat e zakonshme, por 

edhe të ndryshimeve në praktikat e mësimdhënies përmes ndryshimeve në kurrikula, 

trainimit të stafeve pedagogjike dhe përgatitjes së materialeve didaktike, bazuar kjo 

në detyrime të përcaktuara në dokumenta politikë21. Progresi i arritur është rrjedhojë 

edhe i përpjekjeve të bëra nga MASH në bashkëpunim më aktorë të shoqërisë civile 

për përmirësim të kuadrit ligjor dhe zbatimit të projekteve pilot për gjithpërfshirjen e 

fëmijëve me aftësi të kufi zuar në sistemin parashkollor dhe atë shkollor. Mbarvajtja e 

arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufi zuara kërkon angazhimin e plotë të burimeve të 

nevojshme materiale dhe njerëzore. MASH dhe drejtoritë rajonale të arsimit janë aktorët 

përgjegjës kryesor për garantimin e progresit të këtij proçesi me qëllim që çdo fëmije 

me aftësi të kufi zuar tu jepen shanset për tu arsimuar. 

 Sistemi arsimor në qytetin e Fierit ka patur zhvillimet e tij në vite. Ky qytet njhet 

për një traditë të hershme arsimdashëse (gusht, 1908 hapet shkolla e parë shqipe). 

Sot, qyteti i Fierit ofron mundësi shkollimi në të gjitha nivelet arsimore, duke fi lluar 

nga arsimi parashkollor deri tek ai i lartë. Kërkesa gjithnjë në rritje e të rinjve fi erakë 

për tu diplomuar në qytetin e tyre, u realizua me çeljen e universitetit të parë privat 

ne vitin 2006. Në Fier zhvillojnë aktivitetin e tyre 14 shkolla publike 9-vjeçare dhe të 

mesme ku mësojnë rreth 9801 fëmijë. Gjithashtu është i zhvilluar dhe sistemi jopublik 

i arsimit. Në 15 shkolla jopublike mësojnë rreth 2103 nxënës. Ka 3 shkolla të arsimit 

profesional si 20 kopshte publike dhe jopublike ku edukohen 1125 fëmijë. Ndërkohë 

statistikat për arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufi zuar mungojnë si të evidentuara. 

Nga të dhënat për qytetin e Fierit vlerësohet se nga 6704 fëmijë të cilët ndjekin shkollat 

e zakonshme pubike 9-vjeçare vetëm 0.1 % ( n=10 ) e tyre janë fëmije me aftësi të 

kufi zuar. Ndërkohë në 82 shkollat e rajonit të Fierit nga 36930 fëmijë të cilët frekue-

ntojnë shkollat e zakonshme 0.2% ( n=101 ) e tyre janë fëmijë me aftësi të kufi zuar. 

Në këtë rajon fëmijëve me aftësi të kufi zuar u ofrohet edhe alternativa e arsimimit të 

19 Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in Education, UNESCO, 2003.
20 489 fëmjë me aftësi të kufi zuar të integruar në shkollat e zakonshme permes projekteve pilot në 

rajonet Gjirokastër, Korçë, Vlorë, Tiranë, Berat, Librazhd, Raport Monitorimi “Zbatimi i Planit të veprimit 
SKPAK”, FSHDPAK, 2010.

21 Plani Kombëtar i Veprimit të SKPAK/ arsimi i AK.
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tyre në shkollën speciale. Janë 24 fëmijë me aftësi të kufi zuar, 8 prej tyre janë femra 

të cilët ndjekin këtë lloj arsimi. Drejtoria Rajonale Arsimore, Fier, si institucioni rajonal, 

përgjegjës për arsimin e fëmijëve, bën përpjekje të vazhdueshme për të krijuar hapë-

sirat dhe mbështetjen e nevojshme që përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufi zuar të 

përafrohet me standartet që ky proçes kërkon. Këtij qëllimi i ka shërbyer vendosja 

e këtij objektivi në një ndër prioritetet e aktivitetit të DAR. Megjithë angazhimin, 

ndërgjegjësimin e drejtuesve dhe specialistëve të DAR në rajonin e Fierit proçesi i 

gjithpërfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufi zuar në shkollat e zakonshme përbën 

një sfi dë pasi në këtë rajon krahas mungesës së burimeve njerëzore dhe materiale 

mungon esperienca e transferuar përmes projekteve pilot të manaxhuara me eksper-

tizë ndërkombëtare në të gjithë komponentët që ky proçes kërkon. Një tjetër sfi dë 

për strukturat përgjegjëse në nivel lokal në Rajonin e Fierit përfshirë edhe Bashkinë 

Fier, mbetet ridimensionimi i aktivitetit të shkollës speciale si dhe krijimi i kushteve 

të domosdoshme që kjo shkollë të ushtrojë funksionet e saj për ti shërbyer sa më 

mirë fëmijëve me aftësi të kufi zuar që e frekuentojnë atë. Bazuar edhe në rezultatet 

e vlerësimit të bërë (shih në vijim) evidentohet dukshëm që për arsye objektive ka 

mungesa të theksuara të realizimit në praktikë të arsimimit të fëmijëve me aftësi 

të kufi zuar sipas standarteve dhe në respekt të ligjit. Për këtë nevojiten ndërhyrje 

në disa drejtime, të modeluara përmes kësaj strategjie, me përfshirjen e të gjithë 

aktorëve përgjegjës në këtë proçes. 

ORGANIZIMI I STRUKTURAVE TË ARSIMIT NË RAJONIN E FIERIT

Drejtoria Rajonale e Arsimit

Drejtoria Arsimore Rajonale është përgjegjëse për sigurimin e cilësisë së shërbimit 

arsimor në nivel qarku. Ndër funksionet kryesore bazuar në kuadrin ligjor22 DAR mbështet 

Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në hartimin e politikave të zhvillimit në fushën e arsimit 

parauniversitar, në nivel qarku, duke marrë parasysh veçoritë demografi ke, të terrenit, të 

zhvillimit ekonomik dhe të infrastrukturës vendore; garanton zbatimin me përpikmëri të 

udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës; ndjek realizimin e politikave rajonale 

në përputhje dhe në zbatim të strategjisë kombëtare të zhvillimit të arsimit. 

Zyrat Arsimore

Zyrat Arsimore funksionojnë në çdo nënprefekturë. Ato janë në varësi të drejtorive 

arsimore rajonale. Zyra arsimore bashkëpunon me drejtorinë arsimore rajonale, nga e 

22 VKM nr.66, dt.3.2.2010 “ Per riorganizimin e drejtorive arsimore rajonale dhe zyrave arsimore”.
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cila varet për politikat e personelit, të buxhetit dhe të investimeve. Ajo ka funksione të 

tjera specifi ke për të garantuar cilësinë e arsimit. 

Drejtoria e Arsimit, Rinisë dhe Besimeve Fetare23 zhvillon aktivitetin si pjesë e 

strukturës në Bashkinë, Fier me funksione të përbashkëta me MASH për përkujdesjen 

për institucionet arsimore. 

VLERËSIMI I SITUATËS SE ARSIMIMIT TË FËMIJËVE ME AFTËSI TË 

KUFIZUAR NË RAJONIN E FIERIT

Mbështetur në metodologjinë ( shih metodologjine e raportit të vlerësimit ) vlerësimi 

i situatës së arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufi zuar në rajonin e Fierit si dhe nevojat 

për përmirësim të mbarvajtjes së këtij proçesi u realizua përmes informacionit të marrë 

me përfshirjen e aktorëve përgjegjës për arsimin në këtë rajon. Gjithashtu për marrjen 

e informacionit kontribuan edhe aktorë të tjerë aktive të shoqërisë civile, prindër dhe 

individë me aftësi të kufi zuar. 

 

Gjetjet 

Drejtoria Rajonale Arsimore ( DAR ) Fier është struktura që ka përgjegjësitë për 

zbatimin dhe supervizimin e politikave dhe legjislacionit në drejtim të arsimimit të 

fëmijëve me aftësi të kufi zuar në këtë rajon. Ndërkohë në nivel bashkie, Bashkia Fier, 

Departamenti i Urbanistikës dhe Planifi kimit të Territorit, është përgjegjës për investime 

në drejtim të infrastrukturës ndërtimore të shkollave dhe kopshteve, e në këtë kuadër 

edhe të krijimit të ambienteve të përshtatura në këto institucione arsimore, për të 

garantuar akses të plotë në to edhe të personave me aftësi të kufi zuar. Bashkëpunimi 

dhe mirëkoordinimi ndërmjet këtyre institucioneve janë faktorë të rëndësishëm për të 

siguruar arsimimin e fëmijëve në standartet e kërkuara. 

Në informacionin e marrë drejtues dhe specialistë të DAR Fier njohin të gjitha 

detyrimet dhe përgjegjësitë që rrjedhin nga kuadri ligjor për arsimimin e fëmijëve me 

aftësi të kufi zuar. Ato janë të ndërgjegjësuar për detyrimet që ato kanë për të nxitur 

dhe mundësuar arsimimin ee tyre. 

Vlerësuar në këtë këndvështrim një rëndësi e veçantë nga DAR i është kushtuar 

dhe ristrukturimit të vetë organizimit të brendshëm të këtij institucioni. Ky proçes i 

rëndësishëm për shkak të faktorëve fi nanciarë është kufi zuar deri tani në rivlerësimin 

e detyrave të një specialisti të DAR, specialistit të kurrikulës dhe cilësisë, i cili ndër të 

23 Ligjit nr.8652 dt.23/08/2000, të ndryshuar me ligjin nr. 9208dt.18/03/2004. Në këtë ligj, për-
caktohen detyrat e pushtetit lokal në drejtim të arsimit. Citojmë: Neni11/3 a. Funksione të përbashkëta 
(MASH dhe Bashkia).Neni 5/1 j. “Përkujdesjet për institucionet arsimore”.
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tjera ka detyrë të përcaktuar ndjekjen e ecurisë së arsimimit të fëmijëve me aftësi të 

kufi zuar në rajonin e Fierit. Duke njohur problematikën e arsimimit të fëmijëve me aftësi 

të kufi zuar dhe nevojat për përshtatje të shumë komponentëve të proçesit mësimor 

është domosdoshmëri krijimi i një strukture në DAR përgjegjëse specifi kisht për çështjet 

e arsimimit të fëmijëve më aftësi të kufi zuar. 

Në varësi të DAR janë 82 shkolla 9-vjeçare në të cilat mësojnë 101 fëmijë me 

aftësi të kufi zuar. Gjithashtu në Fier ka dhe një shkolle speciale ku mësojnë 24 fëmijë 

me aftësi të kufi zuar. Identifi kimi i tyre është bërë bazuar në dokumentacionin shën-

detësor dhe vlerësimit përkatës nga specialistë të edukimit në shkollat ku fëmijët janë 

rregjistruar. Megjithatë konfi rmohet nga intervistat që numri i fëmijëve me nevoja në 

të mësuar por të padiognostikuar me raport mjeko-ligjor të cilët mësojnë në shkollat 

e zakonshme është më i madh dhe me ta punohet me plane edukative individuale. 

Fëmijët me aftësi të kufi zuar të vendosur në shkolla të zakonshme kanë kryesisht 

diagnoza të tilla si; hiperaktivitet, kufi zim i aftësive psiko-motorike, aftësi të kufi zuar 

dëgjimore, aftësi të kufi zuar në të parë. Ndërkohë në shkollën speciale predominojnë 

diagnoza të tilla si; prapambetje mendore e gradës së mesme dhe të rëndë, sindroma 

down, epilepsi-encifolopatia.

Nga të gjitha intervistat e kryera me specialistë pranë DAR Fier, drejtues të shkollave 

të zakonshme dhe speciale, psikologë pranë këtyre shkollave, doli shumë evidente dhe 

e një rëndësie të parë nevoja për të patur një vlerësim shumë profesional të fëmijës 

para se ai të pranohet në shkolla të zakonshme apo atë speciale. Megjithëse aktualisht 

vlerësimi kryehet 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 ku-

fi zuar që do të pranohet për herë të parë në shkollë. Krijimi i një grupi multidisiplinar 

me specialistë të fushave përkatëse 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 zuar. 

Ky lloj vlerësimi do ti vinte në ndihmë stafeve pranë shkollave për të formatuar në 

funksion të tij punën individuale me nxënësit me aftësi të kufi zuar duke u orientuar drejt 

në nevojat që kanë këta fëmijë për tu ndihmuar në shkollë. MASH ka nisur zbatimin në 

nivel lokal të politikave në mbështetje të punës individuale me nxënësit me aftësi të 

kufi zuar24. Nga intervistat me përfaqësues të arsimit në Fier doli se në kushtet konkrete 

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 objektive të 

24 Urdher i MASH nr .8252, dt.26.11.2008 “ Për përgatitjen e planeve edukative individuale dhe 
vlerësimin e nxënësve me aftësi të kufi zuar”. 
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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 menyrë individuale me fëmijët jashtë orës së mësimit; mung-

esa e mësuesit mbështetës në klasë në ndihmë të mësuesve dhe fëmijëve me aftësi 

të kufi zuar; mungesë e ambienteve 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. Për shkak të faktorëve fi nanciarë por edhe të pamundësive objektive ( nr. në 

rritje i nxënësve në klasa ) DAR, Fier nuk mundëson lehtësimin e punës së mësuesve 

të cilët punojnë direkt me fëmijë me aftësi të kufi zuar bazuar në DN. 

Megjithë këto mungesa duhet theksuar se ka përpjekje nga DAR për të përmirësuar 

punën në shkolla me fëmijët me aftësi të kufi zuar. Në çdo shkollë të zakonshme është 

caktuar një mësues i cili ndjek ecurinë e punës me fëmijët me aftësi të kufi zuar. 

Mbarvajtjes së punës me fëmijët me aftësi të kufi zuar i kanë shërbyer edhe trajnimet 

e organizuara nga DAR në bashkëpunim me specialistë të fushës, për drejtues dhe 

mësues të shkollave ku mësojnë këta fëmijë. Trajnimet e organizuara kanë konsistuar 

në dhënien e njohurive për punën direkte me fëmijët me aftësi të kufi zuar. Gjatë vitit 

2009 e në vazhdim DAR ka organizuar 4 seanca të plota trainimi, nga të cilat kanë 

përfi tuar njohuri 150 mësues nga shkolla të rajonit. 

DAR, Fier ka një plan trainimi të mësuesve dhe ka të evidentuara disa nga nevojat 

kryesore të tyre në funksion të marrjes së njohurive për të punuar me fëmijët me aftësi 

të kufi zuar të tilla si; identifi kimi i aftësisë së kufi zuar, ndërtimi i planinit individual në 

përputhje me specifi kat e çdo fëmije me aftësi të kufi zuar, njohuri për mësimëdhënien 

në përputhje dhe me diagnozat mjeksore që fëmijët paraqesin. Megjithatë është e 

rëndësishme detajimi më i hollësishëm i tematikave të cilat mund tu shërbejnë si 

njohuri mësuesve të cilët punojnë direkt me fëmijët me aftësi të kufi zuar. I formalizuar 

plani i detajuar i trainimeve do të ishte një dokument i mirë orientimi për vetë DAR dhe 

donatorë të cilët kërkojnë të investojnë në ngritje kapacitetesh të strukturave arsimore. 

Megjithë përpjekjet për identifi kim të fëmijëve me aftësi të kufi zuar të cilët mësojnë 

në shkolla të zakonshme dhe atë speciale pranë DAR Fier ende nuk ka një data-base 

në të cilin të jenë të rregjistruar nxënësit me aftësi të kufi zuar të vendosur në shkolla 

të zakonshme dhe në atë speciale; të dhëna specifi ke për aftësinë e kufi zuar të tyre si 

dhe të nevojave për shërbime të caktuara që ato kanë në ambientin e shkollës. Data-

base do të ishte një sistem referimi zyrtar dhe i rivleresuar në kohë duke shërbyer si 

instrument i rëndësishëm në shërbim të planifi kimit dhe zbatimit të politikave të arsimit 

për fëmijët me aftësi të kufi zuar në rajonin e Fierit. 

Për ti shërbyer këtij qëllimi, atij të identifi kimit të nxënësve me aftësi të kufi zuar, 
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DAR, Fier në bashkëpunim me drejtues të shkollave të zakonshme ka ndërrmarrë një 

iniciativë për identifi kimin e nxënësve me aftësi të kufi zuar që mësojnë në këto shkolla 

bazuar kryesisht në dokumentacionin që i shoqëron ata. Kjo me qëllim rivlerësimin e 

punës së mësuesve si dhe evidentimin e nevojave për mbështetje të proçesit të arsimimit 

të nxënësve me aftësi të kufi zuar.

Pra, janë hedhur hapa në drejtim të krijimit të një baze të dhënash edhe sipas 

specifi kave që këta nxënës paraqesin duke i paraprirë ndërtimit të një data- base.

Megjithatë i munguar në rajonin e Fierit konstatohet të jetë transferimi i eksperi-

encave përmes projekteve pilot të manaxhuara me ekspertizë të specializuar, për gjith-

përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufi zuar, në të gjithë komponentët e saj. Në rajonin 

e Fierit arsimimi i fëmijëve me aftësi të kufi zuar nuk ka qenë në fokus të donatorëve 

dhe projekteve të zhvillimit të këtij rajoni. Kjo ka bërë që Fieri megjithëse një nga rajonet 

më të mëdha të vendit, në drejtim të trajtimit të çështjeve të aftësisë së kufi zuar dhe 

specifi kisht të arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufi zuar nuk ofron modele të mirëfi llta 

të arsimit gjithpërfshirës. 

Ndihmë në mbarëvajtjen e proçesit mësimor për nxënësit me aftësi të kufi zuar 

është edhe psikologu. 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 mësuesve, por 

ai është i pamjaftueshëm për aq kohë sa numri i psikologëve në shërbim të nxënësve 

në shkolla është i kufi zuar. 

Një alternativë tjetër për arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufi zuar në këtë rajon 

është edhe shkolla speciale. Në informacionin e marrë përmes intervistave me special-

istë të DAR dhe drejtoren e shkollës speciale arsimimi i fëmijëve me aftësi të kufi zuar 

në këtë shkollë është një mundësi që duhet ruajtur por edhe zgjeruar. Problematikat 

specifi ke me të cilat kjo shkollë ndeshet janë të shumta. Në të mësojnë fëmijë me aftësi 

të kufi zuar sipas diagnozave të përmendura më sipër. Eshtë shumë e rëndësishme që 

edhe në këtë institucion arsimor fëmijët me aftësi të kufi zuar mendore të pranohen duke 

patur në vëmendje organizimin e shkollës dhe mundësitë që ajo ofron përmes programit 

për progres të fëmijës në proçesin mësimor. Parë nga këndvështrimi i programeve nga 

drejtuesit dhe mësuesit doli si shumë e nevojshme rivlerësimi dhe përshtatja e tyre për 

të punuar me fëmijët sipas diagnozave që ata kanë. Mungojnë gjithashtu në ndihmë 

të mësuesve mjetet didaktike për të punuar me fëmijët me aftësi të kufi zuar sipas 

diagnozave të tyre. Shkolla speciale në rajonin e Fierit ka nevojë të domosdoshme për 

rikonstruksion të plotë të saj me qëllim që të jetë në funksion të shërbimit që nevojitet 

tu ofrohet fëmijëve me aftësi të kufi zuar që mësojnë në të. Nga drejtues dhe mësues 

të kësaj shkolle por edhe specialistë të DAR evidentohet përmes intervistave që është 
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lobuar shumë dhe me propozime konkrete dhe të detajuara pranë Bashkisë Fier me 

qëllim rikonstruksionin e kësaj shkolle. Gjithashtu nga prindër dhe familjarë evidento-

het ndër të tjera mungesa e transportit, gjë e cila vështirëson ndjekjen e shkollës në 

mënyrë periodike dhe nga fëmijët të cilët banojnë në rrethina apo në zonat ruarale të 

Fierit. Edhe për këtë çështje është kërkuar fi nancim nga Bashkia, në përgjegjësinë e 

së cilës është shërbimi i transportit, por ka rezultuar i munguar. Mungesa e mjeteve 

lëvizëse/ karrige me rrota për fëmijët me aftësi të kufi zuar fi zike është një barrierë tjetër 

që pengon frekuentimin e shkollës nga ana e tyre.

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 

dhe fi zioterapisti.

Të pyetur për përshtatshmërinë ndërtimore që shkollat e zakonshme dhe ajo speciale 

ofrojnë për fëmijët me aftësi të kufi zuar në lëvizje, specialistë të DAR dhe drejtues të 

shkollave respektive evidentojnë se mungon plotësisht në të gjitha shkollat e rajonit të 

Fierit përshtatshmëria ndërtimore. Ashtu si është përmëndur në fi llim të herës detyrimi 

për investime në këtë drejtim është në përgjegjësi të strukturave përkatëse në Bashkinë 

Fier. Në takimet e zhvilluara me drejtues dhe specialistë të këtyre strukturave gjatë 

proçesit të hartimit të kësaj strategjie, përshtatshmëria e të gjitha hyrjeve të shkol-

lave në rajonin e Fierit u vendos në prioritetet afat – shkurtra të saj ( shih fushën e 

përshtatshmërisë). 

Strukturat drejtuese të Drejtorisë Arsimore/ Fier janë të 

ndërgjegjësuar për detyrimet që ato kanë për të mundë-

suar arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar.

- Pranë DAR/ Fier ka strukturë të posaçme ( një specialist 

)që ndjek arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar.

- Eshtë duke aplikuar arsimimi i 101 fëmijëve me aftësi të 

kufizuar pothuajse në të gjitha shkollat e rajonit.

- Ka shkollë të arsimit special duke mundësuar alternativa 

të arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara në këtë 

ANALIZA SWOT
ARSIMI

FAKTORË POZITIVE

TË BRENDSHËM
Pika të Forta/Arritje

- Kuadri ligjor në rivlerisim. MASH është 

duke rishikuar Ligjin për Arsimin Parauni-

versitar me qëllim përmirësimin e tij në 

funksion të mbarvajtjes së edukimit për 

fëmijët me aftësi të kufizuar.

- MASH ka nxjerrë dhe vënë në zbatim 

akte nënligjore për përmirësimin e 

praktikave të mësimdhënies edhe për 

nxënësit me aftësi të kufizuar.

TË JASHTËM
Mundësi
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rajon. 24 fëmijë me aftësi të kufizuar ndjekin shkollën 

speciale

- MASH ka nisur zbatimin në nivel lokal të politikave në 

mbështetje të punës individuale me nxënësit me aftësi të 

kufizuar, ( PEI )

- DAR – Fier ka marrë iniciativën për identifikimin e 

fëmijëve me aftësi të kufizuar që aktualisht mësojnë në 

shkollat e zakonshme.

- Mësuesit kanë marrë në vazhdueshmëri trainime 

për punën që duhet të bëjnë me nxënësit me aftësi të 

kufizuar

- DAR ka plan vjetor për trainimin e mësuesve 

-  Eshtë efektiv shkëmbimi i eksperiencave ndërmjet 

shkollave ku mësojnë nxënës me aftësi të kufizuar

- Në strukturën e stafit mbështetës në shkolla është 

vendosur psikologu 

-DAR ka paraqitutur pranë Bashkisë Fier kërkesa për 

investime për rikonstruksionin e shkollës speciale si dhe  

për financim të shërbimit të transportit të fëmijëve me af-

tësi të kufizuar në shkollat e zakonshme dhe atë speciale

- Instituti i Kurrikulave ka përgatitur dhe 

botuar materiale në ndihmë të mësuesve 

të cilët punojnë direkt me nxënës me 

aftësi të kufizuar.

- Kapacitetet njerëzore dhe financiare 

të DAR të përdoren edhe në funksion të 

zbatimit gjërësisht në praktikë të edukimit 

të fëmijëve me aftësi të kufizuar.

- 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 komuniteti i 

mësuesve të ndërgjegjësuar për pranimin 

në shkolla të nxënësve me aftësi të 

kufizuar

- Komuniteti i prindërve  në përgjithësi 

është mbështetës për mbarvajtjen e edu-

kimit të nxënësve me aftësi të kufizuar.

- Mungesë e strukturave të plota pranë DAR për supervizimin e arsimimit të 
fëmijëve me aftësi të kufizuar 
- Nuk ka një data-base 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 për të bërë vlerësimin e 
femijëve që rregjistrohen në shkolla
- Eshtë problematike infrastruktura e shkollave. Mungon përshtatshmëria e 
jashtme dhe brëndshme në shkolla në ndihmë të lëvizshmërisë së nxënësve 
me aftësi të kufizuara fizike
- Mungon transporti i fëmijëve me aftësi të kufizuar të cilët ndjekin shkollat e 
zakonshme apo atë speciale
- Mungojnë stimujt financiarë për mësuesit që punojnë direkt me 
fëmijët me aftësi të kufizuara.

DAR strukturë jo e de-
centralizuar, në varësi 
të MASH.
- Buxhete të kufizuara 
për DAR të alokuara 
nga strukturat qën-
drore për të zbatuar 
në nivel lokal arsimimin 
për fëmijët me aftësi të 
kufizuar
- Moskoordinimi i 
punës ndërmjet struk-
turave të DAR me ato 
të bashkisë për të bërë 

FAKTORË NEGATIVË

TË BRENDSHËM
Dobësitë/Mangësitë

TË JASHTËM
Risqe
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- 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 të pajisura me mjete didaktike për tu 
ardhur në ndihmë mësuesve, prindërve dhe nxënësve me aftësi të kufizuar.
- Roli i psikologut në shkolla ka qënë i rëndësishëm por i pamjaftueshëm.
- Mungojnë vlerësimet për nevojat e mësuesve që punojnë me nxënës me 
aftësi të kufizuar.
- Puna me prindërit e fëmijëve me  aftësi të kufizuar që ndjekin shkollat e 
zakonshme është ende një sfidë për mësuesit
- 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 prakti-
kave mësimore në punën me nxënësit me aftësi të kufizuar. 
- DAR nuk ka paraqitur kërkesa pranë pushtetit vendor për  investime për 
përshtatshmërinë ndërtimore në disa shkolla të   qytetit
- Arsimimi i fëmijëve në shkolla të zakonshme nuk është duke u mbështetur 
nga OJF të cilat kanë ekspertizë në këtë fushë përmes   projekteve pilot

aktive burimet financi-
are të pushtetit vendor 
për përshtatshmërinë 
ndërtimore të shkollave 
dhe transportin për 
fëmijët me aftësi të 
kufizuar që ndjekin 
shkollat e zakonshme 
dhe atë speciale   
- Mungesë e një ekipi 
multidisiplinar në nivel 
lokal me pjesëmarrjen 
përfaqësuesve të in-
stitucioneve përkatëse 
dhe ekspertëve të 
fushës për vlerësimin 
fillestar të fëmijëve me 
aftësi të kufizuar kon-
tigjent për të ndjekur 
arsimin e zakonshëm 
dhe atë special.

II.4 PUNËSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

Personat me aftësi të kufi zuar si edhe të gjithë qytetarët e tjerë kanë të drejtë të pu-

nësohen dhe të trajnohen profesionalisht. Shteti ka detyrimin që të mundësojë punësimin 

e tyre përmes të gjithë mekanizmave rregullatorë të ngritura në zbatim të kuadrit ligjor. 

Shqipëria prej vitesh raporton një nivel të lartë papunësie që shkaktohet nga faktorë të 

ndryshëm; ekonomikë, socialë, politikë dhe kulturorë. 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 papërshtur, mungesa e informacionit mbi legjislacionin 

dhe mundësitë që ai ofron etj. Problematika e punësimit dhe formimit profesional të PAK 

ende nuk është adresuar nga Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit ( 

DRSHKP ) në nivel rajonal në përputhje me specifi kat që këta persona kanë.

Mungon një studim në nivel kombëtar25 për të vlerësuar situatën e punësimit dhe 

formimit profesional të personave me aftësi të kufi zuar, mundësitë që tregu i punës në 

25 Zbatimi i Planit të veprimit të SKPAK, raport monitorimi, FSHDPAK 2010.
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Shqipëri ofron për ta, alternativa të reja të punësimit të PAK bazuar në nevojat e tyre( 

punësim i mbrojtur apo qëndra speciale të punësimit ) si dhe orientimet për ndërhyrje 

në përmirësimin e infrastrukturës për të lehtësuar proçesin e identifi kimit, këshillim 

orientimit dhe ndërmjetësimit të personave me aftësi të kufi zuar.

Megjithëse kuadri ligjor shqiptar26 i plotësuar në vite, shpreh dhe mbron interesat e 

personave me aftësi të kufi zuar për punësim dhe trajnim profesional krahas mosnjohjes 

së plotë mungojnë gjithashtu sanksione dhe mekanizma detyrues në zbatim të tij për 

punësimin dhe trajnimin profesional të PAK. Mungesa27 e ngritjes së Fondit Kombëtar të 

Punësimit nuk favorizon investime për ngritje të shërbimeve të mbrojtura të punësimit 

të PAK apo krijimin e kushteve për lehtësim të akomodimit të tyre në vende pune pranë 

subjekteve publike apo private. 

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

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. Ato janë ndërmjetës shumë 

të mirë ndërmjet strukturave në nivel qëndror dhe atyre në nivel lokal si në funksion të 

zbatimit të kuadrit ligjor dhe politikave për nxitjen e punësimit në rajonet përkatëse por 

dhe të adresimit në nivel qëndror të problematikës së punësimit dhe formimit profesional 

të personave me aftësi të kufi zuar shfaqur në rajonet ku ato ushtrojnë funksionet. 

Në kuadër të proçesit të decentralizimit të saponisur dhe reformës sociale, DRSHKP, 

DRIP dhe DRFP, institucione përgjegjëse për punësimin dhe formimin profesional, 

megjithëse ende ushtrojnë funksionet në varësi direkte nga niveli qëndror, duhet të 

ridimensionojnë planet e tyre duke vlerësuar si të rëndësishëm në shërbim të qytetarëve 

marëdhëniet bashkëpunuese me strukturat në nivel lokal si dhe aktorët e shoqërisë 

civile të fokusuar në çështjet e aftësisë së kufi zuar. Ngritja e strukturave të posaçme 

në nivel qarku28 për vlerësimin e problematikës së grupeve në nevojë, përfshirë dhe 

atë të PAK (komisioni për aftësinë e kufi zuar) është një burim i mirë informacioni për 

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

- Konventa e OKB” Pë 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 pu-

nëdhënësit 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 ti-

min nga e drejta për arsimim dhe formim profesional edhe të kategorisë së personave me aftësi të kufi zuar.
27 Zbatimi i Planit të veprimit të SKPAK, raport monitorimi, FSHDPAK 2010.
28 VKM nr.563 dt. 12.08.2005 “Per percaktimin e pergjegjesive te Qarkut per shperndarjen e sherbimeve 

te perkujdesjes shoqerore” dhe Udhezimit nr. 1 dt. 02.02.2007 te MPCSSHB dhe Ministrise se Brendeshme.
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të gjitha institucionet të cilat kanë detyrimin ligjor të ofrojnë shërbime për këto kategori 

në rajonin e Fierit. 

I rëndësishëm në proçesin e hartimit dhe zbatimit të politikave dhe kuadrit ligjor në 

nivel lokal është gjithashtu përfshirja e grupeve të interesit, të cilët janë evidentuesit më 

të mirë të problematikës dhe rekomandimet e tyre shërbejnë si orientim për adresim 

në kohë dhe të drejtë të saj tek institucionet dhe aktorët e tjerë përgjegjës. 

Në rajonin e Fierit rregjistrohen si punëkërkues të papunë rreth 8334 persona 

nga të cilët 20 persona me aftësi të kufi zuar. Ndërkohë qe rajoni i Fierit si një nyje 

e rëndësishme për zhvillimin ekonomik dhe industrial të vendit rregjistron 16046 të 

punësuar nga të cilët 39.8% (n=6395) në sektorin shtetëror dhe 61.2% ( n=9651 ) 

në sektorin privat. Në qytetin e Fierit 25.2% e popullsisë janë të punësuar në sektorin 

formal dhe 16.2% në sektorin informal. Në nivel popullsie 67% e meshkujve janë në 

moshë pune dhe 60.8% e femrave janë në moshë pune. Të rregjistruar si përfi tues të 

pagesës së aftësisë së kufi zuar dhe në moshë pune janë 1743 PAK. Nuk rregjistrohen 

të dhëna për punësim të personave me aftësi të kufi zuar si në rajonin e Fierit ashtu 

dhe në Bashkinë Fier. 

Gjithashtu në rajonin e Fierit ofrohen përmes qëndrave publike dhe private shërbime 

të formimit profesional për një sërë profesionesh. Përsonat me aftësi të kufi zuar mund 

të ndjekin falas kurset që ofrohen nga qendra publike e formimit profesional. 

Në funksion të nxitjes së punësimit dhe formimit profesional janë dhe 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 papunësisë29. Këto objektiva 

janë në koherencë të plotë edhe me objektivat e kësaj strategjie për rajonin e Fierit.

ORGANIZIMI I SHËRBIMIT TË PUNËSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL 

NË RAJONIN E FIERIT

Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit: Në nivel rajonal operon 

Drejtoria Rajonale e Shërbimit Rajonal të Punësimit30 e cila ka si funksion bazë ka 

manaxhimin e zbatimit në nivel vendor të politikave dhe legjislacionit për punësimin.

29 www. shërbimi kombëtar i punësimit
30 VKM, nr.42, datë 17.01.1998, “Për miratimin e Statusit të Shërbimit Kombëtar të punësimit, 

neni 18. VKM, nr.1139,datë 16.7.2008, “Për organizimin dhe funksionimin e Inspektoriatit Shtetëror 
të Punës”.

kreu IV.
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31 Akt-marreveshje mbi bashkëpunimin e Inspektoriatit Shtetëror të Punës dhe Shërbimit Kombëtar 
të Punësimit, dt.04.04.2007.

32 Ligji,nr.8872,datë 29.03.2002 “ Për Arsimin dhe Formimin Profesional  në Republikën e Shq-
ipërisë”).

33 Shih metodologjine e këtij raporti vleresimi.

Drejtoria Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror të Punës31 kasi funksion bazë të saj 

kontrollin në nivel vendor për sigurimin e zbatimit të politikave dhe legjislacionit të punës. 

Qëndra Publike e Formimit Profesional/ Fier32 mundëson zhvillimin e aktivitetit 

të formimit profesional për njerëzit në nevojë në rajonin e Fierit, sipas politikave të pu-

nësimit të qeverisë dhe nevojave të tregut të punës, në një përpjekje për të ulur nivelin 

e varfërisë nëpërmjet punësimit dhe vetëpunësimit. 

Në rajonin e Fierit ofrojnë shërbimin e formimit profesional edhe dy operatorë 

privatë të tillë si:

Qëndra e Formimit Profesional “Shën Jozefi  Zejtar” (Murialdo)

Kjo qëndër ka si qëllim të ndihmojë të rinjtë që duan të hyjnë në tregun e punës. 

Qëndra ofron kurse të ndryshme për trajnim profesional.

Qëndra trajnuese “Agron”, me mbështetjen teknike dhe fi nanciare të Swiss 

Contact ofron kurse të ndryshme, që kanë si qëllim trajnimin profesional, të çertifi kuar 

nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit në disa profesione.

VLERËSIMI I SITUATËS SË PUNËSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL TË 

PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR NË RAJONIN E FIERIT

Mbeshtetur ne metodologjine33 vlerësimi i situates së punësimit të personave me 

aftësi të kufi zuar në rajonin e Fierit si dhe nevojat për përmirësim të mbarvajtjes së këtij 

proçesi u realizua përmes informacionit të marrë me perfshirjen e aktorëve përgjegjës 

për punësimin dhe formimin profesional në këtë rajon. Gjithashtu për marrjen e infor-

macionit kontribuan edhe aktorë të tjerë aktive të shoqërisë civile, prindër dhe individë 

me aftësi të kufi zuar. 

 

Gjetjet 

Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit (DRSHKP), Fier, Drejtoria 

Rajonale e Inspektoriatit të Punës (DRIP) dhe Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional 

(DRFP) janë institucionet përgjegjëse për zbatimin dhe supervizimin e politikave për 

punësimin dhe formimin profesional në rajonin e Fierit. Në këtë kuadër ato janë insti-
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tucionet të cilat kanë përgjegjësinë për zbatimin e kuadrit ligjor e të politikave edhe 

në drejtim të punësimit dhe formimit profesional të personave me aftësi të kufi zuar. 

Gjatë proçesit të vlerësimit në intervistat dhe informacionin e mbledhur përmes 

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

të rregjistruar në total për rajonin e Fierit, 8334 punëkërkues prej të cilëve 55.6% 

(n=4637) janë femra. Vetëm 0.2 % (n= 20) e tyre (grafi ku 7) janë persona me aftësi 

të kufi zuar nga të cilët 16 femra të rregjistruara si punëkërkuese. 

Grafi ku 7: Numri i punëkërkuesve të papunë të rregjistruar

Ndërkohë të dhënat evidentojnë për qytetin e Fierit janë 1743 PAK në moshë punë, 

përfi tues të pagesave të aftësisë së kufi zuar. Të ndarë sipas grupmoshave paraqiten 

në (grafi ku 8).

Grafi ku 8: Numri i PAK fizike dhe mendore ne moshe pune
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Vlerësimi i aftësisë së kufi zuar për personat të cilët paraqiten si punëkërkues nuk 

bëhet mbi bazë të ndonjë dokumentacioni specifi k të hartuar për këtë qëllim por është 

viziv dhe ndonjëherë mbështetur në dokumentacion shtesë (raport mjeksor/ vendim i 

KMCAP ) në lidhje me diagnozën të cilin vetë personi me aftësi të kufi zuar e paraqet 

pranë kësaj zyre në kohën e rregjistrimit si punëkërkues. Ashtu edhe si konfi rmohet 

nga specialistët e kësaj zyre ende nuk ka ndonjë dokumentacion të detyrueshëm i 

cili të jetë hartuar me qëllim identifi kimin e personave me aftësi të kufi zuar kur ata 

paraqiten si punëkërkues. Në DRSHKP Fier nuk ka një data – base në të cilin të ketë 

të dhëna specifi ke për personat me aftësi të kufi zuar/ punëkërkues. 

Mungon njësia e këshillimit pranë kësaj zyre, funksionet e së cilës do të ishin 

të fokusuara për të mundësuar intervistim të plotë dhe në kohë të punëkërkuesve, 

përfshirë edhe personat me aftësi të kufi zuar duke vlerësuar aftësitë për punë të tyre 

dhe orientuar më pas ato në drejtimet e duhura për punësim. Gjithashtu referohet 

nga specialistë të kësaj zyre që nevojitet të rivlerësohen strukturat organizative 

me qëllim që të mund të zgjerohen me specialistë të cilët duhet të kenë në fokus 

punëkërkuesit/ persona me aftësi të kufi zuar. DRSHKP Fier raporton se nuk plan 

veprimi në drejtim të nxitjes së punësimit të personave me aftësi të kufi zuar dhe 

krijimit të mekanizmave rregullatorë në zyrën e tyre për të mundësuar funksionimin 

në sistem të tij pra; proçes identifi kimi i personave me aftësi të kufi zuar punëkërkues 

dhe i aftësive të tyre për të punuar, këshillim – orientimi, ndërmjetësimi me subjekte 

private dhe publike për punësimin e tyre.

Gjithashtu nga intervistat u evidentua se ndërmjet strukturave si DRSHKP dhe 

institucioneve lokale (bashki) nuk ka bashkëpunim në funksion të shkëmbimit të in-

formacionit për të njohur nevojat për punësim dhe aftësitë për punë të personave me 

aftësi të kufi zuar/ përfi tues të skemave të ndihmës ekonomike për aftësinë e kufi zuar.

Po në këtë kuadër i munguar është edhe bashkëpunimi i ndërsjellë ndërmjet 

DRSHKP dhe OJF të aftësisë së kufi zuar për referimin e rasteve dhe kërkimin e in-

formacionit për PAK të aftë për të punuar në sektorë të caktuar. Të pyetur për këtë 

bashkëpunim, drejtues dhe anëtarë të OJF të aftësisë së kufi zuar e vlerësojnë si 

shumë të rëndësishëm krijimin e tryezave për të diskutuar periodikisht problematikën 

për punësimin dhe formimin profesional të PAK në Fier. Ata gjithashtu shprehen 

shumë skeptikë për punësimin e personave me aftësi të kufi zuar pasi janë vetë 

bizneset të cilat përmes politikave të tyre të brëndshme që përjashtojnë përsonat 

me aftësi të kufi zuar34.

Ndonëse specialistët e DRSHKP në Fier njohin kuadrin ligjor në drejtim të nxitjes 

34 Intervistë me drejtues të Shoqatës së Invalidëve të Punës për qarkun e Fierit.
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së punësimit të personave me aftësi të kufi zuar vlerësohet nga ato si tepër i do-

mosdoshëm pasurimi i tij me akte nënligjore në shërbim të punësimit të personave 

me aftësi të kufi zuar. Të nevojshme vlerësohen gjithashtu trainimet për specialistët 

të cilët do të kenë në fokus të punës së tyre punëkërkuesit e papunë/ persona me 

aftësi të kufi zuar. 

Ndërkohë DRSHKP/ Fier nuk ka ndërmarrë seanca ndërgjegjësuese me punëd-

hënësit për ti informuar ata për detyrimet që kanë bazuar në kuadrin ligjor për të 

punësuar personat me aftësi të kufi zuar. Në këtë drejtim shteti duhet të hartojë 

programe dhe njëkohësisht të mbështesë me fonde punëdhënësit për të krijuar 

lehtësi për punësimin e PAK. Rastet ndërmjetësimit nga DRSHKP për punësimin 

e personave me aftësi të kufi zuar kanë qënë të pakta dhe nuk kanë rezultuar të 

suksesshme. Për sa i takon përshtatshmërisë fi zike të ndërtesave ku bizneset zhvil-

lojnë veprimtaritë e tyre, specialistët e kësaj zyre informojnë se ato janë plotësisht 

të papërshtatura duke u kthyer në një kufi zim tjetër për punësimin e personave me 

aftësi të kufi zuar. Për aq kohë sa kuadri ligjor nuk specifi kon detyrimet e subjek-

teve private për të përshtatur vendet e punës me qëllim krijimin e lehtësirave për 

të punësuarit, persona me aftësi të kufi zuar, të intervistuarit pranë DRSHKP/ Fier 

theksojnë se ata nuk mund të ndërhyjnë në planifi kimin e investimeve që subjektet 

private bëjnë në ambientet e tyre.

Ndërkohë faktor që vështirëson punësimin e personave me aftësi të kufi zuar 

sipas specialistëve të intervistuar është edhe ai që bizneset kryesisht kanë aktivitete 

me proçese të rënda pune si dhe proçese me cikël të plotë. Në këtë kuadër ata 

vlerësojnë se drejtues të bizneseve janë skeptikë për të punësuar persona me aftësi 

të kufi zuar pasi për arsyet e mësipërme punësimi i tyre përbën risk si për shëndetin 

ashtu edhe për cilësinë e produkteve. 

Si një çështje tjetër e evidentuar nga specialistët e DRSHKP është edhe mungesa 

e Fondit Kombëtar të Punësimit përmes të cilit do të mundësohej subvencionimi i 

punëdhënësve të cilët do të punësonin persona me aftësi të kufi zuar si dhe krijimi i 

alternativave të reja për punësimin e personave me aftësi të kufi zuar si dhe lehtësirave 

në shërbim të akomodimit të përshtatur të tyre në vendet e punës.

Specialistët e intervistuar vlerësojnë si efektive për punësimin e personave me 

aftësi të kufi zuar krijimin e qëndrave të mbrojtura të punësimit, ku personat me aftësi 

të kufi zuar mund të punojnë, prodhojnë dhe produktet e tyre të kenë një treg për shitje. 

Të ardhurat më pas të kalojnë në funksion të pagesave të tyre dhe mbajtjen e aktivitetit 

prodhues të këtyre qëndrave. Efektive kjo alternativë punësimi vlerësohet edhe nga 

prindër dhe drejtues të shoqatave të aftësisë së kufi zuar. Të mësuarit nga PAK e proçe-

seve të reduktuara të punës në përputhje me aftësitë mendore dhe fi zike që ata kanë 
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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 shërbejnë35.

Gjithashtu vlerësohet si mungesë dhe shumë e domosdoshme krijimi në të ar-

dhmen e afërt e një rrjeti me shumë aktorë: përfaqësues të DRSHKP, përfaqësues të 

shoqërisë civile, përfaqësues të pushtetit lokal, OJF të fokusuar në aftësinë e kufi zuar 

për të marrë informacionin e saktë në lidhje me nevojat e personave me aftësi të ku-

fi zuar dhe familjarëve të tyre për tu punësuar. Organizimi i tryezave me pjesmarrjen e 

aktorëve të cilësuar si dhe i debateve përfshirë dhe ato mediatike do të kontribuojë në 

ndërgjegjësimin e mbarë opinionit për të drejtat e personave me aftësi të kufi zuar për tu 

punësuar36. Nga vëzhgimi i bërë ambienteve ku është vendosur administrata e DRSHKP/ 

Fier vërehet se ato janë plotësisht të papërshtatura nga ana ndërtimore gjë e cila pengon 

që në fi llim të herës aksesin e personave me aftësi të kufi zuar pranë kësaj zyre për të 

marrë shërbimet që kjo zyrë ofron për banorët e Fierit bazuar në funksionet që ajo ka. 

Eshtë për tu theksuar që drejtues dhe specialistë pranë DRSHKP janë të ndërgjegjë-

suar për të vlerësuar programet që kjo zyrë zbaton edhe nga këndvështrimi lehtësimit 

të personave me aftësi të kufi zuar, punëkërkues për të patur akses në vende pune në 

përputhje me nevojat e tyre.

Drejtoria Rajonale e Inspektoriatit të Punës ( DRIP ) Fier inspekton afërsisht 105 

subjekte në muaj. Në gjithë aktivitetin e saj, gjatë inspektimit të aktivitetit të subjekteve, 

nuk kanë konstatuar raste të punësimit të personave me aftësi të kufi zuar. Gjithashtu 

ato nuk referojnë të kenë konstatuar subjekte të cilat ofrojnë përshtatshmëri si të 

ambienteve në përgjithësi ashtu edhe të vendeve të punës të cilat mund ti përshtaten 

nevojave specifi ke të personave me aftësi të kufi zuar të punësuar. Por gjithashtu ato 

nuk kanë penalizuar asnjë subjekt i cili nuk ka punësuar persona me aftësi të kufi zuar.

Një ndër barrierat që ky institucion evidenton për punësimin e personave me aftësi 

të kufi zuar është ai i mungesës së subvencioneve nga shteti në drejtim të subjekteve që 

punësojnë persona me aftësi të kufi zuar. Ndërkohë si drejtime për gjetjen e zgjidhjeve 

ata vlerësojnë nevojën për më shumë ndërgjegjësim me qëllim informimin e subjek-

teve private për kuadrin ligjor ekzistues për nxitjen e punësimit të personave me aftësi 

të kufi zuar. DRIP nuk disponon ndonjë listë të subjekteve të cilët kanë punësuar më 

shumë se 25 persona në funksion të zbatimit të ligjit për nxitjen e punësimit të PAK. 

Kjo zyrë gjithashtu nuk ka raporte të shkruara ku të pasqyrohet informacioni i nxjerrë 

nga inspektimet në funksion të evidentimit të problematikës së punësimit të PAK/ 

punëkërkues në rajonin e Fierit.

35 Intervistë me drejtues Shoqatës Kombëtare të PAK mendore/ dega Fier.
36 Intervistë me përfaqësues të Shoqatës Kombëtare të të verbërve, dega Fier.
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Një institucion tjetër i rëndësishëm në drejtim të mbarvajtjes së punësimit dhe 

formimit profesional të personave me aftësi të kufi zuar është dhe Qëndra e Formimit 

Profesional (QFP )/Fier që funksionon duke ofruar kurse të ndryshme për personat 

të cilët shprehin interes dhe dëshirë për të përfi tuar nga këto trainime profesionale. 

Qëndra aplikon programe të cilat u japin prioritet kurseve të degëve profesionale si; 

hidraulik, rrobaqepsi, parukeri, sekretari etj. Instruktorët të cilët drejtojnë kurset janë 

profesionistë të fushave përkatëse. Kursantët ndjekin këto kurse kundrejt një pagese 

simbolike. Ndërkohë për grupet në nevojë përfshirë këtu edhe persona me aftësi të 

kufi zuar ndjekja e kurseve të formimit profesional bëhet falas. 

Mesatarisht gjatë një viti qëndra frekuentohet nga 300 kursantë prej të cilëve 42.3 

% (n=127) janë femra. Vetëm 1.6 % (n=5) e këtij numri janë persona me aftësi të 

kufi zuar nga të cilët 1 është femër. ( grafi ku 9)

Grafi ku 9: Numri i kursantëve të QFP

Nga intervistat e realizuara me stafi n e kësaj qendre raportohet se pas mbarimit 

të kurseve ata nuk ndjekin ecurinë e punësimit të kursantëve/ persona me aftësi të 

kufi zuar. Ndërkohë drejtues dhe përfaqësues të OJF të aftësisë së kufi zuar, aktive në 

rajonin e Fierit raportojnë në kuadër të këtij studimi se edhe PAK të cilët kanë përfun-

duar kurse të formimit profesional nuk punësohen ose nuk ndërmjetësohen në biznese 

apo subjekte të tjera për tu punësuar37. Përfaqësues të shoqatës së të verbërve Fier 

referojnë se ka shumë të verbër të cilët kanë mbaruar arsimin e mesëm dhe mund të 

orientohen, nëse do tu krijoheshin kushtet në perputhje me nevojat, në punësim dhe 

formim profesional. Ndërkohë që persona me aftësi të kufi zuar fi zike ngritën çështjen e 

37 Intervistë me përfaqësues të Shoqatës së Invalidëve të Punës për qarkun e Fierit
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38 Intervista/ fokus grupe me përfaqësues të Shoqatës Kombëtare të të verbërve, dega Fier.
Intervista me persona para-tetraplegjikë

-Ka filluar proçesi i identifikimit dhe rregjistrimit të 

punëkërkuesve të papunë me aftësi të kufizuara. 

Ndër 8334 punëkërkues të rregjistruar pranë 

kësaj zyre, 20 prej tyre janë persona me aftësi të 

kufizuar

- Ka staf  të përkushtuar e të mirëtrajnuar që e njeh 

problematikën e rrugët për ndërhyrje

- Kuadri ligjor në sferën e aftësisë së kufizuar po 

përmirësohet

- U firmos Konventa e OKBsë 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 që ofrojnë shërbime

FAKTORË POZITIVE

TË BRENDSHËM
Pika të Forta/Arritje

TË JASHTËM
Mundësi

formimit profesional si të rëndësishëm duke qenë se pas moshës 14 vjeç në përgjithësi 

ata ndërpresin arsimimin38. 

Vlerësohet gjithashtu se stafi  i QFP ka nevojë të trajnohet dhe të informohet në 

drejtim të punës me persona me aftësi të kufi zuar. Po në këtë kuadër shihet si e do-

mosdoshme rivlerësimi i kurrikulave nga ana e instruktorëve duke krijuar hapsira për 

kurse të cilat mund të ndiqen nga personat me aftësi të kufi zuar por gjithashtu tu krijojnë 

atyre më shumë shanse për tu punësuar në të ardhmen. Problem tjetër që evidentohet 

nga qëndra e formimit profesional është edhe mungesa e një lidhjeje të qëndrueshme 

me OJF të aftësisë së kufi zuar në rajonin e Fierit. Ato mund dhe duhet të jenë krahas 

DRSHKP burimi më i mirë për të referuar listat e personave me aftësi të kufi zuar të 

cilët kanë nevojë të ndjekin kurse të formimit profesional pranë kësaj qëndre. Mungesa 

e transportit të garantuar për të dërguar kursantët në qëndrën e formimit profesional 

është një tjetër faktor që pengon ndjekjen e rregullt të kurseve që kjo qëndër ofron, 

patur parasysh këtu faktin që kjo qëndër është në periferi të qytetit të Fierit.

Nga vëzhgimi i bërë qëndrës rezulton se ajo ndonëse është një ndërtesë rikonstruktuar 

rishtas ofron përshtatshmëri vetëm në hyrje të saj dhe jo në katet e sipërme çka e bën të 

vështirë aksesin e personave me aftësi të kufi zuar në ambientet e tjera.Të intervistuarit 

evidentojnë rëndësinë e një politike të qartë zhvillimi e të mbështetur fi nanciarisht për 

nxitjen e punësimit dhe formimit profesional të personave me aftësi të kufi zuar. 

ANALIZA SWOT
PUNËSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL
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-Nuk ka një plan të mirëfilltë për të nxitur punësimin e personave me aftësi 
të kufizuara
-Nuk ka asnjë person të caktuar me detyrë  për të ndjekur specifikisht 
problematikën e aftësisë së kufizuar
-Kërkesat e tyre për të ndërmjetësuar me bizneset,pothuajse kanë rezultuar 
negative
-Burimet njerëzore në zyrë janë të pamjaftueshme
-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 
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
-Mungojnë krejtësisht shërbimet e punësimit për personat me aftësi të 
kufizuara në qytet 
-Mungojnë modele të punësimit të mbrojtur
-Mungon bashkëpunimi i duhur me Zyrën e Shërbimeve Sociale dhe Komisio-
nin e Vlerësimit të nevojave në Bashki
-Stafi i pamjaftueshëm
-Buxhetet të pamjaftueshme
-Vizioni për personat me aftësi të kufizuara , i limituar vetëm në trajtimin me 

-Legjislacioni jo i plotë 
e i pa plotësuar me 
akte nënligjore
-Kuadri ligjor jo i plotë 
për të mbështetur 
alternativa të tjera të 
 punësimit të per-
sonave me aftësi të 
kufizuar  
-Kompetenca të 
veçanta e jo të 
bashkërenduara me 
Bashkinë
-Vështirësi në fonde 
për OJF që ofrojnë 
shërbime integrimi 
përmes punës e që 
punojnë me baza pro-
jektesh
-Komuniteti i biznesit 
i pandërgjegjësuar 
e mos kontribues në 

FAKTORË NEGATIVË

TË BRENDSHËM
Dobësitë/Mangësitë

TË JASHTËM
Risqe

- Në zbatim të kuadrit ligjor ekzistues zyra zbaton pro-

jekte për nxitjen e punësimit kur ndër të tjerë përfshihen 

dhe punëkërkues, persona me aftësi të kufizuar 

-  Ka një bashkëpunim pozitiv me OJF që ofrojnë shër-

bime për personat me aftësi të kufizuara

- Ndërhyhet dhe referohen raste tek bizneset lokale

- Bashkëpunohet ngushtësisht me Qëndrën e Formimit 

Profesional për referim rastesh e shkëmbim eksperi-

encash

- Inspektoriati i Punës kryen një numër të konsid-

erueshëm kontrollesh vjetore

- Qëndra e Formimit Profesional ka filluar kurse për 

personat me aftësi të kufizuara

- Është ngritur Agjensia e Bashkëpunimit 

me OJF, që mund të jetë burim mbështetjeje 

financiare

-Ka një rritje të ndërgjegjësimit e vë-

mendjes për këtë kategori në nivel qëndror

- Ka modele pozitive shërbimesh të vlef-

shme, të ngritura nga OJF

- Ka një përmirësim të imazhit publik 

mbi OJF e vlerat që ato i transmetojnë 

komunitetit

- Ka rritje të vullnetarizmit e solidaritetit 

në komunitet, për t’i ardhur në ndihmë 

grupeve në nevojë
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pagesa cash dhe në punën që bëjnë OJF
-Duhet më shumë ekspertizë e kapacitete për të ngritur e strukturuar 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 zbatimin e Ligjit për Nxitjen e Punësimit 
për të evidentuar subjektet që mund dhe nuk kanë punësuar persona me 
aftësi të kufizuar, punëkërkues
-Inspektoriati i Punës nuk ka një listë të subjekteve të cilët kanë të punësuar 
më shumë se 25 persona në funksion të zbatimit të ligjit për nxitjen e 
punësimit ( kriterit të punësimit të personave me aftësi të kufizuar)
-Inspektoriati i Punës nuk ka raporte të shkruara ku të pasqyrohet informa-
cioni i nxjerrë nga inspektimet në funksion të evidentimit të problematikës së 
punësimit të personave me aftësi të kufizuar punëkërkues në rajonin e Fierit 
-Nuk ka vazhdimësi në formimin profesional për personat me aftësi të 
kufizuara
-Nuk ka fonde të mjaftueshme për të përshtatur programe e për të hapur 
kurse të përshtatshme me nevojat e PAK
-Mungon informacioni për numrin e personave me aftësi të kufizuar të cilët 
janë punësuar pasi kanë mbaruar kurset e formimit profesional 
-Qëndra e formimit profesional e papërshtatur nga ana ndërtimore
-Stafi i Qëndrës së Formimit Profesional ka nevojë të trajnohet për të punuar 
me personat me aftësi të kufizuar
-Mungon lidhja e QFP me organizatat e personave me aftësi të kufizuar në 
rajonin e Fierit.
-QFP është në periferi çka e bën të vështirë të frekuentohet nga personat 
me aftësi të kufizuar për mungesë të transportit

shërbime në këtë 
drejtim
-Ambiente pune të 
papërshtatura
-Persona me 
aftësi të kufizuara të 
painformuar e të pa 
ndërgjegjësuar e jo të 
gatshëm për të punuar
-Sektor publik i 
pandërgjegjësuar mbi 
detyrimet 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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III.1 SHËRBIMET

Pjesa e tretë e këtij raporti, është fokusuar në analizën e drejtimeve strategjike dhe 

ndërhyrjeve konkrete të hartuara me qëllim ofrimin e shërbimeve shoqërore për personat 

me aftësi të kufi zuara në përputhje me veçantitë dhe nevojat që ata paraqesin në rajonin 

e Fierit. Realizimi i planit strategjik u bë i mundur falë pjesëmarrjes dhe bashkëpunimit 

të frytshëm me përfaqësues të institucioneve të pushtetit vendor, si në nivel vendim-

marrje ashtu edhe në nivel ofruesish të shërbimeve shoqërore. Gjithashtu në tryezat e 

diskutimit u përfshinë edhe organizata të aftësisë së kufi zuar, individë aktivistë për të 

drejtat apo dhe familjarë të personave me aftësi të kufi zuara. Infomacioni i mbledhur 

dhe bashkëbisedimi me ta ndihmoi në realizimin e këtij plani gjithëpërfshirës me qëllim 

përmirësimin e ofrimit të shërbimeve shoqërore në rajonin e Fierit.

Ky plan strategjik ka si qëllim kryesor të tij që: “Personat me Aftësi të Kufi zuara në 

Qarkun Fierit të trajtohen me dinjitet përmes sigurimit të së drejtës për të marrë shërbime 

shoqërore në përputhje me nevojat e tyre”. Këtë qëllim të përgjithshëm e kemi zbërthyer 

në gjashtë objektiva kryesorë për ndërhyrje në fushën e shërbimeve shoqërore duke 

analizuar hap pas hapi drejtimet për ndërhyrje që duhet të përfshihen në strategjinë 

e rajonit të Fierit gjatë afatit kohor të përcaktuar. Analizimi i hapave konkret është 

fokusur ndër të tjera edhe në përcaktimin e aktorëve përgjegjës si publik apo privat për 

mbarvajtjen dhe përmirësimin e cilësisë të shërbimeve shoqërore në rajonin e Fierit.

Objektivi I. Të hartohet një Strategji e qartë rajonale 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 

rajonale në ofrimin e shërbimeve shoqërore për personat me aftësi të kufi zuar në rajonin 

e Fierit. Kjo strategji do të mund të hartohej me kooordinimin rajonal të specialistëve të 

PJESA III. DREJTIMET STRATEGJIKE PER 
       PERFSHIRJEN E PAK
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Qarkut Fier, duke patur si qëllim kryesor përmirësimit e ofrimit të shërbimeve shoqërore 

për personat me aftësi të kufi zuar në përputhje me nevojat e tyre dhe specifi kat që kjo 

kategori paraqet në Bashkitë apo Komunat përbërëse të këtij rajoni. 

Funksionimi i këtij plani në terma real do të kërkonte zbërthimin e tij, nga special-

istët hartues si në Qark dhe në Bashkinë Fier, 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 profi lizimin 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 

zbatimin e këtij plani. Në këtë linjë, zbatimi i planit strategjik do të kërkonte fi nalizimin 

zyrtar nëpërmjet miratimit te këtij akti me vendim, respektivisht nga Këshilli i Qarkut Fier 

apo Këshilli i Bashkisë Fier, dhe detyrimin për zbatimin nga secili prej departamenteve 

përgjegjëse në këto institucione. 

Nga ana tjetër për mirëfunksionimin e këtij plani, me vend do të konsiderohej dhënia 

e rolit të njësisë monitoruese Qarkut Fier. Qarku Fier e merr këtë rol edhe në përmbushje 

të detyrimeve ligjore39 për vlerësimin e nevojave rajonale për shërbime shoqërore në këtë 

rajon duke bërë kështu të mundur raportimin periodik mbi realizimet e mosrealizimet 

e këtij plani strategjik në terma gjashtëmujor apo një vjecarë. 

Objektivi II. Të pilotohet, të ngrihet dhe funksionojë zinxhiri i shërbimeve 

në Fier

Objektivi i dytë i planit strategjik është orientuar në pilotimin e shërbimeve shoqërore 

të mundshme të cilat mund të përputhen me nevojat e personave me aftësi të kufi zuar në 

këtë rajon. Por ngritja e tyre duhet t’i paraprijë realizimit të një vlerësimi rajonal që paraqe-

sin personat me aftësi të kufi zuar (për më shumë shiko objektivin III) në rajonin e Fierit.

Në këtë këndvështrim, përmbushja objektivit të dytë do të realizohej së pari duke 

fi lluar me ngritjen, nepermjet pilotimit, nga Bashkia Fier të një qendre komunitare mul-

tifunksionale për personat me aftësi të kufi zuar dhe familjarët e tyre. Në përmbushje të 

këtij objektivi mund të përdoren ambjentet e ndërtesave të braktisura të cilat janë në 

pronësi të Bashkisë Fier duke e organizuar atë si një qendër komunitare-ditore qe ofron 

shërbime shoqërore për personat me aftësi të kufi zuar dhe familjarët e tyre. Qendra 

si fi llim mund të ofrojë informacion mbi operatorët publik apo privatë që ofrojnë shër-

bime shoqërore apo shërbime të tjera ndihmëse në funksion të personave me aftësi të 

kufi zuar në Rajonin e Fierit (për më shumë shiko objektivin III). Qendra mund të marrë 

39 VKM nr. 563 datë 12.08.2005 “Për përcaktimin e përgjegjësive të Qarkut për shpërndarjen e 
shërbimeve shoqërore të përkujdesjes shoqërore”.
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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 zuar në rajonin Fier. Ky model më pas mund të përdorej edhe nga Bashkitë apo 

Komunat përbërëse të rajonit Fier, element i cili do të ishte tepër pozitiv si fazë e parë 

ne përmirësimin e nevojave për shërbime shoqërore në këtë rajon. 

Pilotimi i Shërbimeve të pjesëmarrjes në komunitet: Këto shërbime, do të krijojnë 

mundësinë e pjesëmarrjes në jetën e komunitetit për individë me AK 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 indivdëve të ndjehen të 

integruar, ndërsa komunitetit i jep mundësinë të shohë të gjithë diversitetin e tij, duke 

kontribuar kështu në zhvillimin e frymës së mirëkuptimit dhe tolerancës. Individi me AK 

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 zuar për ndjekjen e aktiviteteve 

të përditshme si, në ambjentin e punës apo në aktivitete të ndryshme në komunitet 

si kulturore dhe zbavitëse. Ky shërbim mund të sigurohet nëpërmjet blerjes të një ose 

disa mjeteve të përshtatura të transportit publik nga Bashkia Fier. Apo duke kontrak-

tuar 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 zuar. 

Sigurimi i këtij shërbim do të zgjidhte nevojat në rradhë të parë të qendrave publike që 

janë në varësi të Bashkisë Fier, por nga ana tjetër do të zgjidhte edhe problemet që 

paraqesin personat me aftësi të kufi zuar të cilët banojnë në zonat rurale dhe ku janë 

më së shumti të lokalizuara rastet me te rënduara dhe të izoluara.

Pilotimi i qendrave informuese për personat me aftësi të kufi zuar: Qendrat inform-

uese janë zakonisht qendra jo-rezidenciale, në përbërje të të cilit punësohen persona 

me dhe pa aftësi të kufi zuar. 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 për strehim, punësim, transport, 

aktivitete shlodhëse, si dhe akses në shërbimet sociale e shëndetësore. Bashkia duhet 
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të ketë rolin e institucionit lider në identifi kimin e rastit, koordinimin për zgjidhje dhe 

menaxhimin e tij.

Parandalimi dhe trajtimi në ambientet ku fëmija jeton: 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 kufi zuara 

apo kanë lindur me aftësi të kufi zuara fi zike, mendore, shqisore etj.

Shërbimit të asistentit në familje: SKPAK përcakton ngritjen e shërbimit të asistentit 

në familje për personat me aftësi të kufi zuara 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 indi-

vidit me aftësi të kufi zuara të rënda. 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 Fierit 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 tra-

jnimit për asistentët dhe trajnimin e tyre.Avokatia e lobimi do të jenë elementë që do të 

ndikojnë në përmirësimin e sistemit me qëllim njohjen, zgjerimin e numrit të përfi tuesve 

dhe shtrirjen e tij edhe në rajone të tjera.

Jetesa e pavarur: Shtëpitë Familje janë një eksperiencë pozitive në drejtim të 

eliminimit të institucionalizimit dhe nxitjes së jetesës së pavarur të personave me aftësi 

të kufi zuara në moshë madhore. Ky shërbim mund të realizohet nëpërmjet blerjes apo 

marrjes me qera të ambjenteve të banimit nga Bashkia Fier, me qëllim vendosjen në 

to për të banuar të 4-5 anëtarëve me aftësi të kufi zuara mbi moshën 18 vjec.

Shërbimet Respite: janë shërbime afatshkuartra për personat me aftësi të kufi zuara, 

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 kufi zuara 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 kufi zuara. Sherbimet “Respite’ reduktojne 

stresin e familjes, ndihmojnë në mirëfunksionimin e saj dhe mbështesin stabilitetin e 
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saj. Qendra mund t’i shërbejë një numri prej 40 personash me aftësi të kufi zuara në 

muaj. Ajo duhet të jetë e përshtatur për të siguruar nevojat e të gjitha kategorive të 

personave me aftësi të kufi zuara.

Qarku apo Bashkia Fier duhet gradualisht të planifi kojnë buxhete për ngritjen e 

shërbimeve shoqërore, të cilat fi llimisht mund të konsiderohen si shërbime pilot, 

me qëllim gjithëpërfshirjen e personave me aftësi të kufi zuar në Rajonin e Fierit. 

Ato duhet të fuqizojnë bashkëpunimin dhe mbështetjen qendra që operojnë, duke 

përdorur modelet e tyre pozitive nëpërmjet kontraktimit të shërbimeve qe ato 

ofrojnë, apo duke referuar raste nëpërmjet marrveshjeve zyrtare të bashkëpunimit 

si dhe nëpërmjet shkëmbimit të eksperiencave profesionale mes specialistëve të 

tyre. Nga ana tjetër Bashkia Fier ka në varësi shtëpinë e të moshuarve që ofron 

shërbime domethënëse për këtë kategori personash shërbimi i të cilave mund të 

përmirësohen më tej vetëm falë mbështetjes fi nanciare të Bashkisë, ç’ka do të 

rriste edhe numrin e përfi tuesve pranë këtyre qendrave.

 

Objektivi III. Të realizohet mbledhja e të dhënave të sakta për gjendjen dhe 

nevojat e personave me aftësi të kufi zuara në Qarkun/ Bashkinë Fier

Në mënyrë që të kemi një zbatim real të këtij plani strategjik, si fi llim duhet të 

synohet nga Qarku dhe Bashkia Fier mbledhja e të dhënave të sakta mbi gjendjen 

dhe nevojat që paraqesin personat me aftësi të kufi zuar në rajonin e Fierit. Krijimi i një 

data-base elektronike me të dhëna të plota në këtë drejtim nga Bashkia Fier është e 

domosdoshme. Realizimi i këtij objektivi mundësohet nëpërmjet të dhënave që mblidhen 

rregullisht nga zyrat e përkrahjes sociale apo shërbimeve shoqërore të atashuara pranë 

Bashkive apo Komunave të këtij rajoni, të cilat fi llimisht duhet të hartojnë indikatorët 

e saktë përcaktuar për mbledhjen e këtyre të dhënave.

Ndërmarrja e veprimeve të tilla do të kërkonte mbledhjen e të dhënave dhe për-

ditësimin e tyre në lidhje me ofruesit e shërbimeve shoqërore në rajonin e Fierit. Kjo 

do të ndihmonte si në plan rajonal por edhe lokal qendrat e informacionit për të orien-

tuar personat me aftësi të kufi zuar dhe familjarët e tyre drejt ofruesve të shërbimeve 

shoqërore në përputhje me nevojat e tyre. 

Nga ana tjetër informacioni i mbledhur në rang rajonal dhe lokal do të kërkonte 

përditësimin e informacionit mbi të dhënat dhe frekuencën e aftësisë të kufi zuar në 

Rajonin e Fierit çdo gjashtë muaj, indikator i cili është më së shumti në funksion të 

zbatimit të objektivit të dytë të këtij plani strategjik (shih për më shumë objektivin II).
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Objektivi IV.Të fuqizohen partneritetet dhe të shkëmbehet informacioni

Fuqizimi i bashkëpunimit në kuadër të shkëmbimit të informacionit me Zyrat Rajonale 

dhe lokale të shërbimeve shoqërore, Punësimit, Arsimit, Komunitetin e Biznesit, ofrues 

të tjerë të shërbimeve publike në rajonin e Fierit duhet të jetë pjesë e punës në vazhdim 

për ofrimin e shërbimeve cilësore për personat me aftësi të kufi zuar në këtë rajon. 

Realizimi i tryezave periodike me OJF-të që veprojnë në fushën e aftësisë të kufi zuar 

si pranë Qarkut apo Bashkisë Fier do të ndikonte në njohjen me nevojat dhe problema-

tikat që përballet kjo kategori, fakt i cili nga ana tjetër do të ndikonte në planifi kimin 

dhe rritjen e shërbimeve cilësore ndaj kësaj kategorie. Ndërkohë që një vëmendje të 

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 projekt buxhetimin vjetor pranë njësive të pushtetit vendor në Qarkun e Fieit.

Objektivi V. Të fuqizohen kapacitetet strukturore e riplanifi kimi i burimeve njerëzore

Fuqizimi i kapaciteteve si dhe përmirësimi i strukturave menaxhuese në funksion 

të rritjes së cilësisë të shërbimeve shoqërore në njësitë e pushtetit vendor në Rajonin 

e Fierit duhet të jetë një ndër prioritetet. 

Ndërkohë që në Bashkinë Fier është i nevojshëm edhe zgjerimi i sektorëve përgjegjës 

të ndihmës ekonomike dhe për shërbime shoqërore nën “Drejtorinë e Shërbimit Social”. 

Kjo do të ndikonte në mënyrë të veçantë në mbarvajtjen e shërbimeve shoqërore me 

qëllim vlerësimin e nevojave për ngritjen e shërbimeve të reja komunitare. Gjithashtu 

funksioni i administratorit social do të ripërtërihet në përputhje me kërkesat ligjore, 

duke mos u fokusuar vetëm në plotësimin e dokumentacionit për kategoritë përfi tuese 

nga skema e aftësisë të kufi zuar, por duke u përqëndruar më së shumti në identifi kimin 

dhe vlerësimin e nevojave të personave me aftësi të kufi zuar respektivisht në njësitë 

administrative përbërëse të rajonit Fier. 

Në këtë drejtim përmirësimi strukturor do të kërkonte ndërhyrje edhe pranë Drejtorisë 

Rajonale të ShSSh Fier. Caktimi fi llimisht i një personi përgjegjës, në funksion të të cilit 

gradualisht të krijohet një sektor specifi k, i cili do të mbulojë identifi kimin, koordinimin, 

vlerësimin e nevojave për shërbime e orientimin e drejtë të këtyre nevojave (koordinimi 

i burimeve e menaxhimi i rasteve) për personat me aftësi të kufi zuar në rang rajonal. 

Pikërisht personi përgjegjës pranë kësaj drejtorie do të duhej të bashkëpunonte ngush-

tësisht me Këshillin e Qarkut Fier (edhe njësitë e tjera të pushtetit vendor) dhe Bashkinë 

Fier në shkëmbimin e informacionit, identifi kimin dhe zgjidhjen e rasteve të personave 

me aftësi të kufi zur në nevojë për të përfi tuar shërbime shoqërore. 
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Nga ana tjetër fuqizimi i kapaciteteve nëpërmjet hartimit apo bashkëpunimit në realiz-

imin e moduleve efi kase të trajnimit për specialistët që punojnë në fushën e shërbimeve 

shoqërore duhet të jetë në vëmendje të planeve të pushtetit vendor në rajonin e Fierit. 

Module trajnimesh duhet të ofrohen për specialistët që punojnë në fushën e 

shërbimeve shoqërore në çdo Komunë apo Bashki përbërëse të rajonit Fier. Duke 

përfshirë në to edhe trajnimin e stafi t të qendrave që ofrojnë e do të ofrojnë shërbime 

shoqërore në përputhje me standartet për personat me aftësi të kufi zuara. Realizimi i 

cikleve të trajnimeve do të kërkonte gjithashtu ngritjen e një strukture përgjegjëse për 

ofrimin e trajnimeve ne funksion te përmirësimit të cilësisë të shërbimeve shoqërore 

në rajonin e Fierit.

Objektivi VI. Të realizohet rishpërndarja e drejtë dhe rritja e burimeve fi nanciare

Duke fi lluar nga viti 2011 Bashkia Fier (njësitë e tjera të pushtetit vendor në ra-

jonin Fier) duhet të parashikojnë burime fi nanciare në rritje në funksion të ofrimit të 

shërbimeve shoqërore për personat me aftësi të kufi zuara. Gjithashtu brenda buxhetit 

aktual të shërbimeve shoqërore të parashikuar nga Bashkia, të planifi kohet ngritja 

e shërbimeve të reja pilot (shih objektivin II) duke gjetur mundësinë për mbështetje 

fi nanciare nga donatorë apo duke përdorur format e kontraktimit me qendrat private 

që ofrojnë modele pozitive të shërbimeve shoqërore në funksion të kësaj kategorie. 

Në mënyrë që të kemi zbatim në terma real të këtij plani strategjik kërkohet të plani-

fi kohet që 1 % e buxhetit të Bashkisë të shkojë çdo vit në drejtim të zgjidhjes së nevojës 

për shërbime të ndryshme për të cilat kanë nevojë personat me aftësi të kufi zuara. 

Në këtë drejtim mbështetja me buxhet shtesë nga pushteti qendror në fushën e 

shërbimeve shoqerore për të fi lluar zgjidhjen e nevojës emergjente për shërbime ndaj 

kategorisë të personave me aftësi të kufi zuar do të ishte një orientim i drejtë i cili duhet 

të jetë në rradhë të parë në vëmendje të politikbërësve qëndrore.

Klima e mirë dhe ndërgjegjësimi i komunitetit të biznesit në rajonin e Fierit mund 

të jetë një burim plotësues lokal për ngritjen e shërbimeve shoqërore konkrete për 

kategorinë e personave me aftësi të kufi zuar, ndërkohë që pushteti lokal në përmbushje 

edhe të detyrimeve ligjore duhet të parashikojë subvencione dhe lehtësi të tjera fi skale 

për të tërhequr burime të mundshme fi nancimi në këtë fushë.
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QËLLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE/ HAPA KONKRETË BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në Rajonin 
Fierit të trajtohen me 
dinjitet përmes 
sigurimit të të drejtës 
për të marrë shërbime 
shoqërore në 
përputhje me nevojat e 
tyre. 

I. Të hartohet një 
Strategji e qartë 
rajonale në fushën 
e ofrimit të 
shërbimeve 
shoqërore  për 
personat me aftësi 
të kufizuara 

I. 1. Hartimi i një Strategjie dhe 
Plani strategjik rajonal, të 
mbështetur specifikisht në fushën 
e përmirësimit të situatës së 
shërbimeve shoqërore në Qark 
dhe Bashkinë Fier. 
 
 

UNFPA / 
MPCSSHB 
 
 
 
 
 
 
 

2010 
 
 
 
 
 
 
 

QARK / 
Bashkia / 
MPCSSHB 

  I. 2 Miratimi i planit strategjik 
rajonal/ lokal dhe marrja në 
dorëzim nga Qarku dhe Bashkia 
Fier. 
 

Qark / 
Bashkia 

2011 QARK / 
Bashkia / 
MPCSSHB 

  I. 3 Zbërthimi i Planit Strategjik të 
Shërbimeve shoqërore për 
personat me aftësi të kufizuar në 
plane operacionale një vjeçare 
(Qarku dhe Bashkia Fier). 

Qark / 
Bashkia 

2011-
2015 

QARK / 
Bashkia 
/Drejtoria e 
Shërbimit 
Social 

Afati kohor 2011-2015

Institucione Përgjegjëse: Qarku Fier, Bashkia Fier, Drejtoria Rajonale Shërbimit Social 

Shtetëror Fier, OJF-të që ushtron aktivitetin në fushën e 

aftësisë të kufi zuar në Rajonin Fier, Komuniteti i Biznesit, 

Donatorë/Partnerë rajonal dhe ndërkombëtarë.

Drejtimet strategjike dhe plani i veprimit i fushës së shërbimeve 
shoqërore në Rajonin Fier

QËLLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE/ HAPA KONKRETË BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

Personat me aftësi të 
kufizuara në Rajonin 
Fierit të trajtohen me 
dinjitet përmes 
sigurimit të të drejtës 
për të marrë shërbime 
shoqërore në 
përputhje me nevojat e 
tyre. 

  I. 4 Monitorimi i zbatimit të tij dhe 
raportimi periodik mbi realizimet e 
mosrealizimet- Qarku Fier. 

QARK / 
Bashkia/ 
Brenda 
burimeve 
ekzistuese 

2011-
2015 

QARK / 
Bashkia / 
Drejtoria e 
Shërbimit 
Social 

 II. Të pilotohet, të 
ngrihet dhe 
funksionojë  zinxhiri 
i shërbimeve në 
Bashkinë Fier 

II.1 Ngritja dhe pilotimi i një qendre 
komunitare multifunksionale për 
personat me aftësi të kufizuar dhe 
familjarët e tyre (Bashkia Fier- 
ambjentet e disa ndertesave te 
braktisura qe mund të përdoren) 
sipas funksioneve të mëposhtme: 
 qendër komunitare-ditore qe ofron 
shërbime shoqërore  
 qendër informacioni 
 identifikimi/ vlerësimi nevojash 
 qendër këshillimi për personat me 
aftësi të kufizuar apo familjarët e 
tyre 

QARK / 
Donatorë / 
Bashkia 

2012 
 

QARK / 
Bashkia 

  II.2 Ngritja e pilotimit i shërbimeve 
të pjesëmarrjes në komunitet 

QARK / 
Bashkia / 
OJF/Donator 

2013 QARK / 
Bashkia 

  II.3 Ngritja dhe pilotimi i shërbimit 
të transportit të përshtatur 

QARK / 
Bashkia 

2012 QARK / 
Bashkia 
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  II.6 Ndërhyrje në fëmijërinë e 
hershme 

QARK / 
Bashkia 

2013 QARK / 
Bashkia 
 

Bashkinë Fier 

 
 

 
 

III.2 Përditësimi i informacionit mbi 
të dhënat dhe frekuencën e 
aftësisë të kufizuar në Rajonin e 
Fierit çdo gjashtë muaj 

QARK / 
Bashkia 

2012-
2015 

QARK / 
Bashkia 

 
 

  
III.3 Hartimi i hartës së 
shërbimeve të përkujdesjes 
shoqërore në Fier.  
 

 
Qarku dhe 
Bashkia në 
bashkëpunim 
dhe 
institucionet 
përgjegjëse 

 
2012-
2015 

 
Bashkia dhe 
institucione 
përkatëse 

 
 
 

IV.Të fuqizohen 
partneritetet dhe të  
shkëmbehet 
informacion 

IV.1 Të fuqizohet bashkëpunimi 
dhe llogaridhënia në shkëmbimin 
e informacionit midis njësive 
administrative të Rajonit të Fierit. 

Bashkia/Insti
tucionet 
përkatëse 
 

2012-
2015 

QARK / 
Bashkia 
 
 

  II.4 Ngritja dhe pilotimi i shërbimit 
të mbështetjes së familjes  

QARK / 
Bashkia/OJF/
Donatorë 

2013 QARK / 
Bashkia 

  II.5 Ndërgjegjësim mbi ofrimin e 
shërbimeve për personat me 
aftësi të kufizuar edhe nga qendra 
që ofrojnë shërbime specifike për 
gratë, fëmijët apo të moshuarit  

QARK / 
Bashkia/OJF/
Donatorë  
Brenda 
burimeve 
ekzistuese 

2011  
 

  II.7 Qendër multifunksionale 
informimi, orientimi, këshillimi për 
personat me aftësi të kufizuara e 
familjet e tyre. 

QARK / 
Bashkia / 
Donatorë 

2012 QARK / 
Bashkia 
 
 
 

  II.8Shërbimi i Asistentit personal 
për Personat me Aftësi të 
kufizuara. 

QARK / 
Bashkia 

2012 QARK / 
Bashkia 

  II.9 Pilotimi i qendrave për jetesë 
të pavarur 

QARK / 
Bashkia / 
Donatorë / 
OJF 

2013 QARK / 
Bashkia 

  II.10 Pilotim i Shërbimit “Respite 
care” 

QARK / 
Bashkia / 
Donatorë / 
OJF 

2014 QARK / 
Bashkia 

  II.11 Monitorimi në vazhdimësi i 
ofrimit të shërbimeve shoqërore  

QARK / 
Donatorë / 
Bashkia 

2011-
2015 

QARK / 
Bashkia / 
Donatorë / 
Qendra 
shërbimesh 

 
 
 
 
 
 
 
 

III. Të realizohet 
mbledhja e të 
dhënave të sakta 
për gjendjen dhe 
nevojat e 
personave me 
aftësi të kufizuara 
në Qarkun/ 
Bashkinë Fier 

III.1 Krijimi i një data baze 
elektronike me të dhëna të plota 
ku do të pasqyrohet ndër të tjera, 
gjendja dhe nevojat e personave 
me aftësi të kufizuara për 
shërbime shoqërore në Qarkun 
dhe Bashkinë Fier. 
 

Donatorë 2011-
2015 

QARK / 
Bashkia 
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  fushës së aftësisë së kufizuar, në 
hartimin, monitorimin, përditësimin 
e planit zonal për personat me 
aftësi të kufizuara. 
 

burimeve 
ekzistuese 

2015 Bashkia 

 
 
 

 
 
 

IV.4 Hartimi i një dokumenti 
raportues periodik të OJF-ve që 
ofrojnë shërbime shoqërore pranë 
Bashkisë Fier. 

Brenda 
burimeve 
ekzistuese 

2011 QARK / 
Bashkia 

      
 V. Të fuqizohen 

kapacitetet 
strukturore e 
riplanifikim i 
burimeve njerëzore

V.1 Hartimi apo bashkëpunimi në 
realizimin e moduleve efikase të 
trajnimit për specialistët që 
punojnë në fushën e shërbimeve 
shoqërore në Rajonin e Fierit  
 

QARK / 
Bashkia / 
OJF / 
Donatorë 

2011-
2015 

QARK / 
Bashkia 

  
 

V.2 Realizimi i trajnimeve me 
specialistët që punojnë në fushën 
e shërbimeve shoqërore në 
rajonin e Fierit: 
- ofrimi i trajnimeve për 
specialistët e Bashkisë Fier 
- ofrimi i trajnimeve për stafin e 
qendrave që ofrojnë e do të 
ofrojnë shërbime në përputhje me 
standartet për personat me aftësi 
të kufizuara. 
 

Donatorë / 
MPCSSHB 

2011-
2015 

QARK / 
Bashkia 

  V.3 Ristrukturim dhe rritje e stafit 
përgjegjës pranë departamente 
përgjegjëse për shërbime 
shoqërore pranë Bashkisë Fier. 

QARK / 
Bashkia 
 
 

2011-
2015 
 
 

QARK / 
Bashkia 
 
 

 
V.4 Trajnim afatgjatë për stafin që 
do të përfshihet në ngritjen e 
strukturës përgjegjëse për 
shërbimet shoqërore në Rajonin 
Fier. 
 

 
QARK / 
Bashkia / 
MPCSSHB 
 

 
2011-
2015 
 
 

 
QARK / 
Bashkia 

  V.5 Ngritja e një departament 
përgjegjës pranë Bashkisë Fier 
me qëllim:  
- mbarvajtjen e shërbimeve 
shoqërore, ngritjen e shërbimeve 

QARK / 
Bashkia 

2011-
2015 

QARK / 
Bashkia 

 
IV.2 Të fuqizohet bashkëpunimi në 
kuadër të shkëmbimit të 
informacionit me Zyrat Rajonale 
dhe lokale të shërbimeve 
shoqërore, Punësimit, Arsimit,  
Komunitetin e Biznesit, ofrues të 
tjerë të shërbimeve publike në 
Rajonin e Fierit. 
 
IV.3 Realizimi i tryezave periodike 
me OJF-të që veprojnë në fushën 
e aftësisë të kufizuar në Bashkinë 
Fierit. 
 

 
2011-2015/ 
Brenda 
burimeve 
ekzistuese 

 
QARK / 
Bashkia 

  IV. 4 Pjesëmarrja e OJF-ve të Brenda 2011- QARK / 

 
IV.3 Realizimi i tryezave periodike 
me OJF-të që veprojnë në fushën 
e aftësisë të kufizuar në Qark dhe 
Bashkinë e Fierit. 

V.3 Ristrukturim dhe rritje e stafit 
përgjegjës pranë departamente 
përgjegjëse për shërbime 
shoqërore pranë Qarkut dhe 
Bashkisë Fier. 

IV.4 Hartimi i një dokumenti 
raportues periodik të OJF-ve që 
ofrojnë shërbime shoqërore pranë 
Qarkut dhe Bashkisë Fier. 
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shërbimeve shoqërore të 
parashikuar nga Bashkia, të 
planifikohet buxhet për ngritjen e 
shërbimeve te reja ndaj personave 
me aftësi të kufizuara. 
 

Bashkia  2015 Bashkia 

  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 
në Rajonin e Fierit, apo format e 
kontraktimit me qendrat private qe 
ofrojne tashmë shërbime 
shoqërore pozitive ndaj kësaj 
kategorie. 
 

Donatorë 2012-
2015 

QARK / 
Bashkia 

  VI.4 Të kërkohet buxhet shtesë 
nga pushteti qendror në fushën e 
shërbimeve për të filluar zgjidhjen 
e nevojës emergjente për 
shërbime për kategori. 
 

QARK / 
Bashkia 

2012-
2015 

QARK / 
Bashkia 

      
  VI.5 Thithja e burimeve lokale nga 

komuniteti i biznesit përmes 
ofrimit të shërbimeve konkrete 
dhe parashikimi i lehtësive fiskale 
për ta. 

QARK / 
Bashkia 

2011-
2015 

QARK / 
Bashkia 

të reja komunitare 
- të koordinojë informacionin për 
personat me aftësi të kufizuar dhe 
kategoritë e tjera në nevojë 
nëpërmjet institucioneve të tjera 
përgjegjëse. 
  

  Emërimi i një personi 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. Gradualisht 
krijimi i një sektori specifik për 
orientimin dhe monitorimin e 
shërbimeve sociale në 

QARK / 
Bashkia / 
DRSHSSH 

2012 QARK / 
Bashkia 

 VI. Të realizohet 
rishpërndarja e 
drejtë dhe rritja e 
burimeve financiare

VI.1 Burime financiare në rritje në 
funksion të ofrimit të shërbimeve 
shoqërore për personat me aftësi 
të kufizuara. 

QARK / 
Bashkia 

2011-
2015 

QARK / 
Bashkia 

  VI.2 Brenda buxhetit aktual të QARK / 2011- QARK / 
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III.2 INFRASTRUKTURA

Pjesa e tretë e këtij raporti, është fokusuar në analizën e drejtimeve strategjike dhe 

ndërhyrjeve konkrete të hartuara me qëllim sigurimin e një mjedisi pa barriera në të gjithë 

komponentët e tij, si ata ndërtimorë, në komunikim dhe në transport për t’i ardhur në 

ndihmë jo vetëm kategorisë të personave me aftësi të kufi zuara, por edhe grupeve të 

tjera sociale si fëmijëve të vegjël dhe prindërve të tyre si dhe moshës së tretë. 

Realizimi i planit strategjik u bë i mundur falë pjesëmarrjes dhe bashkëpunimit të 

frytshëm me përfaqësues të institucioneve të pushtetit vendor, si në nivel vendimmarrje 

ashtu edhe në nivel zbatues politikash apo ofrues të shërbimeve publike. Gjithashtu në 

tryezat e diskutimit u përfshinë edhe organizata të aftësisë së kufi zuar, individë aktivistë për 

të drejtat apo dhe familjarë të personave me aftësi të kufi zuara. Infomacioni i mbledhur 

dhe bashkëbisedimi me ta ndihmoi në realizimin e këtij plani gjithëpërfshirës me qëllim 

përmirësimin e infrastrukturës në rajonin e Fierit, në përputhje me nevojat e personave 

me aftësi të kufi zuar.

Ky plan strategjik ka si qëllim kryesor të tij që: “Personat me aftësi të kufi zuara inte-

grohen në jetën shoqërore në mënyrë të pavarur, përmes sigurimit të përshtatshmërisë 

së mjedisit dhe përdorimit të mjeteve të përshtatura të komunikimit dhe transportit”. Ky 

qëllim në mënyrë që te realizohet kërkon veprim të dyanshëm: një drejtim në eliminimin 

e barierrave ekzistuese dhe një tjetër në moslejimin e krijimit të barierrave të reja, qofshin 

këto në rrugë, ndërtesa apo mjete transporti publik. 

Qëllimi i cili orienton hartimin e planit strategjik në vijim është zbërthyer në shtatë 

objektiva për ndërhyrje në fushën e infrastrukturës duke analizuar hap pas hapi drejtimet 

për ndërhyrje që duhet të përfshihen në strategjinë e Rajonit të Fierit gjatë afatit kohor 

2011-2015. Analizimi i hapave konkret është fokusur ndër të tjera edhe në përcaktimin e 

aktorëve përgjegjës si publik apo privat për mbarvajtjen dhe përmirësimin e infrastruktures 

mjedisore, rrugore dhe të komunikimin në favor të kësaj kategorie në rajonin e Fierit.

Objektivi I. Të hartohet një plani strategjik rajonal për realizimin e lëvizjes dhe 

komunikimit të pavarur për personat me aftësi të kufi zuara

Realizimi i një plani strategjik rajonal të mirëformuluar në parandalimin dhe heqjen e 

barrierave në objektet ndërtimore, komunikuese dhe transport në funksion të përdorimit 

nga të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufi zuara duhet të fi llojë të hartohet 

si në nivel rajonal ashtu edhe në nivel lokal. Hartimi i këtij plani strategjik si parim të tij 

ka gjithëpërfshirjen e personave me aftësi të kufi zuara i cili përshkon gjithë strategjinë 
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e zhvillimit. Ndërkohë që duke pasur parasysh që ky plan përmes krijimit të ambjenteve 

sa më të përshtatshme, komode dhe të sigurta për këto persona, vihet gjithashtu dhe 

jo pa qëllim në funksion të gjitha shoqërisë duke përfshirë këtu dhe kategori të tjera 

sic janë: fëmijët e vegjël, nënat që kujdesen për ta, moshën e tretë dhe çdo person në 

kushtet e një pamundësie të pjesshme apo të përhershme të aftësisë për lëvizje apo në 

aftësinë shqisore. 

Duke pasur në vëmendje që koncepti i aftësi së kufi zuar është një koncept që zhvillohet 

vazhdimisht, duke u përshtatur me zhvillime të tjera të fushave të ndryshme, zbërthimi 

këtij plani në plane të detajuara operacionale një vjecare është thelbësor. Këto plane 

do të ishin më të lehtësisht të zbatueshme, më një dozë më të lartë prakticiteti dhe do 

të ishin në të njëjtën kohë më koherente më zhvillimet pararale siç mund të jenë edhe 

zhvillimet teknologjike me të cilat ndërlidhet dhe ndërvepron koncepti i aftësisë së kufi zuar. 

Zbatimi efektiv i kësaj strategjie kërkon domosdoshmërisht pranimin dhe miratimin 

e këtij dokumenti strategjik në Këshillin Bashkiak me pjesëmarrjen e të gjithë këshillave 

komunalë dhe institucioneve përkatëse dhe gjithashtu palëve të interesit. U propozua 

nga Drejtoria e Shërbimeve Sociale në qark miratimi i këtij dokumenti në Këshillin e 

Qarkut. Një propozim ky që shpreh interesin e qarkut për të ndërmarrë veprime konkrete 

në fushën e shërbimeve. 

Ndërkohë që monitorimi i zbatimit të këtij plani dhe raportimi periodik mbi realizimet 

e mosrealizimet, duhet t’i ngarkohet Këshillit të Qarkut Fier, si institucion koordinues i 

njësive të pushtetit vendor të rajonit Fier bazuar edhe në bazë të detyrimeve ligjore në 

ngarkim të këtij institucioni. 

Objektivi II. Të fuqizohen kapacitetet 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

Siç rezultoi në pjesën e dytë të këtij raporti (shih Vlerësimin e gjendjes) për arësye 

të mosnjohjes në nivel të kënaqshëm të lëgjislacionit në fushën përshtatshmërisë në 

infrastrukturës, domosdoshmëri paraqitet realizimi i trajnimeve të specialistëve në nivel 

rajonal dhe lokal, në terma teorik dhe praktik në fushën e përshtatshmërisë ndërtimore, 

komunikim dhe transport. Zhvillimi i mjeteve të teknikës dhe të teknologjisë sjell si shumë 

të nevojshme kërkesën për trajnime të stafi t, ku nga ana tjetër elementet e përshtatsh-

mërisë për personat me aftësi të kufi zuar janë koncepte të reja të cilat nuk kanë qënë 

më parë pjesë e deyrimeve ligjore të institucioneve zbatuese të politikave në këtë fushë. 

Realizimi i këtyre trajnimeve duhet të jetë gjithëpërfshirës, jo vetëm për stafi n 

e departamenteve në njësitë administrative të pushtetit vendor në rajonin e Fierit, 
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por këto trajnime duhet të përfshijnë edhe strukturat në nivele vendimmarëse – si 

sekretariat teknik, këshill teknik, anëtarë të KRRT, subjektet monitoruese- urbanistika 

ligjore, inspektoriati i ndërtimit, etj, për të parandaluar shfaqjen e barrierave. Gjithashtu 

ndërgjegjësimi i subjekteve projektuese/zbatuese dhe komuniteti i këtij rajoni në lidhje 

me konceptet e përshtashmërisë ndërtimore, komunikim dhe transport të përshtatur 

në funksion të të gjithë grupeve shoqërore.

Objektivi III. Të përgatiten instrumentat në nivel rajonal dhe lokal me kërkesë 

përshtatshmërie, të domosdoshme në: a) të gjitha hapat e ndërtimit të një objekti 

të ri – nga leja e zhvillimit deri tek leja e shfrytëzimit. b) marrjen e licensës së 

transportit për transport urban, në sinjalistikë dhe parkime.

Problematikë e cila u evidentua jo vetëm nga ofruesit e shërbimeve publike, por në 

mënyrë të vecantë nga stafi  specialist i përfshirë në diskutimet e grupeve të punës ishte 

pikërisht mungesa e detyrimit për sigurimin e përshtatshmërisë në mjetet e transporti 

publik me qëllim marrjen e liçensës për linja urbane dhe interurbane nga operatorët 

në rajonin e Fierit. Pikërisht përmirësimi i këtij detyrimi ligjor, i cili më së shumti kërkon 

ndërhyrje në nivel qëndror të politikave dhe legjislacionit duhet të jetë pjesë e axhendave 

të përmirësimeve ligjore nga Ministria e Punëve Publike, Transpotit dhe Telekomunika-

cionit, me qëllim përmbushjen edhe në praktikë të një prej kushteve për transport të 

përshtatur. Nga ana tjetër përmirësim ligjor kërkon edhe shtesa e kërkesës për detyrim 

dhe përshtatshmëri për operatorët që hartojnë dhe zbatojnë projektet e sinjalistikës 

vertikale dhe horizontale si edhe të caktimit të vend-parkimeve në qytet.

Në këtë aspekt edhe Këshilli Bashkiak duhet të nxjerrë vendime në zbatim të ak-

teve ligjore dhe nënligjore që garantojnë standartet e përshtatshmërisë në funksion të 

eleminimit të barrierave ndërtimore, në komunikim dhe në transport për çdo person 

me aftësi të kufi zuar. 

Objektivi IV. Të fuqizohen partneritetet dhe të shkëmbehet informacion 

përmes hartimit të një databazë që të vlerësojë dhe evidentojë nivelin e për-

shtatshmërisë për të gjitha objektet

Fuqizimi i partneriteteve dhe shkëmbimi i informacionit kërkon në rradhë të parë 

hartimin e një data-base që të vlerësojë dhe evidentojë nivelin e përshtatshmërisë për 

të gjitha: objektet në nivel lokal në Qarkun Fier, duke fi lluar me ndërtimet publike dhe 

asetet në pronësi të njësive të pushtetit vendor në këtë rajon. Nga ana tjetër databaza 

do të kërkonte evidentimin e të gjitha objekteve private të cilat ofrojnë shërbime publike, 
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hapësirave–rrugëve urbane dhe rurale, në lidhje me përshtatshmërinë ndërtimore dhe 

akustike (sinjalistikë), mjetet e transportit publik dhe privat, përfshirë edhe shërbimin 

taksi, duke evidentuar ato brenda elementeve të përshtatshmërisë. 

Përgatitja e kësaj data-base do të kërkonte mbledhjen e informacionit nga të gjithë 

aktorët e përfshirë në të në mënyrë që të bashkërendohen sektorët përgjegjës në 

Bashki (rikonstruksione zyrash, qendra shëndetësore, shkolla) për heqjen e barrierave 

egzistuese, vendosje ashensorësh dhe elemente të tjera. Me mbledhjen e informacionit 

të nevojshëm aty më pas do të linde nevoja për përgatitjen e planeve operacionale për 

ndërhyrje për përshtatshmëri duke fi lluar nga objektet publike dhe ato private që më 

së shumti ofrojnë shërbime publike.

Objektivi V. Të përshtatet struktura vendore specifi ke dhe të rishihen 

përgjegjësitë

Realizimi në terma real i këtij plani strategjik do të kërkonte caktimin e personave 

përgjegjës si pranë sekretariatit teknik/ këshillit teknik për të vendosur për diskutimin 

ose jo në KRRT të projekteve që nuk plotësojnë standartet për përshtatshmëri ndërti-

more në njësitë e pushtetit vendor të rajonit Fier. Ndërkohë që në këtë aspekt duhet 

të parashikohen në detyrat e personit që shqyrton dhe plotëson dokumentacionin e 

aplikantëve për marrjen e liçencave të trasportit publik, plotësimi i elementeve të për-

shtatshmërisë, dhe mungesa e tyre të konsiderohet si kriter klasifi kues.

Nga ana tjetër asnjë prjojekt rregullues i ambjenteve publike dhe infrastrukturore 

nuk duhet të përmbajë vendosjen e sinjalistikës pa përfshirë të gjitha elementet e për-

shtatshmërisë si horizontale dhe vertikale në funksion të personave me aftësi të kufi zuar 

në shikim. Gjithashtu një person përgjegjës duhet të nominohet, apo stafi t aktual t’i 

caktohen detyrat për hartimin e data-base në funksion të evidentimit dhe koordinimit 

të informacionit përplotësimin e objektivit IV.

Objektivi: VI. Të parashikohen burime fi nanciare për heqjen graduale të 

barrierave në objektet ekzistuese

Parashikimi i burimeve fi nanciare është shumë i rëndësishëm në mënyrë që të 

kemi arritje konkrete në çdo fushë të ndërhyrjes. Në këtë këndvështrim cdo Bashki/

Komunë e Rajonit Fier duhet të planifi kohet që një (1) % e buxhetit të shkojë çdo vit në 

drejtim të përshtatjes së objekteve social –kulturore, infrastrukturës rrugore në rajonin 

e Fierit (gjithmonë në bazë të një plani të qartë ndërhyrjeje të hartuar çdo vit). Kjo do 

të kërkonte dhe do të ishte në dobi të sigurimit të elementeve të përshtatshmërisë 
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ndërtimore në ambientin e brendshëm dhe të jashtëm në Bashkinë dhe Qarkun Fier, si 

dy prej institucioneve më të rëndësishme të këtij rajoni, dhe ku drejtohen për të marrë 

informacion pjesa më e madhe e banorëve të saj.

Nga ana tjetër duhet të fi llohet me parashikimin e buxheteve konkrete për për-

shtatshmërinë e një qendre mjekësore, 7 shkollave vetëm në hyrjet e tyre dhe një 

shkolle model, njësinë e shpërndarjes së ndihmës ekonomike, e cila ndodhet në kat 

të sipërm dhe jo përdhes, duke vështirësuar kështu aksesin e personave me aftësi të 

kufi zuara në mënyrë që më pas të planifi kohet buxhet për përshtatshmërinë edhe të 

objekteve të tjera që ofrojnë shërbime publike në rajonin e Fierit. Ndërkohë që nga 

projekti i fi nancuar nga Banka Botërore, u propozua nga Drejtoria e Urbanistikës që 

të përfshiheshin elemente të përshtashmërisë në rrugën e hyrjes në Fier, në të cilën 

punimet janë akoma në fazë që lejon ndërhyrje të tilla. 

Të gjitha këto ndërhyrje do të kërkonin vec të tjerave edhe mbështetje buxhetore 

në nivel qëndror për të siguruar të gjithë komponentët e përshtatshmërisë, në kushtete 

një buxheti të limituar vendor.

Objektivi: VII. Ndërhyrje në nivel qëndror

Si përfundim plotësimi i standartit të përshtatshmërisë në fushën ndërtimore, 

komunikim dhe transport për të siguruar jetesë të pavarur dhe mbi baza të barabarta 

për të gjithë kategoritë sociale të shoqërisë në Rajonin e Fierit, do të kërkonte rritjen e 

kontrollit dhe sanksioneve ligjore në përmbushje të këtij detyrimi. Si rrjedhim strukturat 

e Auditit të brendshëm si dhe Kontrollit të Lartë të Shtetit (KLSh) duhet të kenë në 

vëmendje të kontrollit rutinë edhe plotësimin e elementeve të përshtashmërisë ndër-

timore në funksion të personave me aftësi të kufi zuar nga departamentet përgjegjëse 

për plotësimin e dosjeve të aplikantëve, që paraqesin projekte ndërtimi si të veprave 

publike dhe atyre private, në përdorim nga komuniteti i gjerë. 

Ndërkohë që ndërhyrje për përmirësim ligjor në nivel qëndror do të kërkonte edhe 

shtimi i detyrimit në kërkesat e marrjes së licencës në mjetet e transportit publik (liçencës 

për linja urbane dhe interurbane) me qëllim përshtatshmërinë e tyre për përdorim nga 

personat me aftësi të kufi zuar dhe kategori të tjera sociale në rajonin e Fierit. 
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Afati Kohor: 2011-2015

Institucione Përgjegjëse: Qarku Fier, Bashkia Fier, MPCSSHB, OJF

Drejtimet strategjike dhe plani i veprimit të fushës 
së Përshtatshmërisë
Matrica e projekteve konkrete

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE/HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E

Personat me aftësi të 
kufizuara integrohen në 
jetën shoqërore në 
mënyrë të pavarur, 
përmes sigurimit të 
përshtatshmërisë së 
mjedisit dhe përdorimit 
të mjeteve të 
përshtatura të 
komunikimit dhe 
transportit. 

I. Të hartohet një 
plan strategjik 
rajonal për realizimin 
e lëvizjes dhe 
komunikimit  të 
pavarur për personat 
me aftësi të kufizuara

I. 1 Hartimi i një plani strategjik 
rajonal për parandalimin dhe 
heqjen e barrierave në 
objektet ndërtimore, 
komunikuese dhe transport në 
funksion të përdorimit të 
personave me aftësi të 
kufizuara në  Bashkinë Fier. 

UNFPA/ 
MPCSSHB 
 
 
 
 
 
 
 

2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bashkia Fier 
MPCSSHB 

  I.2 Miratimi i planit strategjik 
rajonal/ lokal dhe marrja në 
dorëzim nga Bashkia Fier. 
 

Brenda 
burimeve 
ekzistuese 

2011 QARK / 
Bashkia Fier / 
MPCSSHB 

  I.3 Zbërthimi i Planit Strategjik 
në fushën e urbanistikës për 
personat me aftësi të kufizuar 
në plane operacionale 
njëvjeçare (Bashkia Fier). 

Brenda 
burimeve 
ekzistuese 

2011-
2015 

QARK / 
Bashkia Fier 
 
 
 

 
I.4 Monitorimi i zbatimit të tij 
dhe raportimi periodik mbi 
realizimet e mosrealizimet- 
Bashkia Fier. 

 
QARK / 
Bashkia Fier 
MPCSSHB 
OJF 

 II. Të fuqizohen  
kapacitetet 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. 

II.1 Realizimi i trajnimeve të 
specialistëve në nivel rajonal 
dhe lokal, në terma teorik dhe 
praktik në fushën e 
përshtatshmërisë ndërtimore, 
komunikim dhe transport. 
 
 
 
 

QARK / 
Bashkia / 
MPCSSHB / 
OJF 

2011-
2015 

QARK / 
Bashkia Fier / 
MPCSSHB 

  
II.2 Trajnime për stafin e 
urbanistikës së Bashkisë Fier 
si dhe në nivele vendimmarëse 
– sekretariat teknik, këshill 
teknik, anëtarë të KRRT, 
subjektet monitoruese - 
urbanistika ligjore, inspektoriati 

 
QARK 
Bashkia 
Donatorë 
OJF 
 

 
2011-
2015 

 
Bashkia Fier 
MPCSSHB 
 
 
 
 
 

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE/HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E

Personat me aftësi të 
kufizuara integrohen në 
jetën shoqërore në 
mënyrë të pavarur, 
përmes sigurimit të 
përshtatshmërisë së 
mjedisit dhe përdorimit 
të mjeteve të 
përshtatura të 
komunikimit dhe 
transportit. 

I. 1 Hartimi i një plani strategjik 
rajonal për parandalimin dhe 
heqjen e barrierave në 
objektet ndërtimore, 
komunikuese dhe transport në 
funksion të përdorimit të 
personave me aftësi të 
kufizuara në Qarkun dhe 
Bashkinë Fier. 

I.2 Miratimi i planit strategjik 
rajonal/ lokal dhe marrja në 
dorëzim nga Qarku dhe 
Bashkia Fier. 
I.3 Zbërthimi i Planit Strategjik 
në fushën e urbanistikës për 
personat me aftësi të kufizuar 
në plane operacionale 
njëvjeçare (Qark, Bashkia Fier). 

 
I.4 Monitorimi i zbatimit të tij 
dhe raportimi periodik mbi 
realizimet e mosrealizimet 
Qark dhe  Bashkia Fier. 

 
II.2 Trajnime për stafin e 
urbanistikës sëQarkut dhe 
Bashkisë Fier si dhe në nivele 
vendimmarëse – sekretariat 
teknik, këshill teknik, anëtarë 
të KRRT, subjektet 
monitoruese - urbanistika 
l k d
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III. Të përgatiten 
instrumentat në nivel 
rajonal dhe lokal me 
kërkesë 
përshtatshmërie, të 
domosdoshme në: 
a)të gjitha hapat e 
ndërtimit të një 
objekti të ri – nga 
leja e ndërtimit deri 
tek leja e shfrytëzimit

b)marrjen e licensës 
së transportit për 
transport urban  
c)në sinjalistikë dhe 
parkime. 

 
III.1,a ) Të shtohet kërkesa e 
detyrimit për përshtatshmëri 
në mjete transporti publik në 
marrjen e licensës për linja 
urbane dhe interurbane. 
 
III.1,b) Të shtohet kërkesa e 
detyrimit për përshtatshmëri 
për operatorët që hartojnë dhe 
zbatojnë projektet e 
sinjalistikës vertikale dhe 
horizontale si edhe të caktimit 
të vend-parkimeve në qytet. 
 
III.2 Të plotësohet lista e 
dokumentacionit për projektin 
që do të paraqitet për leje 
edhe me kërkesën për projekt 
përshtatshmërie.  
 
III.3 Të përgatiten dhe të 
miratohen në Këshillin 
Bashkiak/ Komunal vendimet e 
nevojshme për standartet e 
përshtatshmërisë. 

 
QARK 
Bashkia 

 
2012 

 
QARK 
Bashkia Fier 
Këshilli 
bashkiak 
MPPT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departamentet 
përkatëse të 
Bashkisë/kom
unës 

 
 
 
 

 
IV.Të fuqizohen 
partneritetet dhe të 
shkëmbehet 
informacion përmes 
hartimit të një 
databazë që të 
vlerësojë dhe 
evidentojë nivelin e 

 
IV.1 Të hartohet një databazë 
që të vlerësojë dhe evidentojë 
nivelin e përshtatshmërisë për 
të gjitha:  
a) objektet në qytet duke filluar 
nga ato publike/asete të 
bashkisë; 
b) objekte private të cilat 

 
QARK 
Bashkia Fier 
Universiteti i 
Fierit 

 
2014 

 
QARK 
Bashkia Fier 
Universiteti i 
Fierit 
OJF 
Donatorë 
Bizneset e 
Ndërtimit 

i ndërtimit, etj, për të 
parandaluar shfaqjen e 
barrierave. 
 
II. 2. 1 Trajnime për stafin e 
departamentit të transportit në 
Bashki Fier për të mos lejuar 
mjete transporti të 
papërshtatura dhe për 
zevendësimin e atyre 
ekzistuese. 

 
 
 
 
QARK  
Bashkia Fier 
MPCSSHB 

 
II. 3 Ndërgjegjësim në 
subjektet projektuese / 
zbatuese për objekte të reja 
pa barriera dhe tërësisht 
konform standarteve. 

 
QARK 
Bashkia Fier 
Donatorë 
 
 

 
2011-
2015 

 
QARK 
Bashkia Fier 
OJF 
Donatorë 
 

  

 
II.4 Ndërgjegjësim në 
komunitet mbi konceptet e 
përshtashmërisë ndërtimore, 
komunikim dhe transport. 

 

 
QARK 
Bashkia Fier 
Donatorë 
 

 
2011-
2015 

 
QARK 
Bashkia Fier 
OJF 
Donatorë 

 
II. 2. 1 Trajnime për stafin e 
departamentit të transportit në 
Qark dhe Bashkinë Fier për të 
mos lejuar mjete transporti të 
papërshtatura dhe për 
zevendësimin e atyre 
ekzistuese. 

ligjore, inspektoriati i ndërtimit, 
etj, për të parandaluar 
shfaqjen e barrierave. 

 
III.3 Të përgatiten dhe të 
miratohen në Qarkl dhe 
Këshillin Bashkiak/ Komunal 
vendimet e nevojshme për 
standartet e përshtatshmërisë.
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për heqjen e barrierave 
egzistuese, vendosje 
ashensorësh dhe elemente të 
tjera. 

 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 vlerësuar dhe 
vendosur për hyrjen ose jo në 
KRRT të projekteve që nuk 
plotësojnë standartet për 
përshtatshmëri në Bashkinë 
Fier. 

Bashkia 2011 QARK  
Bashkia Fier / 
Këshilli 
bashkiak 

  
 

V.2 Të caktohet person 
përgjegjës, ose të ngarkohet 
me detyra shtesë personi i cili 
shqyrton aplikimet për marrjen 
e licencave të transportit 
publik, me qëllim respektimin e 
elementit të përshtatshmërisë 
në mjetet e transportit publik. 
V.3 Të merren masa në 
mënyrë që asnjë projekt urban 
të kalojë pamiratim pa patur në 
plotësim të gjitha elementet e 
përshtatshmërisë përfshirë 
edhe elementët e 

QARK 
Bashkia 

  

 përshtatshmërisë në 
sinjalistikën vertikale dhe 
horizontale për personat me 
aftësi të kufizur. 
V5. Të caktohet një person 
përgjegjës për hartimin e 
databazës në funksion të 
evidentimit dhe koordinimit të 

 
QARK 
Bashkia 

 
2011 

 

përshtatshmërisë për 
të gjitha objektet 

ofrojnë shërbime publike; 
c) të hapësirave – rrugëve 
urbane dhe rurale, në lidhje 
me përshtatshmërinë 
ndërtimore dhe akustike 
(sinjalistikë) 
d) mjetet e transportit publik 
dhe privat, përfshirë edhe 
shërbimin taksi; 
e) vendet e parkimit për 
përdorim nga personat me 
aftësi të kufizuar. 

 
 

 
 

IV.2 Të përgatitet plani 
operacional për ndërhyrje për 
përshtatshmëri duke filluar nga 
objektet publike dhe ato 
private qe ofrojnë shërbime 
publike. 

QARK 
Bashkia Fier 
 

2012 QARK 
Bashkia Fier 
Universiteti i 
Fierit 
OJF 
Donatorë 
Bizneset e 
Ndërtimit 

 
 
 

 
 
 

IV.3 Të bashkërendohet me 
sektorët përgjegjës në Bashki 
(rikonstruksione zyrash, 
qendra shëndetësore, shkolla) 

Bashkia/Insti
tucpërkatëse 

2011  

V.1 Të caktohet person 
përgjegjës pranë sekretariatit 
teknik/ këshillit teknik, nga stafi 
egzistues, për të vlerësuar dhe 
vendosur për hyrjen ose jo në 
KRRT të projekteve që nuk 
plotësojnë standartet për 
përshtatshmëri në Qark dhe 
Bashkinë Fier. 

IV.3 Të bashkërendohet me 
sektorët përgjegjës në Qark 
dhe Bashki (rikonstruksione 
zyrash, qendra shëndetësore, 
shkolla) për heqjen e 
barrierave egzistuese, 
vendosje ashensorësh dhe 
elemente të tjera. 
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  qendrës për të moshuarit.  
VI.2.3 Të parashikohet buxhet 
për përshtatshmërinë e një 
qendre shëndetësore 
VI.2.4 Të parashikohet buxhet 
për përshtatshmërinë e zyrave 
të njësisë vendore të ndihmës 
ekonomike 
VI.2.5 Të parashikohet buxhet 
shtesë për rrugën hyrëse të 
qytetit (financuar kjo nga 
Banka Botërore) 
VI.2.6 Të parashikohet buxhet 
për përshtatshmërinë e hyrjes 
së 7 shkollave 9 vjecare. 
VI.2.7 Të parashikohet buxhet 
për një model shkolle të 
përshtatur me kerkesat më të 
domosdoshme. 
VI.2.8 Të kërkohet mbështetje 
buxhetore nga niveli qëndror 
për përshtatshmërinë 
ndërtimore, komunikim dhe 
transport. 
 

 
QARK 
Bashkia 
Këshilli 
bashkiak 
Pushteti 
qendror 

 
2011-
2015 

 

 VII. Ndërhyrje në 
nivel qëndror  

VII.1 Plotësimi i standartit të 
përshtatshmërisë në fushën 
ndërtimore, komunikim dhe 
transport të jetë një nga 
kërkesat bazë nga kontrollet e 
Auditit të brendshëm si dhe 
Kontrollit të Lartë të Shtetit 
(KLSh): 

QARK 
Bashkia/ 
Këshilli  
bashkiak 
MPPT 

2010-
2015 

QARK 
Bashkia  
MPPT 
 
 
 
 
 

- Përmirësimi i legjislacionit me 
qëllim shtimin e detyrimit në 
kërkesat e marrjes së licencës 
në mjetet e  transporti publik ( 
licencës për linja urbane dhe 
interurbane) me qëllim 
përshtatshmërinë e tyre për 
përdorim nga personat me 
aftësi të kufizuar.  

 

informacionit në plotësim të 
objektivit IV. 

 VI. Të parashikohen 
burime financiare për 
heqjen graduale të 
barrierave në 
objektet ekzistuese 

VI.1 Të planifikohet që 1 % e 
buxhetit të 
Bashkisë/Komunave të shkojë 
çdo vit në drejtim të 
përshtatjes së objekteve social 
–kulturore, infrastrukturës 
rrugore në Rajonin e Fierit. 

QARK 
Bashkia 

2012-
2015 

QARK 
Bashkia Fier / 
Këshilli 
bashkiak 

  VI.2.1 Të parashikohet buxhet 
për realizimin e 
përshtatshmërisë fizike dhe të 
ambjenteve të brendshme në 
Bashkinë e Fierit dhe në Qark 
VI.2.2 Të parashikohet buxhet 
për përshtatshmërinë e 

QARK 
Bashkia 
Këshilli 
bashkiak 
Pushtet 
qendror/ 
 

2012-
2015 

 

VI.1 Të planifikohet që 1 % e 
buxhetit të Qarkut dhe 
Bashkisë / Komunave të shkojë 
çdo vit në drejtim të 
përshtatjes së objekteve social 
–kulturore, infrastrukturës 
rrugore në Rajonin e Fierit. 
VI.2.1 Të parashikohet buxhet 
për realizimin e 
përshtatshmërisë fizike dhe të 
ambjenteve të brendshme në 
Qark  dhe Bashkinë e Fierit  
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III.3 ARSIMI

Objektivi 1. Strategji e qartë zhvillimi në fushën e arsimit për personat me 

aftësi të kufi zuara

Në zbatim të detyrimeve për të siguruar arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufi zuar në 

rajonin e Fierit, strategjia e zhvillimit e ndërtuar në bashkepunim dhe me pjesmarrjen 

e aktorëve përgjegjës për arsimin në këtë rajon, është një dokument i rëndësishëm 

që ndihmon ndërrmarjen e hapave konkrete për arritjen e këtij qëllimi. 

DAR, Fier si dhe Bashkia Fier janë implementuesit kryesore të këtij dokumenti 

politik. Pjesmarrja 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 rajonin e Fierit duhet të marrin përgjegjësitë për të hartuar projekte 

dhe plane konkrete per zbatim te tyre. Drejtues të DAR Fier dhe struktura përgjegjëse 

pranë Bashkisë Fier janë subjektet në përgjegjësinë kryesore të të cilave do të jetë 

planifi kimi buxhetor për të arritur objektivat afat- shkurtra dhe afat- mesme të ven-

dosura në këtë strategji. 

I një rëndësie të veçantë dhe detyrim i strukturave lokale për arsimin është 

edhe proçesi i monitorimit të realizimit të kësaj strategjie. Transparenca nga DAR 

dhe Bashkia Fier për projektet në zbatim të objektivave të vendosura do të jetë një 

mundësi e drejtpërdrejtë edhe për aktorët e shoqërisë civile dhe grupeve të tjera të 

interesit, kontribues aktiv në hartimin e strategjisë, për të monitoruar zbatimin e saj. 

 

Objektivi 2. Ndërhyrje prioritare për të siguruar zbatimin në praktikë të 

arsimit për fëmijët me aftësi të kufi zuar në rajonin e Fierit

Problematikat e evidentuara nga vlerësimi i bërë për arsimimin e fëmijëve me 

aftësi të kufi zuar në rajonin e Fierit shërbyen si orientuese për të ndërtuar planin e 

ndërhyrjeve prioritare me qëllim realizim në praktikë të tij dhe në standarte të kërkuara. 

• Eshtë për tu vlerësuar që aktualisht pranë DAR Fier është caktuar një 

specialist për të ndjekur arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufi zuar në këtë 

rajon. Por për të mundësuar që ky proçes të jetë i plotë dhe në përgjigje 

të detyrimeve që rrjedhin nga kuadri ligjor dhe dokumente të tjerë politik, 

shihet si i domosdoshëm riorganizimi i kësaj strukture. Krijimi i një njësie 

mbështetëse pranë DAR me dy –tre specialistë me detyra të rivlerësuara 
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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 të fëmijëve me aftësi të kufi zuar. Për të përmbushur detyrat e 

saj njësia duhet të punojë në bashkëpunim dhe partneritet me strukturat 

përgjegjëse për arsimin në Bashkinë e Fier si dhe OJF aktive të vendit dhe 

të huaja me fokus arsimin për fëmijët me aftësi të kufi zuar. Drejtues të DAR 

bëjnë vleresimin e punës së kryer nga njësia në zbatim të detyrimeve të 

DAR për zbatimin e strategjisë së zhvillimit për arsimin në rajonin e Fierit. 

• Krijimi i një grupi multidisiplinar me specialistë të fushave përkatëse 

(psikologë, mësues, mjekë, specialistë të arsimit të DAR, specialistë të ar-

simit të Bashkisë Fier, punonjës sociale ) pranë pushtetit vendor është i do-

mosdoshëm për të mundësuar vlerësim të plotë dhe të drejtë të aftësive në 

të mësuar të fëmijës. Ky grup ekspertesh do të jetë gjithashtu autoriteti që 

do të referojë institucionin arsimor të vlefshëm për arsimimin e fëmijës me 

aftësi të kufi zuar 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 mbarvajtjen e aktivitetit të përkohshëm të 

grupit të ekspertëve. 

 Gjithashtu ky lloj vlerësimi do ti vijë në ndihmë stafeve pranë shkollave dhe 

kopshteve për të formatuar në funksion të tij punën individuale me nxënësit 

me aftësi të kufi zuar duke u orientuar drejt në nevojat që kanë këta fëmijë 

për tu ndihmuar në shkollë. 

• Për të mundësuar marrjen e informacionit përmes diskutimit të drejtpër-

drejtë të problematikave të dala gjatë zbatimit në praktikë të arsimimit të 

fëmijëve me aftësi të kufi zuar, DAR nevojitet të mundësojë ngritjen dhe 

funksionimin periodik të tryezave me pjesmarrjen e drejtuesve të shkollave 

dhe kopshteve në të cilat janë vendosur fëmijë me aftësi të kufi zuar. Në 

këto takime do të evidentohen nevojat që stafet e shkollave dhe kopshteve 

kanë për mbështetje në drejtim të përmirësimit të praktikave të mësim-

dhënies 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 këtë drejtim. Takimet mund të jenë të mjaftueshme 

të kryehen në një periudhë kohore një herë në muaj. Njësia mbështetëse 

është përgjegjëse për organizimin dhe mbarvajtjen e takimeve. Në përfun-
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dim 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 mirë informacioni për DAR dhe Bashkinë 

e Fierit në periudhën 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 zuar, mësuesve dhe prindërve të fëmijëve 

me aftësi të kufi zuar është evidentuar dukshëm si nevojë gjatë proçesit të 

vlerësimit. Ambientet burimore/klasat burimore janë një mjedis ku special-

istët/ psikologë, mësues mund të punojnë jashtë programit mësimor në 

veçanti me fëmijet me aftësi të kufi zuar 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 zuar ambientet burimore nevojiten 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 af-

tësinë 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 zuar si dhe nxënësve të tjerë të shkollës. Drejtuesit e shkollave përmes 

rregulloreve të brendshme sigurojnë mbarvajtjen e punës në këto ambiente. 

Në rajonin e Fierit në asnjë nga shkollat ku mësojnë fëmijë me aftësi të ku-

fi zuar nuk ka ambiente/klasa burimore. Me qëllim krijimin e modelit të këtij 

shërbimi në ambientet e shkollave të zakonshme dhe kopshteve në rajonin 

e Fierit është vlerësuar që DAR në bashkëpunim edhe me Bashkinë e Fierit 

të mundësojë krijimin e tyre në disa shkolla dhe kopështe të rajonit ku më-

sojnë nxënës me aftësi të kufi zuar. 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.

• Mungesa e mësuesit mbështetës në klasë në ndihmë të mësuesve/edu-

katorëve dhe fëmijëve me aftësi të kufi zuar është një ndër faktorët të cilët 

kufi zojnë aplikimin e arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufi zuar në përputhje 

me nevojat e tyre. Eshtë domosdoshmeri 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 të shpejtë në praktikë të vendosjes në 

shkolla të mësuesit mbështetës, pas miratimit nga MASH të kuadrit ligjor 

në mbështetje të tij, DAR/ Fier duhet të përgatisë një vlerësim fi nanciar për 
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nevojat për mësues mbështetës në shkollat e këtij rajoni ku mësojnë fëmijë 

me aftësi të kufi zuar. Ky vlerësim të paraqitet pranë MASH.

• Në shërbim të dhënies së modeleve të plotësuara në të gjithë komponentët 

që kërkon realizimi i arsimit gjithpërfshirës, është modelimi i një shkolle 

të zakonshme në qytetin e Fierit si shkollë gjithpërfshirëse për fëmijët me 

aftësi të kufi zuar. Kjo domosdoshmërisht kërkon mbështetje fi nanciare 

përmes një projekti të bashkëfi nancuar nga donatorë të cilët kanë në fokus 

arsimin gjithpërfshirës si dhe burimeve nga buxheti i shtetit. Transferimi i 

eksperiencave me ekspertizë të specialistëve të fushës së arsimit gjithpërf-

shirës do të jetë një model për tu replikuar në vijim në rajonin e Fierit. 

• Bashkia Fier, përgjegjëse për investimet në aspektin infrastrukturor të 

shkollave gjatë zbatimit të kësaj strategjie të mbështesë fi nanciarisht 

përshtatshmerinë e jashtme ndërtimore të të gjitha shkollave dhe kop-

shteve në përputhje me standartet për përshtatshmërinë për personat me 

aftësi të kufi zuar. Bashkia Fier të përfshijë në rikonstruksionet e shkol-

lave ekzistuese, shkollës speciale si dhe në ndërtimin e shkollave të reja, 

përshtathmërinë e ambienteve të jashtme dhe të brëndshme në përputhje 

me normat dhe standartet për personat me aftësi të kufi zuar. Kjo si detyrim, 

bazuar në kuadrin ligjor dhe rregulloret përkatëse të miratuara. 

• DAR të vlerësojë fi nanciarisht nevojat për të mbuluar nevojat për transport 

të fëmijëve nga zonat rurale të rajonit, të cilëve u nevojitet arsimimi në 

shkollën speciale.

• Bashkia Fier të sigurojë transportin e fëmijëve me aftësi të kufi zuar të cilët 

frekuentojnë shkollat e zakonshme të qytetit dhe atë speciale.

• DAR të rivlerësojë strukturën e shkollës speciale me qëllim përfshirjen në 

të të profesionistëve të munguar ( logopedist, fi zioterapist ) të cilët janë të 

domosdoshëm për të punuar me fëmijët me aftësi të kufi zuar në përputhje 

me nevojat e tyre. 

Objektivi 3. Mbledhja e të Dhënave

Për të planifi kuar dhe zbatuar praktika bashkëkohore të arsimimit të fëmijëve me 

aftësi të kufi zuar nevojitet informacion i plotë i situatës dhe i rivlerësuar periodikisht. 

Në rajonin e Fierit, DAR nuk ka bërë një studim të situatës së arsimimit të fëmijëve 

me aftësi të kufi zuar për të evidentuar nevojat e nxënësve, mësuesve dhe prindërve 

të fëmijëve me qëllim realizimin e arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufi zuar në 

standarte të kërkuara.
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Për këtë njësia mbështetëse në DAR duhet të bëjë një vlerësim të detajuar të 

situatës së arsimit të fëmijëve me aftësi të kufi zuar në rajonin e Fierit 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 ra-

porte të tjera progresi duke shërbyer si një pasqyrë e saktë e situatës së arsimimit të 

fëmijëve me aftësi të kufi zuar 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-base me të dhëna të përgjithshme dhe specifi ke për të 

gjithë fëmijët me aftësi të kufi zuar që ndjekin shkollat e zakonshme, shkollën speciale 

dhe kopshtet në rajonin e Fierit. Data-base duhet te permbajë gjithashtu kërkesa 

për të njohur nevojat specifi ke të çdo fëmije per shërbime në ambientin e shkollës 

dhe kopshtit. Të dhënat që nevojiten për tu pasqyruar në data-base do të mblidhen 

periodikisht nga drejtuesit e shkollave dhe kopshteve bazuar në një urdhër të DAR Fier. 

Studimi periodik i situatës së arsimit të fëmijëve me aftësi të kufi zuar; data-base 

si dhe raportet e përgatitura në përfundim të tryezave me drejtues të shkollave dhe 

kopshteve ku mësojnë fëmijë me aftësi të kufi zuar do të jenë burim i mjaftueshëm 

informacioni për institucionet qëndrore dhe lokale përgjegjëse për vendimarrje në 

funksion të zbatimit në praktikë të arsimit të fëmijëve me aftësi të kufi zuar.

Objektivi 4. Fuqizimi i partneritetetve dhe shkëmbimi i informacionit

Realizimi në praktikë i arsimit për fëmijët me aftësi të kufi zuar 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 Fier 

për të përmbushur detyrimet dhe përgjegjësitë që rrjedhin nga kuadri ligjor por ba-

zuar 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 Fierit, OJF të vendit dhe huaja, donatorë të cilët kanë në fokus të programeve të 

tyre arsimin për fëmijët me aftësi të kufi zuar. 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. 

Në rajonin e Fierit mungojnë eksperienca të tilla bashkëpunimi dhe partneriteti 

shumëpalësh. Koordinimi nga DAR do të mundësojë progresin e partneritetit.
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Objektivi 5. Fuqizimi i kapaciteteve

Zbatimi në praktikë dhe me standarte i arsimit për fëmijët me aftësi të kufi zuar në 

rajonin e Fierit kërkon domosdoshmërisht investim në ngritje të kapaciteteve të të gjithë 

aktorëve të përfshirë për realizimin e këtij proçesi.

Së pari DAR duhet të planifi kojë edhe në bashkëpunim me partnerë të tjerë 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 zuar kanë nevojë 

për trainime në vazhdueshmëri për të njohur problematikat specifi ke që evidentohen 

gjatë aplikimit në praktikë të arsimit për fëmijët me aftësi të kufi zuar; 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 zuar kërkon disa seanca trainimi të ekspertëve të zgjedhur për; mënyrën 

e funksionimit, format dhe procedurat që do të hartohen për mbarvajtjen e tij. DAR 

Fier do të jetë institucioni i cili do të këtë detyrimin kryesor për të mbështetur fi nancia-

risht realizimin e trainimeve. DAR duhet të bashkëpunojë edhe me donatorë të tjerë 

që zhvillojnë aktivitetin në vendin tonë dhe që kanë në fokus investime ne 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 zuar. Ata 

duhet të marrin njohuri për punën direkte që duhet të kryejnë me fëmijët me aftësi të 

kufi zuar 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 zuar ka të bëjë me një seri sjelljesh/ aktivitetesh dhe marëdheniesh nga ana e 

profesionistëve të ndryshëm, përfshirë dhe mësuesit, për të siguruar përshtatshmëritë 

e nevojshme në shkolla dhe klasa për femijët me aftësi të kufi zuar. 

Shumë shkolla janë të papërgatitura për përfshirjen në to të fëmijëve me aftësi të 

kufi zuar. Nxënësit e tyre, mësuesit dhe drejtuesit nuk janë të informuar/ trajnuar në 

lidhje me personat me aftësi të kufi zuar me të cilët ata do të kenë marëdhënie. 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 zuar të 

vendosur në këto shkolla. Fatkeqesisht , shumë shkolla e pranojnë përfshirjen e fëmijëve 

me aftësi të kufi zuar në to vetëm për të plotësuar një detyrim ligjor. 
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Shkollat e zakonshme nuk janë të përgatitura për të mësuar fëmijë me aftësi të 

kufi zuar, mungojnë stafet pedagogjike te kualifi kuara, kurrikula, tekste dhe burime të 

tjera mbështetëse për të përshtatur mjedisin shkollor për këta fëmijë.

Me qëllim realizimin e praktikave gjithpërfshirëse është domosdoshmeri trainimi 

dhe pasja në stafet pedagogjike e mësuesve të mirëtrainuar për të punuar me fëmijët 

me aftësi të kufi zuar.

“Mësuesit duhet të binden praktikisht që zotërojnë shkathtësi për të trajtuar fëmijët 

me aftësi të kufi zuar. 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 ).

Ne këtë kuadër DAR Fier, duhet të bëjë një vlerësim të nevojave të mësuesve për 

trainime dhe të planifi kojë për të investuar në këtë drejtim në bashkëpunim dhe me 

partnerë të tjerë të shoqërisë civile dhe donatorë. 

Objektivi 6. Përmirësimi dhe rritja e burimeve fi nanciare

Plani strategjik dhe orientimet për ndërhyrje në funksion të zbatimit në praktikë 

dhe në standarte të arsimit për fëmijët me aftësi të kufi zuar shtron përpara DAR Fier, 

Bashkisë Fier nevojën për planifi kime të reja buxhetore. 

Burimet kryesore të fi nancimit do te 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; 4. organizata të tjera donatore; 5. biznesi.

Për të bërë efi çente dy burimet e para është e nevojshme që DAR Fier dhe Bashkia 

Fier përmes strukturave përkatëse duhet të rivlerësojnë zërat e buxhetit aktual në funk-

sion të krijimit nenzërave të rinj për përmirësim të praktikave të mësmëdhënies për 

fëmijët me aftësi të kufi zuar. Bashkia Fier është duke punuar aktualisht në partneritet 

edhe me organizata të tjera donatore në shërbim të përmirësimit të jetës së komu-

nitetit 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 zuar 

në rajonin e Fierit është një mundësi konkrete për gjenerim të fondeve.

Mbështetur në studime/vlerësime konkrete që DAR do të realizojë per situatën dhe 

nevojat që rajoni i Fierit ka për realizimin e arsimit për fëmijët me aftësi të kufi zuar mund 

të hartohen projekte të cilat tu drejtohen organizatave donatore me fokus mbështetjen e 

programeve të cilat synojnë rritjen e cilësisë së jetës për personat me aftësi të kufi zuar. 

Biznesi në të ardhmen e afërt duhet të shihet si një mundësi reale për mbështetje të 
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projekteve të caktuara në ndihmë të komunitetit në nevojë dhe në këte kuadër dhe të 

projekteve të cilat nxisin arsimin për fëmijët me aftësi të kufi zuar. Për të nxitur biznesin 

në ndërrmarjen e iniciativave të tilla për të mbështetur fi nanciarisht duhet që bashkia 

Fier të vlerësojë mekanizmat e lehtësimit të tyre nga taksat vendore. 

Objektivi 7. Ndërhyrje në nivel qëndror

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 qën-

dror (MASH) rishikimin 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.

Eshtë për tu vlerësuar që MASH aktualisht në partneritet dhe me ekspertizën e 

organizatave ndërkombëtare dhe të vendit po rishikon Ligjin për Arsimin Parauniversitar 

për të krijuar ndër të tjera hapsira të reja për zbatimin në standarte të arsimit për fëmijët 

me aftësi të kufi zuar. 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 zuar do jenë 

dhe burimi kryesor lobues për nxitjen e miratimit të ndryshimeve të nevojshme ligjore. 

 

Objektivat për realizimin e qëllimit të Fushës së Arsimit ne Rajonin e Fierit

I. Vizion dhe Strategji e qartë Zhvillimi në fushën e arsimimit të 

fëmijëve me aftësi të kufi zuar ne rajonin e Fierit

II. Ndërhyrje prioritare për të siguruar zbatimin në praktikë të arsimit 

për fëmijët me aftësi të kufi zuar në rajonin e Fierit

III. Mbledhja e të dhënave për arsimimin e fëmijëve me aftësi të 

kufi zuar në rajonin e Fierit

IV. Fuqizimi i partneriteteve dhe shkëmbimi i informacionit

V. Fuqizimi i kapaciteteve të aktorëve të përfshirë në proçesin e 

arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufi zuar 

VI. Përmirësimi dhe rritja e burimeve fi nanciare

VII. Ndërhyrje në nivel qëndror



91

Matrica e projekteve konkrete

Periudha kohore: 2011 -2015

Institucioni përgjegjës: MASH, DAR Fier, Bashkia Fier

Drejtimet strategjike dhe plani i veprimit të fushës së arsimit 
per fëmijët me aftesi te kufizuar në rajonin e Fierit

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE/ HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHOR
E 

PERGJEGJESIT
E 

 
Personave me aftësi të 
kufizuar në rajonin e 
Fierit tu garantohet e 
drejta për tu arsimuar 
 

 
I. Vizion dhe 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 Fierit 

 
UNFPA/MPCS
SHB 

 
2010 

 
MPCSSH, DAR, 
Bashkia Fier 

  I. 2 Miratimi i planit dhe marrja 
në dorëzim nga DAR dhe 
Bashkisë Fier 

Brënda 
burimeve 
ekzistuese 

2011 DAR, Bashkia 
Fier 

  I. 3 Zbërthimi i Planit Strategjik 
të Arsimit për personat me 
aftësi të kufizuar në plane 
operacionale një vjeçare 

Brënda 
burimeve 
ekzistuese 

2011-
2015 

DAR, Bashkia 
Fier 

  I. 4 Monitorimi i zbatimit të tij 
dhe raportimi periodik mbi 
realizimet e mosrealizimet 

Brënda 
burimeve 
ekzistuese, 
Donatorë 

2011-
2015 

MASH,DAR, 
Bashkia 
Fier,OJF 

 
 

 
II. Ndërhyrje 
prioritare për të 
siguruar zbatimin në 
praktikë të arsimit 
për fëmijët me aftësi 
të kufizuar në rajonin 
e Fierit 
 

 
II.1 Krijimi i një njësie 
mbështetëse pranë DAR me dy 
–tre specialistë me detyra të 
rivleresuara 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 kufizuar 

 
Donatorë, 
Buxheti i 
shtetit 

 
2011-
2012 

 
MASH, DAR 

  II.2 Krijimi i një grupi 
multidisiplinar me specialistë të 
fushave përkatëse ( psikologë, 
mësues, mjekë, specialistë të 
arsimimit të fëmijëve me nevoja 
të veçanta të DAR, specialistë 
të arsimit të Bashkisë Fier, 
punonjës socialë ) pranë 
pushtetit vendor është i 
domosdoshëm për të 
mundësuar vlerësim të plotë 
dhe të drejtë të aftësive në të 
mësuar të fëmijës 

Buxheti i 
shtetit, 
Donatorë 

2011-
2012 

MASH, DAR 

  II.3 DAR nevojitet të mundësojë 
ngritjen dhe funksionimin 
periodik të tryezave me 
pjesmarrjen e drejtuesve të 
shkollave dhe kopshteve në të 

Brënda 
buxhetit 
ekzistues 

2011 e 
në 
vazhdim

DAR,Bashkia 
Fier, OJF 
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me Bashkinë e Fier të 
mundësojë krijimin e e 
ambienteve burimore në disa 
shkolla dhe  kopështe të 
rajonit të Fierit ku mësojnë 
nxënës me aftësi të kufizuar 

shtetit, 
burime lokale 

2015 Fier,OJF 

  II.5 DAR Fier duhet të 
përgatisë një vlerësim financiar 
për nevojat për mësues 
mbështetës në shkollat e këtij 
rajoni ku mësojnë fëmijë me 
aftësi të kufizuar. Ky vlerësim 
të paraqitet pranë MASH 

Brënda 
buxhetit 
ekzistues 

2011 DAR 

  II.6 Bashkia Fier të parashikojë 
buxhet për investime në 
drejtim të përshtatshmërisë 
ndërtimore për PAK në hyrje të 
të gjitha shkollave të 
zakonshme publike 

Buxheti i 
Bashkisë Fier 

2011-
2013 

Bashkia Fier 

  II.7 Bashkia Fier të parashikojë 
buxhet për investime në 
drejtim rikonstruksionit dhe  
përshtatshmërisë ndërtimore 
të shkollës speciale 

Buxheti i 
Bashkisë Fier 

2011-
2012 

Bashkia Fier 

  II.8  - DAR të vlerësojë   
financiarisht çdo vit akademik 
nevojat për të mbuluar nevojat 
për transport të fëmijëve nga 
zonat rurale të rajonit, të cilëve 
u nevojitet arsimimi në shkollën 
speciale. 
- DAR të vlerësojë financiarisht 
çdo vit akademik nevojat për 

Brënda 
buxhetit 
ekzistues 

2011 e 
në 
vazhdim

DAR 

transport të fëmijëve me aftësi 
të kufizuar që ndjekin shkollat 
e zakonshme në rajonin e 
Fierit 

  II.9 Bashkia e Fierit të sigurojë 
transportin e fëmijëve me AK 
që ndjekin shkollat e 
zakonshme dhe shkollën 
speciale në qytetin e Fierit 

Buxheti i 
Bashkisë 

2011 
dhe në 
vazhdim

Bashkia Fier 

  II.10 DAR të rivleresojë 
strukturën e shkollës speciale 
me qëllim përfshirjen në të 
profesionistëve të munguar 
(logopedist, fizioterapist) të 
cilët janë të domosdoshëm për 
të punuar me fëmijët me aftësi 
të kufizuar në përputhje me 
nevojat e tyre.      
 

Buxheti i 
shtetit 

2011-
2012 

MASH, DAR 

  II.11 Krijimi i një shkolle 
gjithpërfshirëse në qytetin e 
Fierit 

Donatorë, 
Buxheti i 
shtetit,Buxhe
ti i Bashkisë 
F b

2011-
2015 

DAR, Bashkia 
Fier, 

cilat janë vendosur fëmijë me 
aftësi të kufizuar 

  II.4 DAR në bashkëpunim edhe Buxheti i 2011- DAR,Bashkia 
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një data-base me të dhëna të 
përgjithshme dhe specifike për 
të gjithë fëmijët me aftësi të 
kufizuar që ndjekin shkollat e 
zakonshme, shkollën speciale 
dhe kopshtet në rajonin e Fierit  

shtetit, 
donatorë 

2012 

  III.3 Hartimi i raporteve në 
përfundim të tryezave me 
drejtues të shkollave dhe 
kopshteve ku mësojnë fëmijë 
me aftësi të kufizuar 

Brënda 
buxhetit 
ekzistues 

2011 e 
në 
vazhdim

DAR 

  
IV. Fuqizimi i 
partneriteteve dhe 
shkëmbimi i 
informacionit 

 
IV.1 Përgatitje e raporteve 
periodike të progresit nga 
strukturat përgjegjëse në DAR 
dhe bashkinë Fier për situatën 
arsimimit të fëmijëve me aftësi 
të kufizuar si dhe shkëmbimi 
reciprok i këtij informacioni 

 
Buxheti i 
shtetit, 
burime lokale 

 
2012 e 
në 
vazhdim

 
DAR, Bashkia 
Fier 

  IV.2 Bashkëpunim me 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 Fierit 

Donatorë 2011-
2015 

DAR, OJF 

  IV.3 Bashkëpunim/ shkëmbim 
informacioni dhe bashkërendim 
i aktiviteteve ndërmjet DAR dhe 
bashkisë Fier 

Buxheti i 
shtetit 

2011-
2015 

DAR, Bashkia 
Fier  

 V. Fuqizimi i 
kapaciteteve të 
aktorëve të përfshirë 

V.1 Trajnime për strukturën 
pranë DAR dhe bashkisë Fier 
që do të ndjekë ecurinë 

Donatorë, 
buxheti i 
shtetit 

2011-
2015 

DAR, Bashkia 
Fier, Donatorë

në proçesin e 
arsimimit të fëmijëve 
me aftësi të kufizuar 

arsimimit të fëmijëve me aftësi 
të kufizuar në këtë qytet  

  V.2 Trajnime për drejtues, 
mësues, edukatorë për 
praktikat bashkëkohore të 
mësimdhënies në përputhje me 
nevojat e fëmijëve me aftësi të 
kufizuar 

Donatorë, 
buxheti i 
shtetit 

2011-
2015 

DAR, Donatorë

  V.3 Trajnime për ekipin 
multidisiplinar që do të bëjë 
vlerësimin e fëmijëve me aftësi 
të kufizuar me qëllim arsimimin 
e tyre 

Donatorë, 
buxheti i 
shtetit 

2011-
2012 

DAR, Donatorë

  V.4 Trajnime për mësuesit 
mbështetës të cilët do të 
ndihmojnë mesuesit që 
punojnë direkt me fëmijët me 

Donatorë, 
buxheti i 
shtetit 

2011-
2015 

DAR, Donatorë

 

Fier,burime 
te tjera 
lokale 

 III.Mbledhja e te 
dhenave 

III.1 DAR përmes njësisë 
mbështetëse të bëjë një 
vlerësim plotë të situatës së 
arsimimit të fëmijëve me aftësi 
të kufizuar në rajonin e Fierit 

Donatorë, 
buxheti i 
shtetit 

2011-
2012 

DAR 

  III.2 Pranë DAR të ndërtohet Buxheti i 2011- DAR 
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III.4 PUNESIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

Objektivi 1. Strategji e qartë Zhvillimi në fushën e punësimit dhe formimit 

profesional për personat me aftësi të kufi zuar në rajonin e Fierit

Strategjia e zhvillimit e hartuar në bashkëpunim dhe me pjesmarrjen e aktorëve 

përgjegjës për punësimin dhe formimin profesional në rajonin e Fierit, është një doku-

ment i rëndësishëm që ndihmon ndërrmarrjen e hapave konkretë nga institucionet 

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 zuar.

fëmijët me aftësi të kufizuar 
  VI.3 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-
2015 

DAR 

  VI.4 Të kërkohet nga DAR ( 
mbështetur në vlerësime 
vjetore paraprake ) buxhet 
shtesë në një % të caktuar nga 
pushteti qëndror për të 
mbështetur mbarvajtjen  dhe 
siguruar standartet e arsimimit 
të fëmijëve me aftësi të 
kufizuar në rajonin e Fierit 

Buxheti i 
shtetit 

Cdo vit, 
2011-
2015 

DAR 

 VII. Ndërhyrje në 
nivel qëndror 

VII.1 Të lobohet në mënyrë të 
vazhdueshme për miratimin e 
ndryshimeve në kuadrin ligjor 
për arsimin parauniversitar me 
qëllim realizimin e plotë të 
ndërhyrjeve në nivel lokal për 
të siguruar arsimimin e 
fëmijëve me aftësi të kufizuar.  

Donatorë, 
OJF 

2010 - 
2011 

Save the 
Children, Ëorld 
Vision, 
FSHDPAK, 
Koalicioni”Aftë
sia e Kufizuar 
dhe Zhvillimi”, 
OJF  

      

aftësi të kufizuar 
  V.5 Trajnime për stafin që do 

të punojë në qëndrën burimore
Donatorë, 
buxheti i 
shtetit 

2011-
2015 

DAR, Donatorë

 VI. Përmirësimi dhe 
rritja e burimeve 
financiare 

VI.1 Burime financiare në rritje 
në funksion të garantimit të 
arsimit për fëmijët me aftësi të 
kufizuara 

Donatorë, 
OJF, Buxheti i 
shtetit 

2011-
2015 

DAR 

  VI.2 Brenda buxhetit aktual të 
DAR dhe Bashkisë Fier të 
bëhet një rivlerësim i zërave të 
buxhetit në funksion të 
nxjerrjes së nenzërave të rinj 
më qëllim nxitjen e arsimit për 

Brënda 
buxhetit 
ekzistues 

2011 DAR, Bashkia 
Fier  
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Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit (DRSHKP ), Drejtoria Rajonale 

e Inspektoriatit të Punës (DRIP), Qëndra e Formimit Profesional ( QFP ) janë institucionet 

kryesore në përgjegjësinë e të cilave është nxitja dhe zbatimi i politikave për punësimin 

dhe formimin profesional në nivel lokal. Megjithëse shërbimet e 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 Fier 

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 Fierit. 

Vlerësimi i ndërhyrjeve të propozuara në këtë dokument është një mundësi më 

shumë për këto institucione për ndërrmarrjen e hapave konkretë në mbështetje të 

proçesit të punësimit dhe formimit profesional të personave me aftësi të kufi zuar në 

rajonin e Fierit. Pjesmarrja e përfaqësuesve të institucioneve përkatëse në hartimin 

e kësaj strategjie përmes diskutimeve dhe propozimeve konkrete siguron mundsh-

mërinë e zbatimit të saj. Institucionet përgjëgjëse, të sipërpërmendura në zbatim të 

këtij dokumenti duhet të vlerësojnë hartimin e planeve dhe projekteve një vjeçare. Në 

kuadër të planifi kimit buxhetor institucionet përgjegjëse për zbatimin e kësaj strategjie 

kanë detyrimin të planifi kojnë në terma fi nanciarë zbatimin e hapave konkrete që do 

të realizohen në afate kohore të përcaktuara në këtë strategji.

Detyrim i strukturave lokale për punësimin dhe formimin profesional është edhe 

proçesi i monitorimit të realizimit të kësaj strategjie. Transparenca e këtyre institucioneve 

për projektet në zbatim të objektivave të vendosura do të jetë një mundësi e drejtpër-

drejtë edhe për aktorët e shoqërisë civile dhe grupeve të tjera të interesit, kontribues 

aktiv në hartimin e strategjisë, për të monitoruar zbatimin e saj. 

 

Objektivi 2. Ndërhyrje prioritare për të nxitur punësimin dhe formimin pro-

fesional të personave me aftësi të kufi zuar në rajonin e Fierit

• Mbështetur edhe në gjetjet e vlerësimit të kryer, evidentohet që DRSHKP ka 

nisur të marrë në konsideratë evidentimin si punëkërkues të personave me 

aftësi të kufi zuar të papunë të paraqitur pranë kësaj zyre. Marrja e informa-

cionit për personat me aftësi të kufi zuar është ende spontane dhe e pastruk-

turuar. Per këtë nevojitet që kjo zyrë të rivlerësojë data-base 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 punëkërkue-
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sve të papunë si punëkërkues me aftësi të kufi zuar. Ky informacion i saktë 

do të jetë ndihmesë për vlerësimin e aftësive për punë të këtyre individëve 

si dhe orientimin e drejt të tyre në vënde të përshtatshme pune apo kurse 

të formimit profesional. Për marrjen e informacionit në drejtim të nevojave 

të personave me aftësi të kufi zuar/punëkërkues është e domosdoshme të 

shfrytëzohet informacioni i marrë edhe nga burime të tjera. 

• Institucionalizimi i një tryeze me pjesmarrjen e përfaqësuesve nga aktorë 

përgjegjës të strukturave shtetërore dhe atyre lokale, OJF të interesuara për 

punësimin dhe formimin profesional të personave me aftësi të kufi zuar do të 

kontribuojë në shkëmbimin periodik të informacionit për nevojat e personave 

me aftësi të kufi zuar për tu punësuar në rajonin e Fierit. 

• Në ndihmë të identifi kimit të personave me aftësi të kufi zuar në nevojë për 

shërbimin e punësimit dhe atë të formimit profesional do të jetë edhe për-

gatitja e një paketë informative/ guidë udhëzuese nga DRSHKP dhe QFP me 

informacion për shërbimet që këto institucione ofrojnë në ndihmë të person-

ave me aftësi të kufi zuar/punëkërkues.

• Proçesin e identifi kimit dhe më pas orientimit bazuar në aftësitë për punë të 

personave me aftësi të kufi zuar, do ta lehtësojë shumë edhe krijimi i shër-

bimit të këshillimit pranë zyrës së punës. Një specialist i kësaj zyre me detyra 

të mirëpërcaktuara dhe i trajnuar është shumë i nevojshëm për mbarvajtjen e 

këtij shërbimi. Krijimi i shërbimeve të reja në ndihmë të personave me aftësi 

të kufi zuar/punëkërkues të vlerësohet nga DRSHKP edhe në kuadër të imple-

mentimit të programeve kombëtare të zhvilluara në partneritet me organizata 

ndërkombëtare të tilla si Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO) për nxitjen 

punësimit të punëkërkuesve të papunë.

• Për ta vendosur mbi baza të qëndrueshme dhe për të vlerësuar progresin 

e ndërhyrjeve në kuadër të nxitjes së punësimit të personave me aftësi të 

kufi zuar/ punëkërkues hartimi i raportit vjetor për situatën e punësimit dhe 

formimit profesional në rajonin e Fierit është i rëndësishëm. Institucionet 

përgjëgjëse për punësimin dhe formimin profesional në nivel lokal do të kon-

tribuojnë me informacionin që disponojnë respektivisht. DRSHKP është insi-

tucioni që do të mbledhë dhe përpunojë të dhënat për hartimin e raportit. Me 

qëllim që raporti të fokusohet në evidentimin e problematikave dhe arritjeve 

të identifi kuara për një periudhë 1 vjeçare, nevojitet që paraprakisht nga 

secila drejtori rajonale përgjegjëse të përcaktohen disa indikatorë raportimi, 

kjo bazuar në detyrimet ligjore që këto institucione kanë për punësimin dhe 

formimin profesional të personave me aftësi të kufi zuar në rajonin e Fierit. 
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• Në funksion të dhënies së modeleve bashkëkohore të cilat do ti kontribuojnë 

të ardhmes së punësimit të personave me aftësi të kufi zuar si alternativa të 

rëndësishme në këtë proçes, është dhe pilotimi i shërbimit të punësimit të 

mbrojtur. Qëndër ku janë të punësuar dhe trajnohen profesionalisht per-

sona me aftësi të kufi zuar. Gjenerimi i të ardhurave nga aktiviteti i kryer prej 

tyre në  funksion të tregut apo shërbimeve të ndryshme të ofruara, siguron 

qëndrueshmërinë dhe vazhdimësinë e punësimit të tyre. Përsonat me aftësi 

për aktivitetin e tyre prodhues në qëndrën e punësimit të mbrojtur marrin një 

pagë e cila ndikon në cilësinë e jetës së tyre. 

• Parakusht për lehtësimin e personave me aftësi të kufi zuar/ punëkërkues për 

të marrë informacionin e nevojshëm për mundësitë që ata mund të kenë për 

tu punësuar dhe ndjekur kurset e formimit profesional është heqja e barrier-

ave ndërtimore në institucionet që e ofrojnë këtë informacion. Dalë nga vëzh-

gimi si dhe intervistat e kryera gjatë proçesit të vlerësimit godinat e DRSHKP, 

DRIP dhe QFP janë të papërshtatura nga ana ndërtimore duke penguar akse-

sin në to të personave me aftësi të kufi zuar në lëvizje/ punëkërkues. Kështu 

qe është e domosdoshme që këto institucione të vendosin në prioritetet e 

investimeve për vitet në vijim, përshtatshmërinë ndërtimore të godinave të 

tyre. 

• QFP duhet të rivlerësojë programet e trainimeve që ofron në funksion të 

përfi timit nga ato edhe të personave me aftësi të kufi zuar. Rivlerësimi i pro-

grameve duhet të bëhet edhe me ekspertizen e profesionistëve në fushën e 

aftësisë së kufi zuar në vendin tonë për të arritur në ndërtimin e programeve 

të mundshme për tu ndjekur nga personat me aftësi të kufi zuar. 

• Ngritja nga QFP gjatë viteve në vijim e një laboratori për të mësuarin e një 

proçesi pune të mundshëm për tu ndjekur nga personat me aftësi të kufi zuar 

do të krijojë hapsirat e nevojshme që nga kurset e formimit profesional të 

përfi tojnë efektivisht edhe personat me aftësi të kufi zuar. 

• Gjithashtu në ndihmë të raportimit vjetor por edhe të planifi kimit të politi-

kave institucionale për të nxitur formimin profesional të personave me aftësi 

të kufi zuar është e rëndësishme ndërtimi i një data-base me të dhëna për 

personat që ndjekin kurset profesionale pranë kësaj qëndre.

• Në koordinim me DRSHKP dhe në zbatim të ligjit40 DRIP duhet të ndjekë dhe 

raportojë për zbatimin e të drejtës për punësim të personave me aftësi të 

kufi zuar në rajonin e Fierit. 

40 Ligji nr. 7995 dt. 20.09.1995 “Për nxitjen e punësimit”.
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Objektivi 3. Fuqizimi i partneriteteve dhe shkëmbimi i informacionit

Realizimi i hapave konkrete të kësaj strategjie nga të gjithë institucionet përgjegjëse 

nuk mund të arrihet pa bashkërendim të punës midis tyre por edhe të partnerëve të 

tjerë të shoqërisë civile të cilët mund të kontribuojnë si përmes ekspertizës ashtu edhe 

fondeve për realizimin e objektivave të vendosur në këtë dokument. Për këtë është 

e rëndësishme të krijohet nga institucionet shtetërore përgjegjëse për punësimin dhe 

formimin profesional bashkëpunim dhe partneritet me OJF të vendit dhe donatorë të 

cilët kanë në fokus të programeve të tyre përmirësimin e cilësisë së jetës së personave 

me aftësi të kufi zuar dhe familjarëve të tyre. Institucionalizimi i tryezave me përfaqësues 

të këtyre organizmave do të vendosë partneritetin mbi baza të qëndrueshme dhe do të 

kontribuojë konkretisht në drejtim të punësimit dhe fomimit profesional të personave 

me aftësi të kufi zuar në rajonin e Fierit.

Informacioni i mbledhur periodikisht përmes mekanizmave raportues të ndërtuar, 

shkëmbimi i tij ndërmjet të gjithë aktorëve të interesuar në proçes do të ndihmojë në 

angazhimin konkret të tyre si dhe në rivlerësimin periodik të prioriteteve për nxitjen e 

implementimit të politikave për nxitjen punësimit dhe formimit profesional të personave 

me aftësi të kufi zuar. 

Objektivi 4. Vlerësimi i burimeve njërëzore në nivel lokal

Krahas rivlerësimit të strukturave të institucioneve në përgjegjësinë e të cilave 

është punësimi dhe formimi profesional paralelisht duhet të rishikohen detyrat dhe 

përgjegjësitë e specialistëve të cilët ndër të tjëra do të jenë përgjegjës për mbarvajtjen 

e proçesit të punësimit dhe formimit profesional të personave me aftësi të kufi zuar/ 

punëkërkues. Mirepërcaktimi i detyrave të specialistëve do të bëhet nga drejtuesit 

e institucioneve përkatëse dhe me ekspertizë jashtë institucionale. Ata do të marrin 

si detyra kryesore; identifi kimin e personave me aftësi të kufi zuar si punëkërkues, 

këshillimin, vlerësimin e aftësive për punë, orientimin dhe ndërmjetësimin e tyre tek 

punëdhënësit. Eshtë për tu theksuar që specialistë të këtyre institucioneve në kuadër 

të implementimit të programeve me fokus ngritjen e kapaciteteve për nxitjen e politi-

kave për punësim dhe formim profesional janë të njohur me nevojën për përvetësimin 

e aftësive dhe detyrave të reja për këtë qëllim. Këta specialistë nga DRSHKP,DRIP,QFP 

dhe, Bashkia e Fierit do të jenë ndërlidhësit e rrjetit institucional për punësimin dhe 

formimin profesional të personave me aftësi të kufi zuar. Mbarvajtja e bashkerendimit 

të punës ndërmjet këtyre hallkave institucionale është garantues për ecuri pozitive të 

proçesit në tërësi në dobi të personave me aftësi të kufi zuar dhe familjarëve të tyre.
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Objektivi 5. Fuqizimi i kapaciteteve

Suksesi i një proçesi varet nga implementuesit e tij direkt dhe njohuritë që ata kanë 

për zbatimin e detyrave të tyre konform standarteve të kërkuara. Çdo institucion duhet 

të ketë pjesë të politikave të zhvillimit institucional ngritjen e kapaciteteve të stafeve të 

tyre. Kjo është mundësuar deri tani si me anë të programeve të fi nancuara nga qeveria 

shqiptare ashtu dhe asistencës ndërkombëtare. Në këtë kuadër drejtuesit e këtyre 

institucioneve duhet të programojnë ngritjen e kapaciteteve të specialistëve të cilët do 

të zbatojnë objektivat e kësaj strategje për nxitjen e punësimit dhe formimit profesional 

të personave me aftësi të kufi zuar. Për këtë është domosdoshmëri mbështetur edhe 

në orientimet e dhëna përmes këtij dokumenti hartimi i projekteve me bazë trainimin 

e stafeve dhe paraqitja pranë donatorëve të cilët kanë ekspertizën dhe fokusin e tyre 

në investime të fondeve për ngritje të kapaciteteve.

Trainimet e stafeve të specialisteve të institucioneve respektive duhet të jenë të 

orientuara në marrjen e njohurive specifi ke të punës së tyre të përditshme në përputhje 

me detyrat që do të marrin përsipër për nxitjen e punësimit dhe formimit profesional 

të personave me aftësi të kufi zuar. 

Krahas trainimeve të specialistëve të cilët do të merren me identifi kimin, këshillimin 

orientimin dhe ndërmjetësimin e personave me aftësi të kufi zuar/punëkërkues, i rëndë-

sishëm duhet të vlerësohet nga drejtuesit e QFP planifi kimi i trainimeve për instruktorë ( 

të degëve të ndryshme ) të cilët do tu mësojnë personave me aftësi të kufi zuar zanate te 

caktuara. Kjo do të vijë si rrjedhojë e rivlerësimit që do ti bëhet programeve të formimit 

profesional me qëllim që prej tyre të përfi tojnë edhe persona me aftësi të kufi zuar. 

Objektivi 6. Burimet fi nanciare. Sigurimi i forndeve dhe bërja efektive e 

burimeve ekzistuese

Zbatimi i objektivave të vendosur në këtë dokument duhet domosdoshmërisht të 

shoqërohet me mbështetje fi nanciare të projekteve që do të hartohen në zbatim të tyre. 

Ketij qëllimi do ti shërbejë; 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 PAK; 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 progres, në buxhetin vjetor që këtyre institucioneve u alokohet. 
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Objektiva 7. Ndërhyrje në nivel qëndror

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 proçesin 

e plotësimit të kuadrit ligjor më akte në zbatim të tij por dhe në misionin e aktorëve 

të shoqërisë civle lobimi për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të personave me 

aftësi të kufi zuar.

Duke vlerësuar kuadrin ligjor ekzistues, ndihmesë në nxitjen e proçesit të punësimit 

dhe formimit profesional të personave me aftësi të kufi zuar do të jetë;

• Lobimi pranë Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale dhe Shërbimit Kom-

bëtar të Punësimit për hartimin dhe miratimin e akteve nënligjore për krijimin 

e fondit kombëtar të punësimit në zbatim të ligjit “ Për nxitjen e punësimit” 

• Hartimi dhe miratimi i akteve nënligjore për marrjen e masave dhe sanksione-

ve për moszbatim të ligjit “ Për nxitjen e punësimit” 

• Përgatitja e akteve ligjore të cilat garantojnë punësimin e mbrojtur si një 

formë e re e punësimit të personave me aftësi të kufi zuar. 

 

Objektivat për realizimin e qëllimit të Punësimit dhe Formimit Profesional të 

personave me aftësi të kufi zuar në rajonin e Fierit

I. Vizion dhe Strategji e qartë Zhvillimi në fushën e punesimit dhe 

formimit profesional për personat me aftësi të kufi zuar në rajonin 

e Fierit

II. Ndërhyrje prioritare për të nxitur punësimin dhe formimin profe-

sional të personave me aftësi të kufi zuar në rajonin e Fierit

III. Fuqizimi i partneriteteve dhe shkëmbimi i informacionit

IV. Vlerësimi i burimeve njerëzore në nivel lokal       

V.  Fuqizimi i kapaciteteve  

VI. Burimet Financiare. Sigurimi i fondeve dhe bërja efektive e  buri-

meve ekzistuese
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dhe raportimi periodik mbi 
realizimet e mosrealizimet 

burimeve 
ekzistuese 

2015 DRSHKP, 
DRIP, QFP,  
Bashkia Fier, 
OJF 

  
II. Ndërhyrje 
prioritare për të 
nxitur punësimin dhe 
formimin profesional 
të personave me 
aftësi të kufizuar në 
rajonin e Fierit 
 

 
II.1 Në data-base e DRSHKP të 
përcaktohen indikatorë për 
marrjen e informacionit për 
personat me aftësi të kufizuar/ 
punëkërkues 

 
Donatorë/Bu
xheti i shtetit 

 
2011-
2012 

 
DRSHKP 

  II.2 Të hartohen kriteret dhe të 
percaktohen dokumentet e 
nevojshëm për identifikimin e 
punëkërkuesve të papunë si 
punëkerkues me aftësi të 
kufizuar pranë DRSHKP 

Donatorë/ 
buxheti i 
shtetit 

2011-
2012 

SHKP 
DRSHKP 

   
II.3 Të institucionalizohet 
tryeza me pjesmarrjen e 
përfaqësuesve nga aktorë 
përgjegjës të strukturave 
shtetërore dhe atyre lokale, 
OJF të interesuara me qëllim 

 
Buxheti i 
shtetit/OJF 
 

 
2011 e 
në 
vazhdim

 
DRSHKP,OJF 
lokale,  

Matrica e Projekteve konkrete

Periudha Kohore: 2011 - 2015

Institucionet Përgjegjëse: MPÇSSHB, SHKP, DRSHKP, DRIP, DRFP, Bashkia Fier

Drejtimet strategjike dhe plani i veprimit për fushën e punësimit 
dhe formimit profesional për personat me aftësi të kufizuar 
në rajonin e Fierit

QELLIMI OBJEKTIVAT PROJEKTE /HAPA KONKRETE BURIMET E 
FINANCIMIT 

AFATE 
KOHORE

PERGJEGJESIT
E 

 
Përmirësimi i cilësisë së 
jetës për personat me 
aftësi të kufizuar në 
rajonin e Fierit përmes 
garantimit të së drejtës 
së tyre për punësim dhe 
trajnim profesional. 

 
I. Vizion e Strategji e 
qartë Lokale në 
fushën e punësimit 
dhe formimit 
profesional të 
personave me aftësi 
të kufizuar në rajonin 
e Fierit 
 

 
I. 1  Hartimi i një plani 
strategjik lokal për të 
garantuar punësimin dhe 
formimin profesional të 
personave me aftësi të 
kufizuar në rajonin e Fierit. 

 
UNFPA/ 
MPCSSHB 

 
2010 

 
Qarku/ Fier, 
Bashkia Fier/ 
MPCSSH, 
MASH  

   
I. 2 Miratimi i planit dhe marrja 
në dorëzim nga DRSHKP, 
DRIP, QFP,  Bashkia Fier. 
 

 
Brënda 
burimeve 
ekzistuese 

 
2011 

 
DRSHKP, Fier, 
MPCSSH, 
Bashkia Fier 

  I. 3 Zbërthimi i Planit Strategjik 
të Punësimit për personat me 
aftësi të kufizuar në plane 
operacionale një vjeçare 

Brënda 
burimeve 
ekzistuese 

2011 - 
2015 

DRSHKP, 
DRIP, QFP,  
Bashkia Fier. 
 

  I. 4 Monitorimi i zbatimit të tij Brënda 2011 - MPCSSH, 
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aftësi të kufizuar punëkërkues 
 

   
II.9. DRSHKP, DRIP dhe QFP të 
hartojnë indikatorët për 
raportin vjetor të situatës së 
punësimit dhe formimit 
profesional në rajonin e Fierit. 
 

 
Buxheti i 
shtetit 

 
2011  

 
DRSHKP, 
DRIP, QFP 

  II.10 Ngritja e një qëndre 
punësimi të mbrojtur për PAK 

Donatorë 2012-
2013 

DRSHKP,OJF 

   
II.11. Të bëhet 
përshtatshmëria ndërtimore e 
godinës së DRSHKP 

 
Buxheti i 
shtetit, 
Donatorë 

 
2011-
2013 

 
MPCSSHB, 
SHKP,DRSHKP 

  II.12 Të bëhet përshtatshmëria 
ndërtimore e godinës së DRIP 

Buxheti i 
shtetit, 
Donatorë 

2011-
2013 

MPCSSHB, 
SHKP,DRSHKP 

përgatisë një paketë 
informative/guidë udhëzuese 
për shërbimet që këto 
institucione ofrojnë në ndihmë 
të personave me aftësi të 
kufizuar/ punëkërkues 
 

shtetit 

   
II.5 DRSHKP përmes 
programeve të nxitjes së 
punësimit të ndërmjetësojë 
pranë bizneseve që ushtrojnë 
aktivitetin në rajonin e Fierit 
për të punësuar persona me 
aftësi të kufizuar (modele të 
punësimit të personave me 
aftësi të kufizuar në sektorin 
privat) 
 

 
Buxheti i 
shtetit 

 
2011-
2015 

 
SHKP, 
DRSHKP,Bizne
set 
 

   
II.6 DRSHKP të punësojë 1 
person me aftësi të kufizuar 
 

 
Buxheti i 
shtetit 

 
2011-
2012 

 
DRSHKP  

   
II.7 Bashkia Fier të punësojë 1 
person me aftësi të kufizuar 
 

 
Buxheti i 
Bashkisë  
Fier 

 
2011-
2012 

 
Bashkia Fier 

   
II.8. Në DRSHKP të krijohet 
shërbimi i këshillimit. Një 
specialist i caktuar me detyrë 
këshillimin, vlerësimin dhe 
orientimin e personave me 

 
Donatorë, 
Buxheti i 
shtetit 

 
2011-
2012 

 
SHKP, 
DRSHKP  

shkëmbimin periodik të 
informacionit për nevojat e 
personave me aftësi të 
kufizuar për tu punësuar në 
rajonin e Fierit 

   
II.4 DRSHKP dhe QFP të 

 
Buxheti i 

 
2011 

 
DRSHKP, QFP 
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bashkisë Fier 
 
 
 

IV.  Vlerësimi i  
burimeve njerëzore 
në nivel lokal 

IV.1 Të rivlerësohen detyrat 
dhe përgjegjësitë e specialistit 
pranë DRSHKP, DRIP dhe QFP 
që do të angazhohen me 
problematikën e 
punëkërkuesve persona me 
aftësi të kufizuar 

Brënda 
burimeve 
ekzistuese 

2011 DRSHKP,DRIP,
QFP,Bashkia 
Fier 

 
 

 
 

IV.2 Të hartohen detyrat dhe 
përgjegjësitë të specialistit 
pranë DRSHKP i cili do të 
kryejë proçesin e këshillimit të 

Donatorë, 
buxheti i 
shtetit 

2011-
2012 

SHKP, 
DRSHKP 

laborator për të mësuarin e një 
proçesi pune të mundshëm për 
tu ndjekur nga personat me 
aftësi të kufizuar 
 

Buxheti i 
shtetit 

2012 

  II.16. QFP të ndërtojë një data 
– base me të dhëna edhe për 
persona me aftësi të kufizuar 
që ndjekin kurset e formimit 
profesional pranë kësaj qëndre

Donatorë, 
Buxheti i 
shtetit 

2011-
2015 

QFP 

 
 
 
 
 
 
 

 
III. Fuqizimi i 
partneriteteve  e 
shkëmbimi i 
informacionit 

 
III.1. Përgatitje e raportit 
periodik me informacion nga 
institucionet përgjegjëse në 
nivel lokal për punësimin dhe 
formimin profesional të 
personave me aftësi të 
kufizuar si dhe bërja publik e 
këtij raporti  
 

 
Buxheti i 
shtetit, 
Donatorë 

 
2011-
2015 

 
DRSHKP,DRIP,
QFP,Bashkia 
Fier 

 
 

 
 

III.2. Bashkëpunim me OJF të 
vendit dhe të huaja/ donatorë 
për të shfrytëzuar ekspertizën 
e tyre për te nxitur proçesin e 
punësimit dhe formimit 
profesional për personat me 
aftësi të kufizuar në rajonin e 
Fierit 

Donatorë, 
Buxheti i 
shtetit 

2011-
2015 

DRSHKP,DRIP,
QFP,Bashkia 
Fier, OJF 

 
 

  
III.3. Bashkëpunim/ shkëmbim 
informacioni dhe bashkërendim 
i aktiviteteve ndërmjet 
Drejtorive Rajonale dhe 

 
Buxheti i 
shtetit 

 
2011 e 
në 
vazhdim

 
DRSHKP,DRIP,
QFP,Bashkia 
Fier 

   
II.13. Të bëhet 
përshtatshmëria ndërtimore e 
godinës së QFP 
 

 
Buxheti i 
shtetit, 
Donatorë 

 
2011-
2013 

 
MPCSSHB, 
SHKP,DRSHKP 

   
II.14. QFP të rivlerësojë 
programet e trainimeve që 
ofron për ti shërbyer edhe 
personave me aftësi të 
kufizuar 
 

 
Donatorë, 
Buxheti i 
shtetit 

 
2011-
2012 

 
QFP 

   
II.15. QFP të krijojë një 

 
Donatorë, 

 
2011-

 
QFP 
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  V.2. Trajnime specifike për 
specialistin pranë DRSHKP që 
do të ofrojë shërbimin e 
këshillimit, vlerësimit dhe 
orientimit të personave me 
aftësi të kufizuar, punëkërkues

Donatorë 2011-
2013 

DRSHKP 

  V.3. Trajnime për specialistët 
pranë QFP të cilët do të 
rivlerësojnë programet  e 
trainimeve që ofron qëndra me 
qëllim përfitimin nga këto 
trainime edhe të personave me 
aftësi të kufizuar 

Donatorë 2011-
2012 

QFP 

  V.4. Trajnime për instruktorët 
pranë QFP për të fituar aftësi 
dhe njohuri të reja në drejtim 
të punës dhe marëdhënies me 
personat me aftësi të kufizuar 

Donatorë 2011-
2012 

QFP 

 VI. Burimet 
Financiare. Sigurimi i 
fondeve dhe bërja 
efektive e burimeve 
ekzistuese 

VI.1 Burime financiare në rritje 
në funksion të garantimit të 
punësimit dhe formimit 
profesional për personat me 
aftësi   të kufizuara 

Buxheti i 
shtetit, 
Donatorë 

2011-
2015 

MPCSSHB, 
SHKP, 
DRSHKP, QFP 

  VI.2 Brënda buxhetit aktual të 
DRSHKP, DRIP dhe QFP, të 
bëhet një rivlerësim i zërave të 
buxhetit në funksion të 
nxjerrjes së nënzërave të rinj 
me qëllim nxitjen e punësimit 
dhe trajnimit profesional të 
personave me aftësi të 
kufizuar 

Brënda 
burimeve 
ekzistuese 

2011 DRSHKP,DRIP 
dhe QFP 

  

personave me aftësi të 
kufizuar, punëkërkues 

 
 
 

 
 
 

IV.3 Të ngrihet në nivel lokal 
(pranë DRSHKP) një komision 
me pjesmarrjen e 
përfaqësuesve nga aktorë 
përgjegjës të strukturave 
shtetërore dhe atyre lokale, 
OJF të interesuara me qëllim 
shkëmbimin periodik të 
informacionit për nevojat e 
personave me aftësi të 
kufizuar për tu punësuar në 
rajonin e Fierit 

Donatorë 2011 DRSHKP 

 V. Fuqizimi i 
kapaciteteve 

V.1. Trajnime për specialistë të 
tre institucioneve dhe bashkisë 
Fier të cilët do të ndjekin e 
ecurinë e proçesit të nxitjes së 
punësimit dhe formimit 
profesional në rajonin e Fierit 

Donatorë, 
Buxheti i 
shtetit 

2011-
2015 

DRSHKP,DRIP,
QFP 

  VI.3. Në mundësitë për 
mbështetje financiare nga 
donatorë të vendit dhe të huaj, 
të vlerësohet mundësia e 
financimit të praktikave të reja 
për nxitjen dhe ndërmjetësimin 
e punësimit të personave me 

Donatorë 2012-
2015 

DRSHKP, 
Bashkia Fier 
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aftësi të kufizuar në rajonin e 
Fier 

  VI.4. Të kërkohet nga DRSHKP 
dhe QFP (mbështetur në 
vlerësime vjetore paraprake)  
% shtesë nga buxheti që 
alokohet nga   pushteti 
qendror për të mbështetur 
nxitjen e punësimin dhe 
formimit profesional të 
personave me aftësi të 
kufizuar 

Buxheti i 
shtetit 

Cdo vit, 
2011-
2015 

DRSHKP, QFP 

 

 

 

 VII.  Ndërhyrje në 
nivel qëndror 
 

VII.1 Lobimi pranë Ministrisë 
së Punës dhe Çështjeve 
Sociale dhe Shërbimit 
Kombëtar të Punësimit për 
hartimin dhe miratimin e 
akteve nënligjore për krijimin e 
fondit kombëtar të punësimit 
në zbatim të ligjit “ Për nxitjen 
e punësimit”  
 

Donatorë,OJ
F 

2010 -
2012 

FSHDPAK, OJF 

  VII.2 Hartimi dhe miratimi i 
akteve nënligjore për marrjen e 
masave dhe sanksioneve për 
moszbatim të ligjit “ Për nxitjen 

Buxheti i 
shtetit, 
Donatorë 

2011-
2013 

MPCSSHB,SHK
P 

e punësimit”  
 

  VII.3 Përgatitja e akteve ligjore 
të cilat garantojnë punësimin e 
mbrojtur si një formë e re e 
punësimit të personave me 
aftësi të kufizuar.    
 
 

Buxheti i 
shtetit, 
Donatorë 

2011-
2013 

MPCSSHB,SHK
P 
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PJESA IV. PORTOFOLI I PROJEKTEVE41

LISTA E PROJEKTEVE TË PUNUARA

1.  Ngritja dhe fuqizimi i strukturave të shërbimeve sociale pranë Bashkisë Fier

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 qëndrave 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 materialeve ndërgjegjësuese dhe manu-

aleve teknike në ndihmë të zbatimit të ligjit për ndërtime të përshtatura

12. Përgatitja, botimi dhe shpërndarja e materjaleve ndërgjegjësuese për ndër-

time dhe transport të përshtatur

13. Studim me gjetje dhe rekomandime mbi nivelin aktual të përshtatshmërisë 

në ndërtesat ekzistuese publike

14. Përshtatja e ambjenteve në Bashkinë e Fierit

15. Përshtatja e hyrjes në 7 shkolla nëntë vjecare të qytetit

16. Modeli i një shkolle të përshtatur

17. Përshtatja e trotuareve në 10 kryqëzime rrugësh

18. Përshtatja e hyrjes së një qendre shëndetësore

41 Portofoli permban projekte qe mund të replikohen dhe ne Bashki te tjera dhe ne komuna te rajonit 
ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.
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19. Ngritja e njësisë për nxitjen e punësimit të personave me aftësi të kufi zuara 

pranë DRSHKP, Fier.

20. Ngritja e shërbimit pilot të riaftësimit profesional, pranë Qëndrës Publike të 

Formimit Profesional, Fier

21. Një shkollë gjithëpërfshirëse për fëmijët me aftësi të kufi zuara

IV.1 SHËRBIMET

Projekt 1 

 

QËLLIMI: Përmirësimi i cilësisë së jetës për përsonat me aftësi të kufizuara në qytetin e Fierit, përmes 
realizimit të së drejtës për të marrë shërbime të përshtatura me moshën gjininë e nevojat e tyre. 
 
OBJEKTIVI  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 Fier 
 

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 Fierit. 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 Fierit, 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 Fierit. 
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 KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 
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Projekt 2 

 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia e Fierit, Qarku Fier, Ministria e Punës Çështjeve 
Sociale e Shanseve të Barabarta, Shërbimi Social 
Shtetëror, OJF, persona me aftësi të kufizuara, prindër e 
familjarë. 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
- Institucione ndërkombëtare 
- MPCSSHB 
- 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 personat me aftësi të kufizuara në Fier, përmes realizimit të së 
drejtës për të marrë shërbime të përshtatura me moshën, gjininë e nevojat e tyre. 
 
OBJEKTIV. 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 
1. Krijimi i një data baze në Bashkinë e Fierir,  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 Fierit. 
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 Fier, Qarku Fier, Ministria e Punës Cështjeve 
Sociale e Shanseve të Barabarta, Shërbimi Social 
Shtetëror, OJF, persona me aftësi të kufizuara, prindër e 
familjarë. 
 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
- Donatorë 
- MPCSSHB 
- SHSSH 
- Qarku e Bashkia Fier 

BUXHETI I KËRKUAR 
2.000.000 Leke/5vjet 

KOHA E ZBATIMIT 
Duke filluar nga viti 2011 
 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia e Fierit, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Fier, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia e Fierit, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Fier, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 
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Projekt 3 

QËLLIMI: Përmirësimi I cilësisë së jetës për përsonat me aftësi të kufizuara në qytetin e Fierit, përmes 
realizimit të së drejtës për të marrë shërbime të përshtatura me moshën gjininë e nevojat e tyre. 
 
OBJEKTIV: Të pilotohet, të ngrihet dhe funksionojë  zinxhiri i shërbimeve sociale e rehabilituese në Bashkinë 
e Fierit.  
 
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 Fier 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 Fierit.��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 Fierit 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia Fier, Qarku Fier, Ministria e Punës Cështjeve 
Sociale e Shanseve të Barabarta, Shërbimi Social 
Shtetëror, OJF, klientë të qendrës, prindër e familjarë. 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
-Bashkia Fier 
-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: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia e Fierit, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Fier, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 
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Projekt 4

QËLLIMI: Përmirësimi I cilësisë së jetës për përsonat me aftësi të kufizuara në qytetin e Fierit, 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 Fierit. 
 
Programi: Shërbimet 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 përberje të të cilave punësohen persona me dhe 
pa aftësi të kufizuara. Pikësynimi kryesor është të ndihmojnë personat me aftësi të kufizuara të arrijne 
potencialin e tyre maksimal në gjirin e familjes dhe komunitetit. Gjithashtu ato janë edhe qendra avokatie për 
cështje të rëndësishme në nivel lokal dhe kombëtar. Qendrat e informimit ofrojnë akses per  strehim, punesim, 
transport, aktivitete shlodheses, si dhe akses ne sherbimet sociale e shendetesore. 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 Fierit. 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 Fier. 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 zbavitese, pajisjet adaptive si edhe përshtatshmërinë e shtëpise. 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 te vazhdueshëm me familjen. Sipas mundësive, programi ofron 
grupe terapeutike për prindër, vellezër/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 Fier, Qarku Fier, Ministria e Punës Cështjeve Sociale e Shanseve 
të Barabarta, Shërbimi Social Shtetëror, OJF, persona me aftësi të 
kufizuara, prindër e familjarë. 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
-Bashkia Fier 
-Qarku Fier 
-MPCSSHB 
-SHSSH 
 

BUXHETI I KËRKUAR 
4.690.000 Leke/vit 
18.760.000 Leke/4vjet 
 

KOHA E ZBATIMIT 
Duke filluar nga viti 2012 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia e Fierit, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Fier, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia e Fier

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Fier, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 
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Projekt 5 

Projekti 6

QËLLIMI: Përmirësimi i cilësisë së jetës për përsonat me aftësi të kufizuara në qytetin e Fierit, 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 Fierit. 
 
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 te vecanta që paraqet 
(terapist te foluri, fizik, okupacional, etj.) ne mjedisin natyral dhe jo ne zyrat e terapistit apo ne qender te 
izoluar. Mjedis natyral quhet mjedisi ku femija 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 Fier, Qarku Fier, Ministria e Punës Cështjeve Sociale e 
Shanseve të Barabarta, Shërbimi Social Shtetëror, OJF, persona 
me aftësi të kufizuara, prindër e familjarë.  
 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
-Bashkia Fier 
-Qarku Fier 
-MPCSSHB 
-SHSSH 
 

BUXHETI I KËRKUAR 
4.450.000Leke/vit 
13.350.000 leke/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 Fierit, 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 Fierit. 
 
Programi: SShërbimet EEmri i projektit: Pilotimi i Shërbimeve të 

pjesëmarrjes në komunitet 
 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
Këto shërbime, do të  krijojnë mundesinë e pjesëmarrjes në jeten e komunitetit për individë me aftësi të 
kufizuara, që kanë nevojë për mbështetje dhe mbikqyrje të të vazhdueshme. Aktivitetet do të perfshijne 

 

 

OBJEKTIVA GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 

 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia e Fierit, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Fier, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia e Fier

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Fier, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 



113

Projekti 7

QËLLIMI:  

 
OBJEKTIVA:

Programi Shërbimet Emri i projektit:

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

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, 
ndërsa komunitetit  të shohë të gjithë diversitetin e tij, duke kontribuar kështu në zhvillimin e frymës së 
mirëkuptimit dhe tolerances. Individi me aftësi të kufizuara merr pjesë në aktivitete i shoqeruar nga një 
asistent personal. Në rast se individidit nuk i është caktuar një asistënt 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 Fier, Qarku Fier, Ministria e Punës Cështjeve 
Sociale e Shanseve të Barabarta, Shërbimi Social 
Shtetëror, OJF, persona me aftësi të kufizuara, prindër e 
familjarë.  
 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
-Bashkia Fier 
- Qarku Fier 
-SHSSH 
-Qendra shërbimesh 
-Universiteti i Fierit 

BUXHETI I KËRKUAR 
Vullnetarisht (brenda burimeve ekzistuese) 

KOHA E ZBATIMIT 
Duke filluar nga viti 2013 
 

 
QËLLIMI: Përmirësimi i cilësisë së jetës për përsonat me aftësi të kufizuara në qytetin e Fierit, 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 Fierit. 
 
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 Fierit 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 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 GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 

 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia e Fierit, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Fier, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia e Fier

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Fier, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 
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FIERI

Projekt 8

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIVA:

Programi Shërbimet Emri i projektit

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

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 
Fierit 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia Fier, Qarku Fier, Ministria e Punës Cështjeve Sociale e Shanseve 
të Barabarta, Shërbimi Social Shtetëror, OJF, persona me aftësi të 
kufizuara, prindër e familjarë.  

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
 -Bashkia Fier 
- Qarku Fier 
-MPCSSHB 
-SHSSH 
-Ekspertë vendas e të huaj 
 

BUXHETI I KËRKUAR 
2.960.000Leke/vit 
11.840.000Leke/4vjet 

KOHA E ZBATIMIT 
Duke filluar nga viti 2012 
 

QËLLIMI: Përmirësimi i cilësisë së jetës për përsonat me aftësi të kufizuara në qytetin e Fierit, 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 Fierit. 
 
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 

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 vecanta. 

GRUPET E SYNUARA 
 
90-120 persona me aftësi të kufizuara do të 
jenë përfitues të këtij shërbimi 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 

 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia e Fierit, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Fier, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia e Fier

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Fier, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 
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Projekt 9

QËLLIMI: 
. 

 
OBJEKTIVA:

Programi Emri i projektit:

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

 
OBJEKTIVA 

2. Ndërtimi i një shoqërie më të mirë për të gjithë, 
përmes nxitjes së pjesëëmarrjes active të 
personave me aftësi të kufizuara në punësim, 
edukim, aktivitete sociale. 

 

GRUPET E SYNUARA 
 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia Fier, Qarku Fier, Ministria e Punës Cështjeve 
Sociale e Shanseve të Barabarta, Shërbimi Social 
Shtetëror, OJF, persona me aftësi të kufizuara, prindër e 
familjarë.  
 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
-Bashkia Fier 
-Qarku Fier 
-MPCSSHB 
-SHSSH 
-Ekspertë vendas e të huaj 
 

BUXHETI I KËRKUAR 
3.210.000Leke/vit 
12.840.000Leke/4 vjet 
Kosto per nje furgon 5.000.000Leke 
 

KOHA E ZBATIMIT 
Duke filluar nga viti 2012 
 

 
QËLLIMI: Përmirësimi i cilësisë së jetës për përsonat me aftësi të kufizuara në qytetin e Fierit, 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 Fierit. 
 
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 Fier, me qëllim vendosjen në 
to për të banuar të 4-5 anëtarëve me aftësi të kufizuara mbi moshën 18 vjec. Gjatë orëve te 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. 

2. Zvogëlimi I mundësive për institucionalizimin e 
personave me aftësi të kufizuara. 

 

GRUPET E SYNUARA 
10 persona me aftësi të kufizuara në moshë 
madhore e pa familje në qytetin e Fierit. 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia Fier, Qarku Fier, Ministria e Punës Cështjeve 
Sociale e Shanseve të Barabarta, Shërbimi Social 

 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
-Bashkia Fier 
-Qarku Fier 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia e Fierit, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Fier, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia e Fier

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Fier, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia e Fierit, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Fier, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia e Fier

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Fier, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 
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Projekt 10 

QËLLIMI: 

 
OBJEKTIVA:

Programi Emri i projektit:

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVA GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 

Shtetëror, OJF, persona me aftësi të kufizuara, prindër e 
familjarë.  
 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

-MPCSSHB 
-SHSSH 
-Ekspertë vendas e të huaj 
 

BUXHETI I KËRKUAR 
3.480.000Leke/vit 
10.440.000Leke/3vjet 
 

KOHA E ZBATIMIT 
Duke filluar nga viti 2013 
 

QËLLIMI: Përmirësimi i cilësisë së jetës për përsonat me aftësi të kufizuara në qytetin e Fierit, 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 Fierit. 
 
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.  Sherbimet “Respite’ reduktojne 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 te kufizuar në muaj. 
 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia Fier, Qarku Fier, Ministria e Punës Cështjeve 
Sociale e Shanseve të Barabarta, Shërbimi Social 
Shtetëror, OJF, persona me aftësi të kufizuara, prindër e 
familjarë.  
 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
-Bashkia Fier 
-Qarku Fier 
-MPCSSHB 
-SHSSH 
 

BUXHETI I KËRKUAR 
2.322.000 Leke/vit 
4.644.000 Leke/2 vjet 
 

KOHA E ZBATIMIT 
Duke filluar nga viti 2014 
 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia e Fierit, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Fier, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Bashkia e Fier

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

QËLLIMI: 

OBJEKTIVI  

Programi Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Qarku Fier, 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 

BUXHETI I KËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 
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Infrastruktura

Tabela e projektit Trajnim Aftësia e kufi zuar dhe zhvillimi

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 Fier– 
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 
Fier 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 nviveli 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 nviveli i njohjes së detyrimeve ligjore dhe 
standarteve teknike për një mjedis pa barriera. 

GRUPET E SYNUARA 
1. Specialistet e sektoreve te urbanistikes  së 
bashkisë Fier– sekretariat teknik, këshill teknik, 
anëtarë të KRRT, subjektet monitoruese- 
urbanistika ligjore, inspektoriati i ndërtimit, 
struktura e re monitoruese 

AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT 
1. Subjektet trajnuese 
2. stafet e departamenteve respektive 

 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 
1. Pushteti vendor 

2 Donatorë 

BUXHETI I PLANIFIKUAR 
60.000 lekë 
 

KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 
2011 - 2012 
 

 
 

QELLIMI: 

 
OBJEKTIVI 

 

 
PROGRAMI 

 

Emri i projektit 
 

 
PERSHKRIMI I PROJEKTIT 

 
OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 
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FIERI

AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT 
- Specialistët e bashkisë 
-Komuniteti i biznesit 
- Studentë të universitetit 
 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 
-pushteti vendor 
- OJF me asistencë teknike 
- universiteti me kapacitete të studentëve dhe 
stafit akademik 
 

BUXHETI I PLANIFIKUAR 
60.000 lekë  

KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 
2011 
 

Tabela e projektit  
 

 

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 

 

 
PROGRAMI 

 

Emri i projektit 

 
PERSHKRIMI I PROJEKTIT 

 

 
OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

 

AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT KONTRIBUTE TE MUNDESHME 

BUXHETI I PLANIFIKUAR KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 

Tabela e projektit  
 

 

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 
 

PERSHKRIMI I PROJEKTIT 
Mjedisi ndërtimor në qytetin e Fierit 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. Specialistët e sektorëve të urbanistikës  së 
bashkisë Fier– 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 
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AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT 
-pushteti vendor 
-OJF 
- Studentë të universitetit  
-MEDIA  

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 
-pushteti vendor 
- OJF me asistencë teknike 
- universiteti me kapacitete të studentëve dhe 
stafit akademik 
- media publike me minutazh falas 
 

BUXHETI I PLANIFIKUAR 
60.000 lekë  

KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 
2011- 2015 
 

Tabela e projektit SStudim  mbi nivelin aktual të përshtatshmërisë në ndërtesat egzistuese publike 
 
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 
 
IV.1 Të vlerësohet dhe evidentohet niveli i 
përshtatshmërisë së objekteve egzistuese:  të objekteve 
në qytet duke filluar nga ato publike/asete të bashkisë 

 

Emri i projektit 
IV.1.1 Studim me gjetje dhe rekomandime mbi 
nivelin aktual të përshtatshmërisë në ndërtesat 

 
PERSHKRIMI I PROJEKTIT 

 
OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 
- 
-

 

AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT 

 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 

 
BUXHETI I PLANIFIKUAR 

 
KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 

 

 
 

QELLIMI: 

 
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. 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  

PERSHKRIMI I PROJEKTIT 
Mjedisi ndërtimor në qytetin e Fierit 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.  

 
OBJEKTIVAT 
-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 
- komuniteti në tërësi 
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Tabela e projektit Përshtatja e ndërtesës së bashkisë

AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT 

 
-  

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 

- 
 

BUXHETI I PLANIFIKUAR 
 

KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 

 
Studim  mbi nivelin aktual të përshtatshmërisë në ndërtesat egzistuese publike

 
QELLIMI 

 
 
OBJEKTIVI  
 

dhe private;  në rrugë, sinjalistikë dhe vend-parkime/  
mjetet e transportit publik  

Emri i projektit 
IV.1.1 

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 
 

PERSHKRIMI 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. 

 
OBJEKTIVAT 
-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 
 
 
 

 
AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT 
- stafet e specialistëve në bashki 
- studentë të degeve respektive në universitet 
- OJF 
-donatorë 
BUXHETI I PLANIFIKUAR 
 
300.000 lekë 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 
-pushteti vendor 
-komuniteti i biznesit 
-OJF me ekspertizë 
-kntribut studentësh 
KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 
2011  

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.2.1 Përshtatja e ambjenteve në Bashkinë e 
Fierit. 
Hartimi i projektit ndërtimor me detaje për 
ndërhyrje:  
-vendosja e katër rampave 
-vendosja e ashensorit 

 
PERSHKRIMI I PROJEKTIT 

 
OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

 

AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT 

 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 

 
BUXHETI I PLANIFIKUAR 
2449000 lekë 

KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 
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Tabela e projektit Përshtatja e një qendre shëndetësore

QELLIMI: 

 
OBJEKTIVI 

 
PROGRAMI 

 

 

Emri i projektit 

 

- një tualet i përshtatur 
-shirita orientues në dysheme për të verbërit 
-parmakë mbështetës 
 

PERSHKRIMI I PROJEKTIT 
Ndërtesa e bashkisë së Fierit është ndërtesë që vizitohet cdo ditë nga një fluks i madh qytetarësh. Ajo nuk 
siguron akses për përdorim nga ana e personave me aftësi të kufizuara. Edhe në rikonstruksionet 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, do të jetë më e përshtatur për të gjithë komunitetin. 

 
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 
- staffi 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 qëndror 
-pushteti vendor 
-komuniteti i biznesit 
-OJF me ekspertizë 
-kontribut studentësh 
 

BUXHETI I PLANIFIKUAR 
2449000 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 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 një qendre shëndetësore 
Hartimi i projektit ndërtimor me detaje për ndërhyrje: 
-vendosja e tre rampave 
- një tualet i përshtatur 
-shirita orientues për të verbërit 
-parmakë mbështetës 
 

PERSHKRIMI I PROJEKTIT 

 
OBJEKTIVAT 

 
 

GRUPET E SYNUARA 

 

AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT 

 
 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 

 
BUXHETI I PLANIFIKUAR 

 KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 

 



SZHPAK
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FIERI

Tabela e projektit Përshtatja e Qendrës për të moshuarit

QELLIMI: 

 
OBJEKTIVI 

 
PROGRAMI 

 

 

Emri i projektit 

VI.2.3 Përshtatja e një qendre shëndetësore 

 
PERSHKRIMI I PROJEKTIT 
Ndërtesa e qendres shëndetësore është ndërtesë që frekuentohet nga shumë qytetarë, për momentin me 
aftësi të kufizuara. 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 frekuentimin e saj nga 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 të qendrës nga pacientë 
/qytetarë me aftësi të kufizuara 
-të përputhet niveli i  ndërtimit me standartet bashkëkohore 
- të rritet numri i shërbimeve që iu ofrohet të gjithë qytetarëve  
 

GRUPET E SYNUARA 
-qytetarët me aftësi të kufizuara 
-komuniteti në tërësi 
- të moshuarit 
 

AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT 
- stafet e specialistëve në bashki 
- studentë të degeve respektive në universitet 
- OJF 
-MSH 
 
 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 
-MSH 
-pushteti vendor 
-komuniteti i biznesit 
-OJF me ekspertizë 
-kontribut studentësh 
-donatorë 
 

BUXHETI I PLANIFIKUAR 
660000 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. 2.2 Përshtatja e Qendrës për të moshuarit 
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 Qendrës për të moshuarit është ndërtesë që i shërbën personave që mosha u dikton aftësi të 
kufizuara. Ajo nuk siguron akses për përdorim nga ana e personave me aftësi të kufizuara. Edhe në 

 

 
OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

 
AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT 

  
 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 

 
BUXHETI I PLANIFIKUAR 
2322000 lekë
 

KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 
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Tabela e projektit 

QELLIMI: 

 
 
OBJEKTIVI 

 
PROGRAMI 

 

 

Emri i projektit 

 
PERSHKRIMI I PROJEKTIT 

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 personat me aftësi 
të kufizuara/të moshuarit; 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 cilësia e jetesës brenda saj.  
- të jetë më e lehtë për t’u përdorur nga të moshuarit. 
- të jetë më e lehtë për t’u përdorur nga personeli I shërbimit 
 

GRUPET E SYNUARA 
- persona të moshuar  
- të moshuar me aftësi të kufizuara 
-punonjës të stafit në veprimet e 
përditëshme menaxhuese 
- vizitorë 
 

AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT 
- stafet e specialistëve në bashki 
-  shërbimi social shtetëror 
- studentë të degeve respektive në universitet 
- OJF 
  
 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 
-MPCSSHB 
-pushteti vendor 
-komuniteti i biznesit 
-OJF me ekspertizë 
-kontribut studentësh 
-donatorë 
 

BUXHETI I PLANIFIKUAR 
2322000 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 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. 2.6 Përshtatja e hyrjes në  7 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 
 

PERSHKRIMI 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 egzistuese. Në këtë mënyrë nxënësit me aftësitë kufizuara 
do të arrijnë të futen dhe të zhvillojnë mësim në katin përdhe. 
 
OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 
-

 

AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT 

-  
 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 

 

BUXHETI I PLANIFIKUAR 
2590000 lekë 

KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 

 



SZHPAK
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FIERI

Tabela e projektit Modeli i një shkolle të përshtatur

QELLIMI: 

 
OBJEKTIVI 

 
PROGRAMI 

 

 

Emri i projektit 

 

 
PERSHKRIMI I PROJEKTIT 

 
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 
2590000 lekë 

KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 
2011-2015 
 

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 Modeli i një shkolle të përshtatur me kerkesat më 
të domosdoshme 
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 Fierit 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 

 

GRUPET E SYNUARA 
-specialistët e investimeve 
-specialistët e ndërtimeve 

 
AKTORE TE PERFSHIRE DIREKT 

 
 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 

  
 

BUXHETI I PLANIFIKUAR 
 

KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 
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Tabela e projektit Përshtatja e trotuareve në 10 kryqëzime rrugësh

QELLIMI: 

 
OBJEKTIVI 

 
PROGRAMI 

 

 

Emri i projektit 

 
PERSHKRIMI I PROJEKTIT 

 
OBJEKTIVAT 

të gjithë hapësirën e saj 

 

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 
- MASH 
 
 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 
-MASH 
-pushteti vendor 
-komuniteti i biznesit 
-OJF me ekspertizë 
-kontribut studentësh 
-donatorë   
 

BUXHETI I PLANIFIKUAR 
2662000 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 
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  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 Fierit 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 

-
 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 

 
BUXHETI I PLANIFIKUAR 

 

KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 
 



SZHPAK
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FIERI

Tabela e projektit

 

QELLIMI: 

 
 
OBJEKTIVI 

 
PROGRAMI 

 

 

Emri i projektit 

 
PERSHKRIMI I PROJEKTIT 

 
OBJEKTIVAT 

 

GRUPET E SYNUARA 

 
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 
690000 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. 4 Përshtatja e zyrave të njësisë vendore të 
ndihmës ekonomike  

PERSHKRIMI I PROJEKTIT 
Zyrat e njësisë vendore të ndihmës ekonomike janë objekte 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 këtyre zyrave përfiton i gjithë komuniteti që drejtohet për atje për shërbim 
shoqërorë. 
 
OBJEKTIVAT 
- Të krijohet mundësia që të gjithë qytetarët të 
mund të shkojnë për të marrë shërbim të 
drejtpërdrejtë në institucion 

- personat me aftësi të kufizuara komunikojnë direkt 
me punonjësit e qendrës 
- shërbimi i ofrohet qytetarëve 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 
- MPCSSHB 
- donatorë 
 
 

KONTRIBUTE TE MUNDESHME 
-pushteti vendor 
-komuniteti i biznesit 
-OJF me ekspertizë 
-kontribut studentësh 
-donatorë 
 

BUXHETI I PLANIFIKUAR 
2121000 lekë 
 

KOHEZGJATJA E ZBATIMIT 
2011  
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Punësimi dhe formimi profesional

Projekti 1 (Objektivi II)

QËLLIMI  
Garantimi i të drejtës për punësim të personave me aftësi të kufizuar, punëkërkues, në rajonin e Fierit, 
përmes krijimit të mekanizmave rregullatorë në nivel lokal.  
 
OBJEKTIVA:  

1. Krijimi i një njësie pranë DRSHKP Fier me fokus nxitjen e punësimit të personave me aftësi të 
kufizuar 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        
 
Programi: PPUNËSIMI  
 

Emri i projektit:  
Ngritja e njësisë për nxitjen e punësimit të 
personave me aftësi të kufizuar, pranë 
DRSHKP, Fier  
 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
Megjithëse SKPAK dhe kuadri ligjor shqiptar i plotësuar në vite, shpreh dhe mbron interesat e personave 
me aftësi të kufizuar për punësim dhe trajnim profesional 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 kufizuar. Për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtës për punësim dhe formim 
profesional të personave me aftësi të kufizuar 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. Ato janë 
ndërmjetës shumë të mirë ndërmjet strukturave në nivel qëndror dhe atyre në nivel lokal si në funksion të 
zbatimit të kuadrit ligjor dhe politikave për nxitjen e punësimit në rajonet përkatëse por dhe të adresimit në 
nivel qëndror të problematikës së punësimit dhe formimit profesional të personave me aftësi të kufizuar 
shfaqur në rajonet ku ato ushtrojnë funksionet.  
DRSHKP Fier raporton se nuk plan veprimi në drejtim të nxitjes së punësimit të personave me aftësi të 
kufizuar dhe krijimit të mekanizmave rregullatorë në zyrën e tyre për të mundësuar funksionimin në sistem 
të tij pra; proçes identifikimi i personave me aftësi të kufizuar punëkërkues dhe i aftësive të tyre për të 
punuar, këshillim – orientimi, ndërmjetësimi me subjekte private dhe publike për punësimin e tyre. 
Gjithashtu nga intervistat u evidentua se ndërmjet strukturave si DRSHKP dhe institucioneve lokale (bashki) 
nuk ka bashkëpunim në funksion të shkëmbimit të informacionit për të njohur nevojat për punësim dhe 
aftësitë për punë të personave me aftësi të kufizuar/ përfitues të skemave të ndihmës ekonomike për 
aftësinë e kufizuar. 
Po në këtë kuadër i munguar është edhe bashkëpunimi i ndërsjellë ndërmjet DRSHKP dhe OJF të aftësisë 
së kufizuar për referimin e rasteve dhe kërkimin e informacionit për persona me aftësi të kufizuar të aftë 
për të punuar në sektorë të caktuar 
Projekti i propozuar synon krijimin e një njësie pranë DRSHKP Fier me qëllim nxitjen e punësimit të 
personave me aftësi të kufizuar në këtë rajon. Detyra kryesore të njësisë  
 

OBJEKTIVAT GRUPET E SYNUARA 
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AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Projekti do të zbatohet me përfshirjen dhe në partneritet mes 
aktorëve: 
-MPCSSHB, SHKP, DRSHKP Fier, ILO, Bashkia Fier, QFP Fier, OJF 
të aftësisë së kufizuar dhe subjektet private 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
ILO përmes projekteve që zbaton të 
mundësojë ngritjen e kapaciteteve të 
specialistëve të njësisë. 
Bashkia Fier dhe OJF lokale të 
kontribuojnë me mbështeje financiare 
për organizimin e takimeve periodike të 
aktorëve lokalë.   
 

BUXHETI I KËËRKUAR KOHA E ZBATIMIT 

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 
punësimin 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 kufizuar.        
Zbatimi i këtij projekti në rajonin e Fierit 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 
1.Në vitin e parë të zbatimit të projektit do të krijohet njësia 
pranë DRSHKP me dy specialistë si dhe do të krijohet 
infrastruktura e nevojshme materiale për mbarëvajtjen e 
aktivitetit të saj;   
- pajisje dhe ambiente të përshtatura 
- programe statistikore/ data – base për identifikimin e PAK 
punëkërkues dhe rapotimin e situatës së punësimit të tyre   
2. Në vitin e parë ngritja e kapaciteteve të specialistëve të 
njësisë , me konsulencë të vendit  dhe të huaj, për ushtrimin e 
funksioneve të tyre. 
3. Në vitin e parë të projektit do të bëhet aktiv data –base për 
hedhjen e të dhënave sipas indikatorëve të përcaktuar 
4. Organizimi i tryezave me aktorë lokalë, 4 herë në vit / çdo vit 
të zbatimit të projektit 
5. Organizimi i fushatave ndërgjegjësuese me subjektet private, 
2 fushata në vit/ çdo vit. 
6. Publikimi i buletineve me informacion për; funksionet e 
njësisë dhe mundesitë që tregu i punës në rajonin e Fierit ofron 
për PAK. 2 në vit/çdo vit 
7. Publikimi i raportit vjetor për punësimin e PAK në rajonin e 
Fierit/ çdo vit    
8. Ndërmjetësimi i 250 PAK pranë subjekteve punëdhënëse deri 
në përfundim të projektit  
8. Duke filluar nga viti i dytë i zbatimit të projektit të realizohet 
subvencionimi i subjekteve private përmes programeve të 
nxitjes së punësimit, për punësimin e 50 personave me aftësi  
të kufizuar deri në përfundim të projektit. 

GRUPET E SYNUARA 
Personat me aftësi të kufizura, 
grupmosha, moshë pune  në rajonin e 
Fierit, çdo vit 50 PAK të ndërmjetësuar 
për punësim dhe mesatarisht 10 PAK të 
punësuar.   
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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 vjeçare. 
-Fonde për subvencionim të bizneseve për punësimin e 50 PAK 
  11980000 lekë (ne 5 vite projekt) 
 

KOHA E ZBATIMIT 
 
2011-2015 

Projekti 2 (Objektivi II)

QËLLIMI  
Personat me aftësi të kufizuara në qytetin e Fierit, 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 qytetin e Fierit. 
 
Programi: PPUNËSIMI  
 

Emri i projektit: Ngritja e shërbimit pilot të 
riaftësimit profesional, pranë Qëndrës së 
Formimit Profesional, Fier  
 

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 profesional 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 përfitimeve 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 Fierit, 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.  
Përfaqësues të shoqatës së të verbërve Fier referojnë se ka shumë të verbër të cilët kanë mbaruar arsimin 
e mesëm dhe mund të orientohen, nëse do tu krijoheshin kushtet në perputhje me nevojat, në punësim dhe 
formim profesional. Ndërkohë që persona me aftësi të kufizuar fizike ngritën çështjen e formimit profesional 
si të rëndësishëm duke qenë se pas moshës 14 vjeç në përgjithësi ata ndërpresin arsimimin. 
Me qëllim që QFP, ti shërbejë dhënies së shërbimeve efektive edhe për personat me aftësi të kufizuar 
vlerësohet se stafi i QFP ka nevojë të trajnohet dhe të informohet në drejtim të punës me persona me aftësi 
të kufizuar. Po në këtë kuadër shihet si e domosdoshme rivlerësimi i kurrikulave nga ana e instruktorëve 
duke krijuar hapsira për kurse të cilat mund të ndiqen nga personat me aftësi të kufizuar por gjithashtu tu 
krijojnë atyre më shumë shanse për tu punësuar në të ardhmen. Projekti i propozuar synon ngritjen e një 
shërbimi pilot të riaftësimit profesional, pranë Qëndrës së Formimit Profesional, Fier për të bërë të mundur 
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QËLLIMI  

 
OBJEKTIVA:

Programi PUNËSIMI Emri i projektit: 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

që personat me aftësi të kufizuar, 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 stafit profesionist, logjistikë  dhe 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 
fushën e  rehabilitimit/trajnimit profesional 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 
profesional 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 
profesional  
5- Krijimi i një pike rreferimi për zyrën e punës, sektorin 
publik dhe privat për punësimin e personave me aftësi të 
kufizuara në qytetin e Fierit 
 

GRUPET E SYNUARA 
Personat me aftësi të kufizura, grupmosha 16- 
35 vjec , 40 përfitues në vit (25 femra) 

AKTORËT E PËRFSHIRË DIREKT 
Projekti do të zbatohet me përfshirjen dhe në partneritet 
mes aktorëve: 
-QFP, Fier 
-Bashkia Fier 
-DAR, MASH, 
-MPÇSSHB, SHKP, DRSHKP Fier,  
-QFP jopublike në Fier 
-OJF të aftësisë së kufizuar në Fier 
 

KONTRIBUTE TË MUNDSHME 
Qëndra e Formimit Profesional, Fier do të ofrojë 
disa nga ambjentet egzituese  
-Bashkia Fier dhe institucionet e tjera relevante 
në nivel qëndror dhe lokal do të ofrojnë 
mbështetje finaciare, si edhe do të përfshihen 
sipas përgjegjësive respektive për të 
mundësuar zbatimin , qëndrueshmërinë dhe 
zgjerimin e mëtejshëm 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 qëndrës, pajisjet si dhe fonde 
operacionale për funksionimin e saj 
(paga, kosto indirekte etj) për një periudhë  3 vjeçare. 
38.300.000lekë (në 4 vite të zbatimit të  projektit) 
 

KOHA E ZBATIMIT 
2010-2014 
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Arsimi

Projekti 1 ( Objektivi II.10 )

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 njerëzore 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 brënda mjediseve të shkollës 
 

Programi: AARSIMI 
 

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 qëndror, 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 çka është më e rëndësishmja, rishtazi po rishikohet 
kuadri ligjor për arsimin parauniversitar duke konsideruar seriozish dhe cilësisht çështjen 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 Fierit 
ekspozuar fare 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 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 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 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 nevojshme fëmijëve me AK. Është e nevojshme të 
prezantohet në sistem mësuesi ndihmës dhe  idealisht edhe specialistë të trajtimit të AK 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-nxënës, shtuar 

 
Ndërhyrja e propozuar: 
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këtu edhe faktin se jo gjithnjë psikologët kanë përgatitjen akademike relevante. 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 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 përcaktuar në kuadrin ligjor arsimor ekzistues. Në qytetet ku arsimi 
gjithpërfshirës është pilotuar, haset edhe fenomeni tjetër, 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 e kryer në funksion të hartimit të strategjisë 
lokale të rajonit të Fier, kërkojnë ndërhyrje të mirëmenduar 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, Fier 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 
gjithpërfshirës në këtë shkollë e arritur kjo permes;  

1. trainimit të mësuesve, prindërve, 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 profesional 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 qëndrave 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 ishte 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 përshtatjet e nevojshme për të akomoduar dhe për 
tju përgjigjur nëvojave të fëmijëve me AK që do të rregjistrohen dhe edukohen në këtë shkollë. Pjesmarrja 
në këtë strukturë e specialisteve të 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 
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 ndërgjegjësohen për rolin që kanë për të mbështetur moshatarët e tyre në nevojë. 
Komuniteti i prindërve 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 
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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 gjithpërfshirës 
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 
Prindrit 
Nxënësit 
Punonjësit e DAR, Bashkisë, Drejtorisë së Shëndetit 
Parësor 
Personel i shkollës speciale 
Personel i qendrave të zhvillimit 
OJF kontribues 
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 
11979225 lekë (në 5 vite projekt) 
Kësaj shume do ti shtohet buxheti, shuma 2662000 lekë  
për përshtatshmërinë ndërtimore të shkollës (shih 
tabelën e buxheteve për përshtatshmërinë ndërtimore). 
  

KOHA E ZBATIMIT 
2010-2014 
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V.1 LISTA E PERSONAVE TË CILËT KONTRIBUAN NË HARTIMIN E 
      STRATEGJISË SË ZHVILLIMIT PËR PERSONAT ME AFTËSI TË 
      KUFIZUAR (SZHPAK) NË RAJONIN E FIERIT

Lista e personave të cilët kontribuan në hartimin e SZHPAK për fushën e 

shërbimeve Sociale

Rita Moço, drejtore e Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve Sociale/Fier

Astrit Hysi, drejtor i DSHPSH/ qarku Fier

Flamur Bufi , shef sektori në DRSHKP

Valbona Mamaj, specialiste në DRSHKP

Mimoza Hoxha, inspektore në DRSHKP

Agron Margilaj, drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Sociale/Bashkia Fier

Merita Bitri, specialiste në Drejtorine e Shërbimeve Sociale/Bashkia Fier

Florida Taraj, administratore e ndihmës ekonomike, Bashkia Fier

Nazmi Kojku, administrator i ndihmës ekonomike, Bashkia Fier

Ylvie Toska, administrator i ndihmës ekonomike, Bashkia Fier

Daniela Roqi, punonjëse sociale, Shtëpia e të Moshuarve, Fier

Ramiz Hoxha, kryetar i Shoqatës së Invalidëve të Punës/Dega Fier

Nafi e Kollçaku, shoqata e Invalidëve të Punës/Dega Fier

Festim Manaj shoqata Kombëtare e të Verbërve të Shqipërisë/ Dega Fier

Timo Toska shoqata Kombëtare e Para-Tetraplegjikëve/ Dega Fier 

Matilda Dushku “Dea” - Fier

Daniela Dhima “Dea” - Fier

PJESA V. ANEXE
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Lista e personave të cilët kontribuan në hartimin e SZHPAK për fushën 

përshtatshmërisë

 Manol Goga drejtor i Departamentit të Urbanistikës dhe Planifi kimit të 

 Territorit/ Bashkia Fier

 Lindita Sota drejtore e Urbanistikës/Bashkia Fier

 Mimoza Myslimi specialiste/zyra e projektimit/bashkia Fier

 Luljeta Ngresi specialiste/zyra e urbanistikës/ Bashkia Fier

 Petrit Gishti specialist urbanistike/Bashkia Fier

 Adelina Hoxha specialist urbanistike/Bashkia Fier

 Aida Yzeiraj juriste, zyra e legalizimeve/Bashkia Fier

 Mariola Velaj specialiste, zyra e legalizimeve/Bashkia Fier

 Silvana Aleksi specialiste, drejtoria e urbanistikës/Bashkia Fier

 Ramiz Hoxha kryetar i Shoqatës së Invalidëve të Punës/Dega Fier

 Nafi e Kollçaku shoqata e Invalidëve të Punës/Dega Fier

 Festim Manaj shoqata Kombëtare e të Verbërve të Shqipërisë/ Dega Fier

 Timo Toska shoqata Kombëtare e Para-Tetraplegjikëve/ Dega Fier

Lista e personave të cilët kontribuan në hartimin e SZHPAK për fushën e arsimit

Mirela Emiri specialiste e kurrikulës dhe cilësisë, DAR, Fier

Mihal Krimçe specialist/ DAR Fier

Manushaqe Durmishi specialiste/ DAR Fier

Filloreta Bano specialiste/ DAR Fier

Erselda Lugaj drejtore e shkolle 9-vjeçare

Nexhmie Bashkurti drejtore e shkolle 9-vjeçare

Pëllumbesha Guraj drejtore e shkollës 9-vjeçare

Mimoza Lamçe psikologe

Silvana Duka psikologe shkollore

Manjola Bakiasi psikologe

Ramiz Hoxha kryetar i Shoqatës së Invalidëve të Punës/Dega Fier

Nafi e Kollçaku shoqata e Invalidëve të Punës/Dega Fier

Festim Manaj shoqata Kombëtare e të Verbërve të Shqipërisë/ Dega Fier

Timo Toska shoqata Kombëtare e Para-Tetraplegjikëve/ Dega Fier 

Lista e personave të cilët kontribuan në hartimin e SZHPAK për fushën e 

punësimit dhe formimit profesional

Merita Pove Drejtoria Rajonale e Punësimit, Fier

Maringlen Andrea Drejtoria Rajonale e Inspektoriatit Shetëror të Punës
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Athina Çëra Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional, Fier 

Luljeta Dhima specialiste/ drejtoria e Formimit profesional 

Denisa Goga punonjëse sociale/ qëndra sociale “Murialdo”

Kontribut në shkëmbimin e informacionit dhe dhënies së opinioneve dhanë edhe 

individë me aftësi të kufi zuar dhe familjarë të tyre përmes intervistave direkte dhe fokus 

grupeve te organizuara. 

V.2 TABELAT E BUXHETEVE TE PROJEKTEVE PILOT

I. Buxhetet
I.1 Shërbimet Sociale

Projekt 1 

Ngritja dhe fuqizimi i strukturave të shërbimeve sociale pranë Bashkisë Fier

Projekt 2 

Mbledhja e të dhënave/vlerësimi i gjendjes së nevojave për shërbime

Projekt 3 

Qendër Ditore Multifunksionale për personat me aftësi të kufi zuara

Zërat e buxhetit Kosto  Viti1 Viti2 Viti3 Viti4 Viti5 
Personel (nje staf ne dy 
vitet e para/3 staf ne 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
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Projekt 4 

Qendër multifunksionale informimi, orientimi, këshillimi për personat me aftësi të 

kufi zuara e familjet e tyre

Projekt 5 

Ndërhyrje në fëmijërinë e hershme

Projekti 6 

Shërbimi Asistentit personal për Personat me Aftësi të kufi zuara.

Projekt 7

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 (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 (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 (2 koordinatore/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 3.210.000 33.210.000
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Projekt 8 

Pilotimi i qendrave për jetesë të pavarur

Projekt 9 

Pilotim i Shërbimit “Respite care”

I.2 Infrastruktura

Projekt 1 

Fuqizim Kapacitetesh të institucioneve lokale përgjegjëse për përshtatshmërinë

Projekt 2 

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 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 

Përgatitja, botimi dhe shpërndarja e materjaleve ndërgjegjësuese për ndërtime dhe 

transport të përshtatur

Projekt 4 

Studim me gjetje dhe rekomandime mbi nivelin aktual të përshtatshmërisë në 

ndërtesat egzistuese publike

Projekt 5 

Përshtatja e ambjenteve në Bashkinë e Fierit

Projekt 6

Përshtatja e hyrjes në 7 shkolla nëntë vjecare të qytetit

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 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 i 
aktivitetit 

Njësia Sasia Kosti për njësi Shuma në lekë 

Trajnim ditë 3 20.000 60.000 
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 12 10000   120000 
2 Parmakë ml 100 2500   250000 
 Total për një shkollë      370000 
 Total për 7shkolla    2590000 
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Projekt 7 

Modeli i një shkolle të përshtatur

Projekt 8 

Përshtatja e trotuareve në 10 kryqëzime rrugësh

Projekt 9

Përshtatja e hyrjes së një qendre shëndetësore

 
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 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 

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 
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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, Fier

Projekti 2 (Objektivi V)

Ngritja e shërbimit pilot të riaftësimit profesional, pranë Qëndrës Publike të Formimit 

Profesional, Fier

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 

527000 158.100 105.400 105.400 52.700 52.700 

Krijimi dhe fuqizimi i grupit qe 
harton PEI ne shkollë 

1490500 298.100 298.100 298.100 298.100 298.100 

Trajnim për mësues 790500 316.200 210.800 263.500   
Aktivitete me prindërit 593500 118.700 118.700 118.700 118.700 118.700 
Fuqizimi i qeverisë së 
nxënësve 

1555945 332.269 226.869 332.269 332.269 332.269 

Organizim i aktiviteteve 
ndërgjegjësuese brënda 
shkollës 

972500 194.500 194.500 194.500 194.500 194.500 

Organizim i aktiviteteve 
ndërgjegjësuese përtej 
shkollës 

1090240 446.080 161.040 161.040 161.040 161.040 

Krijimi i mjedisit burimor 335040 335.040 50.000 50.000 50.000 50.000 
Përshtatshmëria fizike (shih 
projektet e përshtatshmërisë) 

      

Persona burimorë 4600000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 
Shpenzime administrative 24000 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 
Total 11979225 3.123.789 2.290.209 2.448.309 2.132.109 2.132.109


