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HYRJE

Polio Plus – lëvizje kundër handikapit, në korniza të projektit “Zëri i vetëm për 
Konventën për të drejtat e personave me handikap”, në korniza të projektit “Mbro-
jtja e fëmijëve nga dhuna dhe avancimi i inkluzimit social të fëmijëve me aftësi të 
kufizuara në Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë” financuar nga Bashkimi Evropian 
dhe ko-financuar dhe implementuar nga UNICEF, në periudhën mars – qershor 
2018, përpiloi vështrim me titull “Sa personat me aftësi të kufizuara i njohin të dre-
jta e tyre”. Qëllimi i kësaj mostre ilustrimi është nevoja që të shikohet sa personat 
me aftësi të kufizuara i njohin të drejtat e tyre dhe si i kuptojnë në frymën e KD-
PAK. Ky shqyrtim është realizuar në mostër ilustruese dhe në asnjë mënyrë nuk 
është gjithëpërfshirës dhe ka për qëllim vetëm në mënyrë indikative ta paraqesë 
gjendjen në teren.  

Shqyrtimet janë ilustruar në tre krerë:

Kreu I - jep pasqyrë të së drejtave të personave me aftësi të kufizuara në pajtim 
me Konventën për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara të OKB.

Kreu II - i eksponon shikimet e personave me aftësi të kufizuara nga realizimi, i 
anketës së vetme të mostrës ilustruese.

Kreu III - i përmbledh konkluzionet e dy krerëve të mëparshëm dhe jep reko-
mandime për avancimin e gjendjes në kontekst nacional. 

Këto shqyrtime duhet të shërbejnë si vegël për kuptimin e këtij fenomeni dhe 
nuk kanë për qëllim të ofrojnë përpunim gjithëpërfshirës teorik, por në mënyrë 
indikative ta tregojnë gjendjen ekzistuese. Në mënyrë plotësuese, konstatimet 
nga shqyrtimet mund të shërbejnë në të ardhmen për krahasim të analizës 
gjithëpërfshirëse të mostrës reprezentuese si dhe për realizimin e programeve për 
përforcimin e kapaciteteve të personave me aftësi të kufizuara dhe organizatave 
përfaqësuese të tyre për të drejtat konkrete të cilat dalin nga Konventa.  
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KREU
I TË DREJTAT E PERSONAVE ME 

AFTËSI TË KUFIZUARA NË 
PAJTIM ME KONVENTËN

Shteti ynë e ratifikoi Konventën Ndër-
kombëtare për të drejtat e personave 
me aftësi të kufizuara dhe Protokollin 
fakultativ më 29 dhjetor 2011. Në pajtim 
me Kushtetutën, ratifikimi i konventave 
ndërkombëtare janë pjesë e legjisla-
cionit nacional dhe nuk mund të ndry-
shohen me ligj. 

1.1. Konventa për të dre-
jtat e personave me aftësi 
të kufizuara 

Konventa Ndërkombëtare për të dre-
jtat e personave me aftësi të kufizuara 
është instrumenti i parë juridik i detyrue-
shëm për të drejtat e njeriut i cili e shpreh 
modelin social  të shikimit të aftësisë së 
kufizuar. Kështu që Konventa nuk bën 
dallim dhe nuk i radhit të drejtat e para-
para   me të nën një hierarki të caktu-
ar, më poshtë sqarohen vetëm disa nga 
të drejtat të cilat janë edhe lëndë më e 
ngushtë e interesit të këtij vështrimi.

barazia dhe indiskriminimi 
(neni 5) 

Pjesa më e madhe e Konventës i për-
ket çështjes së barazisë dhe mbrojtjes 
nga diskriminimi në bazë të aftësisë 

së kufizuar. KDPAK ju imponon dety-
rim shteteve-palë të kontraktuara që të 
pranojnë se të gjithë personat janë të 
barabartë para dhe sipas/ndaj ligjit dhe 
kanë të drejtë të mbrojtjes dhe dobisë 
së barabartë të ligjit, pa diskriminim. Në 
mënyrë plotësuese, shtetet –palë të kon-
traktuara janë të detyrueshëm të ndalo-
jnë çfarëdo qoftë diskriminimi në bazë të 
aftësisë së kufizuar, duke përfshirë edhe 
pamundësimin e rregullimit përkatës.

Njëkohësisht KDPAK përmend se 
masat e ndërmarra me qëllim që të 
zvogëlohet hendeku në mes normatives 
dhe të vërtetës, duhet të trajtohen si për-
jashtim specifik nga diskriminimi dhe të 
njëjtët patjetër që të jenë në pajtim me të 
gjitha principet dhe dispozitat e KDPAK. 
Veçanërisht, ato nuk guxojnë të rezulto-
jnë me izolim, ndarje, stereotipizim, stig-
matizim ose mënyrë tjetër të diskrimin-
imit të personave me aftësi të kufizuara. 

Qasja 
(neni 9) 

Ky nen i përket në përgjithësi qasjes 
së personave me aftësi të kufizuara 
e cila “duhet të shikohet si reafirmim 
i veçantë i aspektit social i së drejtës 
së qasjes nga aspekti i aftësisë së ku-
fizuar”. Në fakt, shtetet – palë të kon-

traktuara detyrohen të ndërmarrin masa 
përkatëse për shkak të sigurimit të qa-
sjes të personave me aftësi të kufizuara 
në bazë të barabartë me të tjerët drejt 
objekteve dhe rrethit fizik, transportit, 
informatave dhe komunikimeve, përf-
shirë edhe teknologjinë informatike dhe 
komunikuese dhe sistemeve, si dhe 
ndaj objekteve tjera dhe ndihmesave/
shërbimeve të kapshme për publikun, 
si në mjedisin urban po ashtu edhe në 
atë rural. Shtetet – palë të kontraktuara 
po ashtu, duhet të formojnë mekanizma 
efikas për ndjekjen e sigurimit të qasjes 
dhe ta ndjekin sanksionimin kundër 
secilit i cili nuk ka arritur që ti zbatojë 
standardet për qasje. 

Njohje e barabartë para ligjit 
(neni 12) 

E drejta e njohjes së barabartë para 
ligjit do të thotë se aftësia vepruese 
është atribut universal cilësor i të gjithë 
njerëzve dhe patjetër që të respektohet 
për personat me aftësi të kufizuara në 
bazë të barabartë me të tjerët.

Ky nen është shumë i rëndësishëm për 
shkak se në mungesë të së drejtës të 
pranimit si person para ligjit, individi de-
gradohet dhe sillet në objekt të thjeshtë 
juridik ku ai/ajo nuk do të jetë person në 
kuptimin e drejtë dhe do të jetë i privuar 
nga të gjitha të drejtat tjera. Nga këto ar-
sye njohja e subjektivitetit juridik të per-

sonit është parakusht për realizimin e të 
drejtave të tjera të individit. Duke pasur 
parasysh se shfrytëzimi i së njëjtës në 
disa raste kërkon ekzistim të sistemeve 
për përkrahje dhe ndihmë të cilët nuk 
do ti gropojnë të drejtat ligjore të per-
sonave me aftësi të kufizuara, por duhet 
ta respektojnë zgjedhjen dhe vullnetin e 
tyre, të liruar nga ndeshja e interesave 
dhe ndikimit jo të drejtë. Po ashtu shte-
ti është i obliguar që ta respektojë dhe 
ti ndërmerr të gjitha masat përkatëse 
dhe efikase që ta sigurojnë subjektivi-
tetin juridik të personit me aftësi të ku-
fizuar në bazë të barabartë me të tjerët 
në rast të posedimit ose trashëgimit të 
pronës, kontrollimi i punëve të tij finan-
ciare, si dhe qasje të barabartë deri te 
huazimet bankare, hipotekat dhe format 
tjera të kredisë financiare dhe të siguro-
jë që personat me aftësi të kufizuar të 
mos privohen në mënyrë arbitrore nga 
pronësia e tyre.

Jetë e pavarur dhe përfshirje 
në bashkësi 

(neni 19)
E drejta e përcaktuar në nenin 19 të 

Konventës u përket të gjithë personave 
me aftësi të kufizuar pa përjashtim dhe 
në vete përfshinë dy koncepte, e drejta 
e jetës sovrane/të pavarur dhe e drejta 
të jetë i përfshirë në bashkësinë. Derisa 
e drejta e jetës së pavarur i përket di-
mensionit individual, si e drejtë personi 
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të emancipohet në vete pa iu refuzuar 
qasja dhe mundësitë për këtë, të dre-
jtën të jetë i përfshirë në bashkësinë 
e nënkupton dimensioni social, gjeg-
jësisht e drejta pozitive që të zhvillo-
het mjedisi inkluziv. Në  mënyrë plotë-
suese, kjo e drejtë ka natyrë hibride dhe 
në vete përmban si të drejta qytetare 
dhe politike (neni 19 paragrafi 1 alineja 
а) po ashtu edhe të drejta ekonomike, 
sociale dhe kulturore (neni 19 para-
grafi 1 alineja а, dhe neni 19 paragra-
fi 1 alineja c) dhe është shembull për 
ndërlidhjen mes veti,  ndërvarësi dhe 
pandashmëria e të drejtave të njeriut. 
Kjo e drejtë i përfshinë në vete princi-
pet e dinjitetit të lindur, autonominë dhe 
vetë përcaktimin, gjegjësisht ndalimin e 
detyrimit që personat me aftësi të ku-
fizuar të jetojnë në “kushte të caktuara 
për jetë”, gjegjësisht institucione. 

Arsimim 
(neni 24) 

Ky nen i përket të drejtës të arsimit 
inkluziv për personat me aftësi të ku-
fizuara në të gjitha nivelet (mësimin 
parashkollor, fillor, të mesëm, sipëror, 
përfshirë edhe mësimin e përjetshëm) 
dhe në të gjitha sferat (shtetërore dhe 
private) të procesit arsimor, pa diskri-
minim dhe në bazë të mundësive të 
barabarta.

Arsimi inkluziv është i rëndësishëm 
jo vetëm për atë se e siguron mjedis-

in më të mirë arsimor për nxënësit me 
aftësi të kufizuara, por për arsye se 
ndihmon edhe në ballafaqimin me ste-
reotipat dhe paragjykimet të cilat i kanë 
pjesëmarrësit tjerë për personat me af-
tësi të kufizuar, si dhe tejkalimin e tyre. 

Elemente bartëse të këtij neni janë 
principet e mosdiskriminimit dhe real-
izimi i mjedisit të përbashkët arsimor i cili 
do ta garantojë prezencën, pjesëmarr-
jen dhe zhvillimin e personave me aftësi 
të kufizuara, veçmas në personalitetin 
e tyre, talentin, kreativitetin dhe aftësitë 
mendore dhe fizike (paragrafi 1 alineja 
b). Kjo vet në vete kërkon edhe sigurim 
të rregullimit përkatës.

Qëllimi i institucioneve të special-
izuara arsimore është që të jenë zgjed-
hje kalimtare që ti përgatisin nxënësit 
për përfshirje në procesin e rregullt ar-
simor në ndonjë instancë të ardhshme 
dhe për këtë arsye përmbajtjet e ofru-
ara arsimore nuk guxojnë të jenë me 
më pak cilësi nga të ofruarit në sistemin 
e rregullt arsimor. E drejta e arsimit të 
personave me aftësi të kufizuar nuk do 
të realizohet në tërësi nëse nuk ekziston 
detyrimi i shteteve – palë të kontraktu-
ara të ndërmarrin masa për punësimin 
e kuadrit arsimor, duke i përfshirë edhe 
arsimtarët me aftësi të kufizuara, të cilët 
janë kualifikuar për gjuhën e shenjave 
dhe / ose shkrimin e Braevit dhe të sig-
urojnë trajnim për kuadrin arsimor i cili 
punon në të gjitha nivelet e arsimit. 

Shëndetësia 
(neni 25) 

Ky nen i përket mbrojtjes së shëndetit 
të personave me aftësi të kufizuara dhe 
parasheh që shtetet – palë të kontrak-
tuara të pranojnë se personat me aftë-
si të kufizuara kanë të drejtë të gëzo-
jnë standardin më të lartë të kapshëm 
të shëndetit pa diskriminim në bazë të 
aftësisë së kufizuar të tyre (paragrafi 
1).  Në fakt, të njëjtët detyrohen që ta 
ndalojnë dhe parandalojnë mos sig-
urimin diskriminues të shërbimeve 
shëndetësore të personave me aftësi 
të kufizuara dhe të sigurojnë shërbime 
shëndetësore gjinore – senzibilizuese, 
përfshirë edhe ato të cilat i përkasin re-
habilitimit mjekësor. Detyrimi i shteteve - 
palë të kontraktuara është që personave 
me aftësi të kufizuara të ju sigurojnë ato 
shërbime shëndetësore të cilët u janë të 
nevojshme veçmas për shkak aftësisë 
së tyre të kufizuar, duke përfshirë edhe 
identifikimin e hershëm përkatës dhe 
intervenimin dhe shërbimet të dizajnu-
ar që të minimizohet dhe parandalohet 
aftësia e kufizuar e mëtutjeshme, përf-
shirë edhe tek fëmijët edhe tek personat 
më të moshuar. (paragrafi 1 alineja b). 
Që të dy llojet e shërbimeve shënde-
tësore dhe ato të paraparë me popullsi 
të përgjithshme dhe ato të lidhur me vet 
aftësinë e kufizuar është e nevojshme 
që të sigurohen më afër bashkësisë në 
të cilën jetojnë personat me aftësi të ku-

fizuar, përfshirë edhe në rajonet rurale  
(paragrafi 1 alineja c). E rëndësishme 
për këtë nen është që iu është lënë 
personave me aftësi të kufizuara që të 
vendosin a do ta pranojnë shërbimin e 
caktuar shëndetësor dhe kujdesin apo 
jo, gjegjësisht liria e zgjedhjes së per-
sonave me aftësi të kufizuara është ud-
hëzuese primare e këtij neni. 

Puna dhe punësimi 
(neni 27) 

Në esencë të këtij neni është promov-
imi i personave me aftësi të kufizuara 
në tregun e hapur të punës, e jo punësi-
mi i tyre në punëtori mbrojtëse. Këto të 
dytët duhet të paraqesin vetëm zgjidhje 
kalimtare, prej izolimit të plotë në inklu-
zimin e plotë të personave me aftësi të 
kufizuara në tregun e punës. 

Në listën e masave të cilat duhet ti 
ndërmerr shteti me qëllim që ta efekturo-
jë këtë të drejtë, e para është ndalimi i 
diskriminimit në bazë të aftësisë së ku-
fizuar në të gjitha format, sektorët dhe 
nivelet e punës. Kjo i përket ndalimit të 
diskriminimit në selektim, angazhim dhe 
punësim, vazhdimin e punës, avancim 
në karrierë, si dhe kushte të siguruara 
dhe të sigurta për punë,   (paragrafi 1 
alineja а). E njëjta i takon edhe ndalim-
it të shqetësimit (paragrafi 1 alineja b). 
Në mënyrë plotësuese, shtetet-palë të 
kontraktuara janë të detyruara të sig-
urojnë rregullim të përshtatshëm për 
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personat me aftësi të kufizuar në vendin 
e punës (paragrafi 1 alineja c). Një as-
pekt tjetër i përfshirë me këtë nen është 
mbrojtja e të drejtave të punëtorëve dhe 
sindikale të personave me aftësi të ku-
fizuara në mënyrë të barabartë me të 
tjerët (paragrafi 1 alineja c), e cila krijon 
parakushte  shtetet – palë të kontraktu-
ara të sigurojnë që sindikatat të jenë të 
kapshëm dhe ti përfshinë personat me 
aftësi të kufizuara. 

Standard përkatës jetësor 
dhe mbrojtje sociale 

(neni 28)
Paragrafi 1 parasheh që shtetet-palë 

të kontraktuara ta pranojnë të drejtën 
e personave me aftësi të kufizuar në 
standard përkatës të jetës për vete dhe 
për familjen e tyre, përfshirë ushqim 
të përshtatshëm, veshje dhe banim, 
si dhe përmirësim të vazhdueshëm të 
kushteve për jetë dhe detyrohen që të 
ndërmarrin hapa përkatës për mbrojt-
je dhe avancim të realizimit të kësaj të 
drejte pa diskriminim në bazë të aftësisë 
së kufizuar. Nga ana tjetër, parasheh që 
shtetet-palë të kontraktuara ta pranojnë 
të drejtën e personave me aftësi të ku-
fizuar të mbrojtjes sociale dhe gëzimin 
e kësaj të drejte pa diskriminim në bazë 
të aftësisë së kufizuar dhe detyrohen të 
ndërmarrin hapa përkatës për mbrojt-
je dhe avancim të realizimit të kësaj të 
drejte, duke i përfshirë edhe masat për 

qasje të barabartë të personave me af-
tësi të kufizuara deri te shërbimet lidhur 
me sigurimin e ujit të pastër dhe sigurim 
të qasjes deri te kushtet përkatëse dhe 
të pranueshme, mjete ndihmëse dhe 
ndihmë tjetër për nevojat lidhur me af-
tësinë e kufizuar. 

Pjesëmarrje në jetën politike 
dhe publike 

(neni 29) 
Ky nen parasheh se shtetet-palë të 

kontraktuara tu garantojnë personave 
me aftësi të kufizuara të drejtat dhe 
mundësitë e tyre politike që të njëjtët 
ti gëzojnë në bazë të barabartë me 
të tjerët dhe detyrohen të ndërmarrin 
masa, me qëllim që personat me af-
tësi të kufizuar të munden në mënyrë 
efikase dhe plotësisht të marrin pjesë 
në jetën politike dhe publike në bazë 
zë barabartë me të tjerët, drejtpërdrejtë 
ose nëpërmjet përfaqësuesve të tyre të 
zgjedhur në mënyrë të lirë duke e përf-
shirë edhe të drejtën dhe mundësinë 
të votojnë dhe të jenë të votuar. Me 
fjalë tjera, shtetet-palë të kontraktuara 
kanë për obligim që tu sigurojnë per-
sonave me aftësi të kufizuara mundësi 
në mënyrë efikase dhe të plotë të mar-
rin pjesë në jetën politike dhe publike 
në bazë të barabartë me të tjerët, duke 
përfshirë  edhe garantimin e të drejtës 
së tyre të votës.
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KREU
II VËSHTRIM I GJENDJES

Vështrim i gjendjes “në teren” i elaboru-
ar më poshtë është bazuar në konsta-
timet nga realizimi i anketës së vetme të 
mostrës së ilustruar të 110 personave me 
aftësi të kufizuar, prindërit e fëmijëve me 
aftësi të kufizuara dhe përfaqësuesve të 
organizatave të personave me aftësi të 
kufizuara. Vështrimi i gjendjes “në teren” 
u realizua si pjesë nga ngjarjet informa-
tive-edukative në temë “Cilat janë të dre-
jtat e mia” – i cili u mbajt në tetë komuna: 
Shkup, Veles, Shtip, Ohër, Kumanovë, 
Manastir, Tetovë dhe Strumicë.

2.1. Vështrim i përgjigjeve 
të marra nga anketa në 
teren në temë sa personat 
me aftësi të kufizuara i njo-
hin të drejtat e tyre 

Qëllimi dhe lënda e 
vështrimit

Ky vështrim jep vetë fotografi ind-
ikative për (mos) njohjen e  të drejtave 
të personave me aftësi të kufizuara, 
veçmas ato të cilat dalin  nga KDPAK, 
nga ana e vet personave me aftësi të ku-
fizuara, prindërit e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara dhe përfaqësuesit e organizat-
ave të personave me aftësi të kufizuara. 

Më tutje, jep këqyrje të prioriteteve të 
personave me aftësi të kufizuara për sig-
urimin e të drejtave të shtesave të veçan-
ta të realizimit të plotë të së drejtave të 
tyre qytetare, politike, ekonomike, so-
ciale dhe kulturore. Njëherit e detekton 
edhe profilin e personave me aftësi të 
kufizuara (lloji/shkalla e aftësisë së ku-
fizuar, gjinia, mosha, arsimimi/aftësimi 
profesional, prioritetet kur bëhet fjalë për 
realizimin e së drejtave dhe të drejtat e 
tyre a kanë qenë ndonjëherë të shkelu-
ra). Në mënyrë plotësuese, vështrimi në 
mënyrë indikative tregon për cilat tema 
personat me aftësi të kufizuara, prindërit 
e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe or-
ganizatat e tyre përfaqësuese mendojnë 
se ju është e nevojshme më shumë in-
formata që të munden ti realizojnë ë dre-
jtat e tyre.

Për në fund, jepet vështrim për atë se 
çka personat me aftësi të kufizuara men-
dojnë se duhet të bëhet nga ana e të 
gjitha faktorëve të prekur për realizimin 
e të drejtave të tyre dhe cilat janë insti-
tucionet kompetente për atë. 

Të nxitur nga moseksperienca për të 
drejtat dhe rendin juridik në mes per-
sonave me aftësi të kufizuara, e vësh-
truar në punën e përditshme, ngjarjet u 
organizuan me qëllim që të kontribuo-
jnë drejt njohjeve dhe vetëdijes së per-
sonave me aftësi të kufizuara për qasje 

të ndryshme të cilët mund të çojnë drejt 
inkluzivitetit ose margjinalizimit.

 Të menduara si prezantime eduka-
tive të kombinuara me interakcion me 
pjesëmarrësit, ngjarjet ishin mundësi 
nëpërmjet shumë debateve të fitohet fo-
tografi më e mirë për atë se si dhe sa 
kuptohet koncepti i së drejtave – të dre-
jtat themelore të njeriut dhe të drejta të 
veçanta të personave me aftësi të ku-
fizuara. Me shikim të konceptit të ngjar-
jeve dhe qëllimi i tyre kryesor, pjesëmar-
rësit fitojnë edhe pyetësor të shkurtër të 
temës së përmendur. 

Më konkretisht, pjesëmarrësit kanë 
mundësi tu përgjigjen pyetjeve të përg-
jithshme për personat me aftësi të ku-
fizuara dhe llojin e aftësisë së kufizuar, 
si edhe njohjen e të drejtave të tyre dhe 
prioritetizimi i të  njëjtëve (01-05) dhe 
përvojat me shkeljen e të drejtave dhe 
infrastruktura institucionale për real-
izimin e të njëjtëve (06-09).

Edhe përskaj pyetësorit si vegël krye-
sore, nuk u realizua aktiviteti hulumtues 
dhe sipas kësaj u sigurua vetëm anal-
iza indikative e realizuar në mostër 
ilustruese. Gjithsesi, përgjigjet e marra 
mund të shërbejnë që të fitohet fotografi 
bazë në lidhje me atë a, sa dhe si kup-
tohen nocionet “e drejta” dhe “zbatimi i 
pritur i së drejtës”.   

 Përskaj vështrimit të përgjigjeve të 
marra mundet të shihet edhe treguesi 
indikativ i gjendjeve në shoqërinë ma-
qedonase gjegjësisht, numri i vogël i 
personave të përfshirë me aftësi të ku-
fizuara në jetën shoqërore dhe politike, 
niveli i ulët i njohjes së të drejtave të tyre, 
realiteti i cili jo plotësisht e shpreh mod-
elin social të shikimit të aftësisë së ku-
fizuar nga aspekti i të drejtave të njeriut, 
sfidat e bashkimit të së gjitha organizat-
ave të personave me aftësi të kufizuara, 
gjegjësisht ato tradicionale dhe të reja 
të formuara nën platformën e përbash-
kët. Gjithsesi, këto konkluzione janë 
vetëm indikative dhe duhet të jenë lëndë 
e kontrollit të tyre nëpërmjet realizimit 
të anketës gjithëpërfshirëse të mostrës 
reprezentuese, e cila propozohet si hap 
i ardhshëm.

Vështrim në teren 
Gjatë realizimit të aktiviteteve në teren, 

pjesëmarrësit plotësuan 110 pyetësor, 
plotësisht ose pjesërisht të plotësuar nga 
personat me aftësi të kufizuar, prindërit e 
fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe për-
faqësues të organizatave të personave 
me aftësi të kufizuar.

Në tabelën 1 është dhënë treguesi 
përmbledhës i mostrës ilustruese sipas 
komunave në të cilat jetojnë të anketu-
arit.
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Tabela 1: Të anketuarit të cilët kanë dhënë përgjigje sipas komunës ku jetojnë

Duke pasur parasysh mosplotësimin e 
plotë të përgjigjeve, nuk mundet saktë-
sisht të përcaktohet se cilit grup ѝ i tako-
jnë anketuesit, gjegjësisht a bëhet fjalë 
për person me aftësi të kufizuar, prindër i 
fëmijës me aftësi të kufizuar ose tjetër, si 
për shembull, përfaqësues i organizatës 
së personave me aftësi të kufizuara. 

Gjithsesi, qartë vërehet se shumica 
janë persona me aftësi të kufizuar, rreth 
80% nga pjesëmarrësit të cilët kanë 
dhënë përgjigje të pyetësorit.

Në tabelën 2 është dhënë tregues 
përmbledhës i kopjes ilustruese sipas 
moshës, të ndarë në shtatë grupmosha. 
Nga kjo mund të përfundohet se pjesa 
më e madhe e të anketuarve i takojnë 
grupmoshës mbi 40 vjeçare, me përqind-
je të përgjithshme prej 60%, ndërsa më 

pak në grupmoshën deri 30 vjeçare me 
përqindje të përgjithshme prej 12%.

Edhe pse bëhet fjalë për një numër rel-
ativisht të vogël të të anketuarve të cilët 
kanë dhënë të dhëna për moshën e tyre, 
dallimet mes grupmoshave mund të jenë 
bazë për pyetjet në lidhje me interesin e 
personave më të rinj me aftësi të kufizuar 
në ngjarjet të cilat i përkasin të drejtave, 
gjegjësisht në çfarë mase realizohen 
dhe në lidhje me përfshirjen e tyre në ng-
jarje të llojit të këtillë në bashkësinë në 
të cilën jetojnë. Do të ishte interesante 
dhe e dobishme nëpërmjet analizës më 
të gjerë të arrihet këqyrje në aktivitetin, 
ose aktivitetin e pamjaftueshëm të per-
sonave më të rinj me aftësi të kufizuara 
në iniciativat të cilat janë të lidhura me të 
drejtat e tyre.

Tabela 2: Të anketuarit të cilët kanë dhënë përgjigje sipas moshë

Në Grafikun nr. 1 është dhënë tregues 
i shkallës së arsimit të mostrës, nga i 
cili mundet të përfundohet se pjesa më 
e madhe e të anketuarve të cilët kanë 
dhënë të dhënë për shkallën e arsimit, 
kanë të mbaruar arsim të mesëm (56%), 
pas të cilës vijon grupi i të anketuarve 

me mbarim të arsimit sipëror (19%) dhe 
arsim fillor (17%). Pa arsim formal janë 
vetëm 3% të të anketuarve. Në këtë py-
etje përgjigje kanë dhënë 95 nga gjithsej 
110 të anketuarve, që do të thotë se rreth 
13% nga të gjithë të anketuarit nuk janë 
deklaruar për shkallën e tyre të arsimit.

Grafiku nr.1: 
Mostër ilustruese 
sipas shkallës së 
arsimit
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Çka mundet të shihet nga 
përgjigjet e marra

Siç është shënuar edhe më lartë, 
Pyetësori i cili është i thjeshtë për nga 
natyra e tij përbëhej prej dy pjesëve, e 
për këtë edhe përgjigjet e pyetësorëve 
janë analizuar në dy pjesë dhe atë: i pari, 
pyetje të përgjithshme për personat me 
aftësi të kufizuara dhe llojin e aftësisë së 
kufizuar si dhe njohjen e të drejtave të 
tyre dhe prioterizimin e të njëjtëve dhe 
i dyti, përvojat e personave me aftësi të 
kufizuara me shkeljen e të drejtave të 
tyre dhe infrastrukturën institucionale 
për realizimin e të njëjtëve. Të gjitha të 
dhënat e marra janë indikative dhe shër-
bejnë vetëm për ilustrim.

Pjesa e parë: Të dhënat e përg-
jithshme për personin me aftësi të 
kufizuar dhe llojin e aftësisë së ku-
fizuar si dhe njohjen e të drejtave të 
tyre dhe prioterizimin e të njëjtëve

Në pjesën e parë të Pyetësorit sig-
urohen të dhënat e përgjithshme për 
personat me aftësi të kufizuara si dhe 
analizohet njohja e të drejtave të tyre 
dhe prioterizimi i të njëjtëve. Nga numri 
i përgjithshëm (110) në këtë pyetje janë 
përgjigjur 106, prej të cilëve pozitivisht 
janë përgjigjur 89 persona se kanë aftësi 
të kufizuar.

Edhe përskaj asaj që në dukje person-
at me aftësi të kufizuar janë të vetëdi-
jshëm se kanë ndonjë aftësi të kufizuar, 
përsëri në pyetjen plotësuese për çfarë 
lloj të aftësisë së kufizuar bëhet fjalë 
të anketuarit kanë treguar diagnoza të 
ndryshme dhe përqindja të dëmtimit tru-
por, si dhe probleme shëndetësore me 
të cilët ballafaqohen për momentin.

Përgjigjet e këtilla tregojnë se edhe 
vetë personat me aftësi të kufizuar nuk 
kanë pamje të qartë për atë se çka është 
aftësia e kufizuar. Shpeshherë gjendjen 

e tyre e japin me përshkrim në bazë të 
diagnozave të vendosura të cilët ju janë 
qenë bazë për benificione dhe japin për-
shkrim të gjendjes së tyre shëndetësore. 

Paraqitja e këtillë e përshkruar e di-
agnozave dhe theksimi i gjendjes 
shëndetësore është edhe indikator i 
mjaftueshëm se në të ardhmen është 
e nevojshme edukim më i madh por, 
edhe ndikim ndaj shtetit që të drejtat e 
personave me handikap ti ndërlidhë me 
aftësinë e kufizuar, e jo me diagnozë të 
caktuar të personit me handikap dhe 
gjendjes së tij shëndetësore. Në këtë 

Tabela 3. Nëse keni aftësi të kufizuar, shënoni çfarë aftësie të kufizuar keni
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drejtim është e nevojshme që edhe vet 
shteti të qaset drejt definimit të per-
sonave me aftësi të kufizuara në paj-
tim me KDPAK, neni 2, si dhe të japë 
drejtime për çka është “pamundësi” ose 
“handikap/kufizime”. 

Sa i përket asaj se personat me aftësi 
të kufizuara a e dinë çka janë të dre-
jtat bazë dhe liritë e njeriut, nga numri i 
përgjithshëm i të anketuarve (110) kësaj 
pyetje iu përgjigjën 105, prej të cilëve 
pozitivisht u përgjigjen 74,3% ndërsa 
25,7% u përgjigjen negativisht..

Po ashtu, disa nga të anketuarit i 
kanë shënuar edhe principet e dinjite-
tit, përfshirjen dhe veçmas përfshirjen 
politike, mosdiskriminimin, barazinë 
dhe veçmas barazinë në mes gjinive 
dhe zgjedhjes së lirë. Mundet të për-
fundohet se të anketuarit kanë ndonjë 
farë njohurie bazë për të drejtat e nje-
riut, edhe pse numri më i madh i të an-
ketuarve i shënojnë vetëm të drejtën e 
punës, arsimit, mbrojtjes sociale dhe 
mbrojtjes shëndetësore, ndërsa të dre-
jtat qytetare dhe politike, me përjash-
time të vogla, janë plotësisht të papara 

Ata të cilët pozitivisht iu 
përgjigjen kësaj pyetje, iu 
ofruan këto përgjigje: e drej-
ta e arsimit, e drejta e jetës, e 
drejta e punës, e drejta e qasjes, 
e drejta e barazisë dhe barazisë 
së veçantë para ligjit, e drejta e 
votës, e drejta e lëvizjes, qasje 
deri te drejtësia, e drejta shën-
detësore, e drejta sociale dhe 
të drejtë të veçantë të shtesës 
së veçantë sociale, të drejtë të 
mjedisit të shëndetshëm jetësor, 
e drejta e shtetësisë, e drejta 
e jetës familjare dhe krijimit të 
familjes, liria e shprehjes, liria e 
religjionit, liria e lëvizjes, liria e 
jetës së pavarur.

Për shembull, është shënuar “e 
drejta e shtesës së veçantë sociale”, 
kur e njëjta nuk ekziston, por është 
pjesë e standardit përkatës të jetës 
dhe mbrojtjes sociale.

Ata të cilët iu kanë përgjigjur 
pozitivisht pyetjes të numëroj 
së paku tre nga të drejtat dhe 
benificionet për personat me 
aftësi të kufizuar të cilët për 
ata janë më të rëndësishme, i 
dhanë këto përgjigje: e drejta e 
kujdesit, kurë nga personi tjetër, e 
drejta e mbrojtjes shëndetësore, 
mbrojtjes sociale, asistent per-
sonal, kompensim në të holla, 
shtesë për verbësi, e drejta e 
mjekimit dhe rehabilitimit, shtesë 
për lëvizshmëri, pension invalidor, 
lirim nga pagesa në rrugë, lirimi 
nga pagesa e parkingut, lirimi 
gjatë regjistrimit të automjetit, e 
drejta e jetës së pavarur, e dre-
jta e punës së subvencionuar, 
stazhi i benificuar, interpretim 
(për personat me dëmtim dëgjimi) 
dhe mjete ndihmëse falas ose të 
subvencionuara. Po ashtu disa 
nga të anketuarit i kanë shënuar 
edhe këto të drejta: të drejtën e 
arsimimit, të drejtën e privatësisë, 
të drejtën e qasjes dhe të drejtën 
e jetës së pavarur dhe përfshirje 
në bashkësi.

për personat me aftësi të kufizuara. Në 
mënyrë plotësuese, e dukshme është 
përzierja e të drejtave dhe principeve si 
edhe moskuptimi i përfshirjes të secilit 
nga të drejtat e shënuara.

Në pyetjen të anketuarit a dinë se çka 
janë të drejtat e veçanta gjegjësisht 
benificionet të cilët i marrin personat me 
aftësi të kufizuara në bazë të aftësisë 
së tyre të kufizuar, nga numri i përgjith-
shëm i të anketuarve (110) kësaj pyetje 
iu përgjigjen 103, prej të cilëve pozitiv-
isht u përgjigjën 64,1% ndërsa 35,9% 
negativisht janë përgjigjur. 

Mund të përfundohet se të anketuarit 
deri në njëfarë shkalle i njohin benificio-
net e veçanta të cilat i marrin personat 
me aftësi të kufizuar në bazë të aftësisë 
të tyre të kufizuar, por nuk e dinë përf-
shirjen e të drejtave të cilët personat me 
aftësi të kufizuara dhe si janë të lidhur 
benificionet me sigurimin e vetë të dre-
jtës.

Në pyetjen personat me aftësi të ku-
fizuar a dinë për ekzistimin e Konventës 
për të drejtat e personave me aftësi të 
kufizuara, nga numri i përgjithshëm i të 
anketuarve (110) kësaj pyetje iu përg-
jigjen 103, prej të cilëve pozitivisht u 
përgjigjën më pak se gjysma, gjegjë-
sisht 45,6% ndërsa 54,4% negativisht 
janë përgjigjur (Tabela 5).  

Tabela 4: Mostër ilustruese sipas asaj se a dinë 
për çka janë liritë dhe të drejtat themelore të njeriut

2120



SA PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA I NJOHIN TË DREJTAT E TYRE

VËSHTRIM I GJENDJESKII KIISA PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA I NJOHIN TË DREJTAT E TYRE

VËSHTRIM I GJENDJES

Përgjigja e kësaj pyetje kur do të kra-
hasohet me analizën e pyetjes se per-
sonat me aftësi të kufizuara a dinë për 
se çka janë liritë dhe të drejtat themelore 
të njeriut (Tabela 4) në të cilën pozitiv-
isht janë përgjigjur 74,3%, përfundohet 
se personat me aftësi të kufizuara nuk 
e njohin në tërësi Konventën për të dre-
jtat e personave me aftësi të kufizuara 
si dokument më i rëndësishëm ndër-
kombëtar juridik i cili i rregullon të dre-
jtat e kësaj grupe personash.

Mundet të përfundohet se të anket-
uarit kanë ndonjë njohje bazë për të 
drejtat e shënuar në Konventën, edhe 
pse vërehet përzierje e të drejtave dhe 
principeve si dhe mungesa e njohjes së 
përfshirjes së të drejtave. Për shembull, 
mossigurimi i rregullimit përkatës është 
formë e diskriminimit e cila është pjesë 
përbërëse e së drejtës të barazisë dhe 
principit të ndaljes së diskriminimit, e jo 
të drejtë të pavarur.

Gjithsesi, ngelë përfundimi se një 
numër i madh i personave i identifikojnë 
të drejtat e punës, të drejtën e arsimit, të 
drejtën e mbrojtjes shëndetësore dhe so-
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Tabela 5: Mostër ilustruese sipas asaj se a dinë për Konventën për të drejtat e per-
sonave me aftësi ë kufizuar

Nga ata të cilët janë përg-
jigjur pozitivisht pyetjes që 
të numërojnë së paku tre nga 
të drejtat të cilët rrjedhin nga 
KDPAK, këto të drejta janë 
shënuar: e drejta e arsimit, e 
drejta e jetës, e drejta e punës, 
e drejta e qasjes, e drejta e 
barazisë, mbrojtja shënde-
tësore, mbrojtja sociale, e drejta 
e habilitimit dhe rehabilitimit, 
qasje deri te e drejta, e drejta e 
privatësisë, pjesëmarrja në jetën 
politike, e drejta e bashkëshortë-
sisë dhe jetës familjare, jetë të 
pavarur, liria e shprehjes, njohja 
e individit para ligjit, e drejta 
e votës,   e drejta e grave me 
aftësi të kufizuara si nëngrup i 
veçantë në korniza të personave 
me aftësi të kufizuara. Po ashtu, 
është shënuar edhe rregullimi 
përkatës.

numër i vogël të personave me aftësi 
të kufizuara, që është fakt shqetësues.

  Për në fund të pjesës së parë, janë 
analizuar përgjigjet e të anketuarve në 
lidhje me çështjen lidhur me prioter-
izimin në mes të drejtave dhe benifi-
cioneve të personave me aftësi të ku-
fizuara, edhe pse mënyra në të cilën 
është përgjigjur në këtë pyetje në të 
shumtën e rasteve është tregues se e 
njëjta nuk ka qenë mjaft e qartë për të 
anketuarit.

Në fakt, nga të anketuarit pritej që ti 
notojnë këto kategori: kurë e personit të 
tretë, shtesë për lëvizshmëri, asistencë 
personale, e drejta e arsimit, e drejta e 
mbrojtjes shëndetësore, realizimi i të 

drejtave tjera dhe tjetër në shkallë prej 
1 deri 9 gjatë së cilës, 9 është nota më e 
madhe, gjegjësisht më e rëndësishmja 
sipas të anketuarit. Nën supozimin se të 
anketuarit e kanë kuptuar pyetjen dhe 
kanë dhënë përgjigje përkatëse, nga 
analiza e përgjigjeve mundet të për-
fundohet se sipas personave me aftësi 
të kufizuara më e larta në listë është e 
drejta e mbrojtjes sociale (me notë me-
satare 6,95), pastaj kura nga personi 
i tretë (me notë mesatare 6,51) dhe e 
drejta e arsimimit (6,48), pas së cilës 
vijon shtesa për lëvizshmëri (me notë 
mesatare 6,08) dhe në fund asistenca 
personale (me notë mesatare 5,72) dhe 
realizimi i të drejtave qytetare (me notë 
mesatare 5,47).

Grafiku nr. 3: Prioterizimi në mes të drejtave dhe benificioneve të personave 
me aftësi të kufizuara
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Përgjigjet e marra janë tregues se 
është dominues modeli mjekësor i shi-
kimit të aftësisë së kufizuar dhe i vihet 
theks gjendjes shëndetësore dhe benifi-
cioneve të cilat merren për shkak të atë-
sisë së kufizuar.

Përsëri vërehet mosekzistimi i ndryshi-
meve mes të drejtave dhe benificioneve 
të cila personat me aftësi të kufizuara 
i kanë ose i fitojnë në bazë të aftësisë 
së tyre të kufizuar, prioritetizimi i benifi-
cioneve në vend të së drejtave, ndërsa 
veçmas të së drejtave qytetare dhe poli-
tike të cilat sipas Konventës janë lëndë e 
realizimit direkt dhe tendencës, aftësia e 
kufizuar të shikohet  nga aspekti i modelit 
mjekësor, e jo nga modeli social, gjegjë-
sisht nga aspekti i të drejtave njerëzore.. 

Pjesa e dytë: Tregues i përvojës 
me shkelje të së drejtave të per-
sonave me aftësi të kufizuara dhe 
infrastruktura institucionale për real-
izimin e të njëjtëve

Në pjesën e dytë të Pyetësorit, i cili 
bën fjalë për përvojat me shkeljen e të 
drejtave të personave me aftësi të ku-
fizuara dhe infrastrukturën institucio-
nale për realizimin e të drejtave të tyre 
janë përfshirë 4 pyetje, të paraqitura më 
poshtë.

N ë 
pyet-
j e n : 
Ç k a 
men-
d o n i 
s e 

duhet të bëni që ti realizoni të drejtat e 
juaja? të anketuarit japin numër të madh 
të përgjigjeve të cilat mundet ti grupojnë 
në këtë mënyrë. 

Më së shpeshti të anketuarit mendo-
jnë se duhet që të dorëzojnë kërkesë 
deri te pushtetet lokale, deri te minis-
tritë dhe atë për punë dhe politikë so-
ciale, arsim dhe shëndetësi si organe 
të ndara, pastaj deri te qendrat për 
punë sociale ose deri te agjencia për 
punësim. Po ashtu është i përmendur 
edhe avokati i popullit, edhe pse në një 

Në të njëjtën pyetje në kat-
egorinë tjetër, të anketuarit i 
shënojnë këto kategori: mjete 
ndihmëse, qasje, e drejta e 
mjeteve materiale përveç kurës 
nga personi i tretë, e drejta 
e mendimit publik, e drejta e 
pjesëmarrjes politike, e drejta 
e jetës së pavarur dhe shër-
bimeve, rehabilitimi, pushim, 
sport dhe rekreacion, e drejta e 
barazisë, e drejta e shoqërimit, 
e drejta e informimit, financave, 
shëndetësia, lëvizshmëria, 
banimi..

numër të vogël rastesh e cila çon deri 
në përfundim se ky trup është i pan-
johur për një numër të madh të per-
sonave me aftësi të kufizuara. Komi-
sioni për mbrojtje nga diskriminimi as 
nuk është përmendur, që do të thotë se 
është plotësisht i paparë për person-
at me aftësi të kufizuara. Disa nga të 
anketuarit mendojnë se që ti sigurojnë 
të drejtat e tyre duhet të organizohen 
në organizata joqeveritare dhe e sho-
hin aktivizimin dhe veprimtarinë e për-
bashkët, veçmas nëpërmjet projekteve 
të caktuara si mënyrë për realizimin e 
të drejtave të tyre, ndërsa tjerët men-
dojnë se angazhimi politik dhe pas-
ja e deputetit me aftësi të kufizuar në 
Kuvendin është mënyrë e vërtetë për 
avancimin e të drejtave të tyre. Pjesa 
më e madhe e të anketuarve mendojnë 
se duhet edhe vetë të jenë më aktiv, si 
edhe organizatat e tyre përfaqësuese. 
Disa të anketuar e mendojnë edukim-
in si kyçe për njohjen e tyre me këtë 
problematikë, por edhe aktivizmin e 
rrjeteve sociale. Disa të anketuat thek-
sojnë se me rëndësi kyçe është edhe 
intensiviteti i informatave nëpërmjet 
mediumeve për njohjen e të drejtave 
të personave me aftësi të kufizuar dhe 
veçanërisht për Konventën.

Në mes përgjigjeve  vërehen edhe 
komentet në lidhje me korrupsionin 

në administratën publike, e cila është 
e nevojshme që të eliminohet, si edhe 
nevoja e qeverisjes së të drejtës si fak-
torë të cilët do të kontribuonin drejt re-
alizimit të së drejtave të personave me 
aftësi të kufizuara. Por, shqetëson fakti 
që një pjesë e madhe e të anketuarve 
vlerësojnë se që ti realizojnë të drejtat 
e tyre duhet “të kërkojnë ndihmë nga 
sociali”.   

Në këto përgjigje ndërlidhen logjikisht 
edhe përgjigjet e pyetjeve Ku mendoni 
se duhet të drejtohuni që ti realizoni 
të drejtat tua?. Në fakt, të anketuarit 
mendojnë se këto organe munden 
t’ju ndihmojnë: komunat, kryetari i ko-
munës, institucionet shtetërore, Qeve-
ria, ministritë dhe atë e punës dhe poli-
tikës sociale, arsimit dhe shëndetësisë 
si dhe organet e veçuara, qendrat për 
punë sociale, agjencia për punësim 
dhe gjyqet. Po ashtu, është cekur edhe 
Avokati i popullit dhe Komisioni për 
mbrojtje nga diskriminimi, edhe pse në 
një numër shumë të vogël të rasteve 
e cila të sjell deri në përfundim të sër-
ishëm se këto organe janë të panjohu-
ra për një numër të madh personash 
me aftësi të kufizuara. Për në fund disa 
nga të anketuarit i përmendin edhe or-
ganizatat joqeveritare, veçmas duke 
e veçuar Komitetin e Helsinkit për të 
drejtat e njeriut, Polio Plus dhe Lidhjen 
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kombëtare të verbërve, ndërsa disa e 
shënojnë edhe UNICEF.   

Në Tabelën 6 është dhënë tregues i 
përgjigjes së pyetjes A ju janë shkelur 
ndonjëherë të drejtat? Nga numri i përg-
jithshëm i të anketuarve (110), 50 të an-
ketuar, gjegjësisht 58,1% janë përgjigjur 

me po, ndërsa 36, gjegjësisht 41,9% 
me jo. Në këtë pyetje 24 të anketuar 
nuk u përgjigjën, e cila paraqet numër 
të rëndësishëm. Përqindja e madhe e të 
pa përgjigjurve, duhet në mënyrë plotë-
suese të hulumtohet.

Tabela 6: Mostër ilustruese sipas asaj a ndonjëherë kanë degjuar për Kon-
ventën për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara 

Shumë pak persona të rinj (në moshën 
nën 30 vjeçare) të cilët kanë dhënë 
përgjigje të kësaj pyetje, mendojnë se 
nuk u janë shkelur të drejtat. Kjo e dhënë 
në kombinim me numrin e madh të py-
etësorëve të pa përgjigjur e imponon 
pyetjen se sa të anketuarit dhe veçmas, 
personat më të rinj i njohin (ose nuk i 
njohin) të drejtat e tyre dhe përfshirjen 
e tyre.

Duke i analizuar përgjigjet pozitive të 
pyetjes së lartpërmendur, të anketuarve 
më tutje iu parashtrua pyetja që ti shëno-
jnë se cilat të drejta u janë shkelur dhe si 
është bërë shkelja.

U dhanë këto përgjigje:

• nuk më është dhënë kurë nga 
personi i tretë, 

• nuk kam vende të përshtatshme 
për jetë, 

• nuk më respektojnë, 

• nuk më është dhënë banesë 
sociale, 

• nuk ma kanë regjistruar fëmijën 
me aftësi të kufizuar në shkollë, 

• isha i diskriminuar në procesin 
e punësimit, 

• nuk u punësova sipas shkallës 
së arsimimit, 

• gjatë marrjes së mbrojtjes shënde-
tësore, 

• qasja deri te institucionet publike 
mu është kufizuar, 

• nuk më është dhënë pension inva-
lidor, 

• nuk mundem ta arrij të drejtën e 
pronësisë, 

• nuk mundem në mënyrë të pavar-
ur të votoj për arsye se materiali 
zgjedhor nuk është i kapshëm në 
alfabetin e Braevit, 

• nuk më lejuan të regjistrohem si 
bujk i pavarur, 

• ma kanë ndërprerë shtesën për 
fëmijë, 

• nuk kam të drejtë qaseje deri te 
shtëpia ime, 

• më është kufizuar e drejta e reha-
bilitimit,

• transporti publik është i papërshtat-
shëm, 

• nuk më është lejuar mjekim jashtë 
vendit, 

• nuk më është lejuar arritja me stazh 
të benificuar, 

• pamundësi që ta realizoj të drejtën 
e asistentit personal“.

Grafiku nr. 4
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Në pyetjen plotësuese Ku jeni drejtu-
ar kur Ju është shkelur e drejta? Të an-
ketuarit në një përqindje të madhe janë 
përgjigjur se nuk janë drejtuar askund, i 
cili mundet të jetë tregues për nivelin e 
ulët të besimit në institucionet nga njëra 
anë dhe mosnjohja e infrastrukturës in-
stitucionale, nga ana tjetër.

Janë dhënë deklarata siç janë: 
“askund, për arsye se asnjëherë 
nuk kam marrë përgjigje pozitive”, 
si edhe “kot do të drejtohemi kur 
njerëzit janë të paarsimuar”, dhe 
“nuk jam drejtuar askund, mendoj 
se nuk kishte nevojë për arsye se 
sekreti publik është mënyra në të 
cilën funksionon komisioni inva-
lidor”. Disa prej përgjigjeve pozitive 
janë këto: prindërve të mi, deri te 
ministria, deri te Qendra për punë 
sociale, kryetari i komunës, deri te 
Avokati i popullit, deri te Komisioni 
për mbrojtje nga diskriminimi, deri 
te gjyqi, deri te inspektorati për 
punë, deri te shtëpia e shëndetit, 
SPIM Shkup, deri te Komiteti i Hel-
sinkit për të drejtat e njeriut, deri te 
mediumet, deri te NQP, deri te dre-
jtori i shkollës.

Për tu vërejtur është se ekziston nivel 
i ulët i njohjes së mekanizmave mbro-
jtës për të drejtat e njeriut, por edhe më 
shqetësuese është që personat me aftë-
si të kufizuara nuk kanë besim në insti-
tucionet dhe shumica nga to mendojnë 
se edhe nëse drejtohen për mbrojtjen 
e të drejtave të tyre deri te ata, e njëjta 
nuk do të ketë sukses nga shumë arsye, 
duke e përfshirë edhe korrupsionin, mos 
kompetencën e tjerë. 

Më poshtë janë shënuar përgjigjet e 
pyetjes Për cilat tema mendoni se ju 
nevojiten më shumë informata që të 
mundeni ti realizoni të drejtat e Jua-
ja? Gjatë së cilës nga të anketuarit u 
kërkua të japin propozime me sqarime 
narrative. Nga ato u veçuan këto: 

• tema sociale dhe shëndetësore;

• e drejta e punës;

• e drejta e arsimit;

• asistenca personale;

• e drejta e barazisë dhe mbrojtja 
nga diskriminimi;

• për Konventën për të drejtat e per-
sonave me aftësi të kufizuara dhe 
çka deri më tani është bërë në Re-
publikën e Maqedonisë në lidhje 
me realizimin e Konventës;

• jetë e pavarur;

• për femrat me aftësi të kufizuara 
dhe të drejtat e tyre;

• mbrojtja e të drejtave të personave 
me aftësi të ufizuar;

• qeverisja e së drejtës dhe rregulla-
tivës juridike;

• e drejta e qasjes dhe

• përfaqësimi politik i personave me 
aftësi të kufizuara.
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KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

KREU
III KONKLUZIONE DHE 

REKOMANDIME

KONKLUZIONE:

• Konventa për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara bën një hap 
të rëndësishëm në kuptimin e të drejtave të personave me aftësi të 
kufizuara nga aspekti i modelit social, si dhe interpretimin e tyre të gjerë 
nga ana e Komitetit për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. 

• Praktika tregon se shteti nuk ndërmerr përpjekje të mjaftueshme në 
tërësi ti realizojë obligimet e ndërmarra me ratifikimin e Konventës për 
të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe është e nevojshme 
përmirësimi i tyre i rëndësishëm me qëllim që në mënyrë efikase të 
realizohen të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. 

• Nga vështrimet në terren përfundohet se personat me aftësi të ku-
fizuara nuk e njohin aftësinë e kufizuar, gjegjësisht aftësinë e kufizuar të 
tyre e ndërlidhin me diagnozën dhe gjendjen shëndetësore.

• Nga konstatimet e anketës përfundohet se pjesa më e madhe e per-
sonave me aftësi të kufizuara edhe pse theksojnë se i njohin të drejtat 
e tyre, përsëri interpretimin e tyre e ndërlidhin me modelin mjekësor të 
shikimit të aftësisë së kufizuar.

• Nga konstatimet e anketës përfundohet se personat me aftësi të ku-
fizuara shpesh i japin përparësi benificioneve të veçanta (në masë të 
madhe financiare) përkundër të drejtave të tyre, veçmas të drejtat qytet-
are dhe politike. 

• Nga konstatimet e anketës përfundohet se personat me aftësi të ku-
fizuara nuk janë të vetëdijshëm për ekzistimin e Konventës për të 
drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Nga ana tjetër, tek ato të 
anketuarit të cilët theksojnë se dinë për të njëjtën vërehet përzierje e të 
drejtave dhe principeve  si dhe mungesa e njohjes së përfshirjes së të 
drejtës.

• Gjatë realizimit të së drejtave të tyre rrallë konsultohen me organizatat e 
personave me aftësi të kufizuar dhe kanë nivel të ulët t ë njohjes për in-
frastrukturën institucionale ekzistuese për mbrojtje të së drejtave të tyre.

• Nga vështrimet në teren përfundohet se personat me aftësi të kufizuara 
nuk kanë besim në institucionet dhe shumica prej tyre mendojnë se 
edhe nëse drejtohen deri te ato për mbrojtje të së drejtave të tyre, e 
njëjta nuk do të jetë e suksesshme.

REKOMANDIME:

• Rritja e vetëdijes tek personat me aftësi të kufizuara për Konventën për 
të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, të drejtat dhe obligimet e 
tyre të shtetit të ndërmarra me ratifikimin e Konventës.

• Është e nevojshme rritja e kapaciteteve të organizatave të personave 
me aftësi të kufizuara për përfshirje më aktive të vet personave me aftë-
si të kufizuara në shikim të rritjes së informimit dhe mënyrës së përfaqë-
simit dhe përfshirjes në miratimin e politikave të cilët i prekin personat 
me aftësi të kufizuara.

• Janë të nevojshme forume në nivel lokal ku personat me aftësi të ku-
fizuara do të mundet të informohen për të drejtat e tyre.

• Është i nevojshëm rol proaktiv i shtetit nga aspekti i promovimit të qa-
sjes për të drejtat e njeriut për personat me aftësi të kufizuara si dhe kri-
jimin e mundësive dhe kushteve të barabarta në realizimin e të drejtave 
të qytetarëve me aftësi të kufizuar. 

• Janë të nevojshme reforma në shtetin gjatë së cilës diagnozat nuk do të 
jenë të ndërlidhura me realizimin e të drejtave të qytetarëve me aftësi të 
kufizuar. 
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KONKLUZIONE DHE REKOMANDIMEKIII

• Është i nevojshëm inicimi i qasjeve inovative për rritjen e kapaciteteve 
të personave me aftësi të kufizuara, veçmas të rinisë dhe organizatave 
të tyre përfaqësuese.

• Janë të nevojshme debate dhe forume për kuptimin e plotë të KDPAK 
si te vet personat me aftësi të kufizuar po ashtu edhe tek të gjithë fak-
torët e shtetit.

• E patjetërsueshme është ngritja e vetëdijes publike tek qytetarët me 
aftësi të kufizuara veçanërisht tek të rinjtë me aftësi të kufizuar si dhe 
inkurajimin e tyre për jetë të pavarur dhe dinjitoze.  

• Është e nevojshme që të organizohen shkolla verore për motivim dhe 
ndërtim të liderëve të rinj me handikap.

• Është e nevojshme që të ndërmerren masa për ngritjen e kapaciteteve 
të organizatave të personave me aftësi të kufizuar për mbrojtje nga 
diskriminimi si dhe masa nëpërmjet të cilëve do të inkurajohen person-
at me aftësi të kufizuar që ti paraqesin rastet e diskriminimit në bazë të 
aftësisë së kufizuar.

• Organizimi i ngjarjeve promovuese, panaireve dhe ngjarjeve për rr-
jetëzimin e personave me aftësi të kufizuara dhe organizatave të tyre 
përfaqësuese në bashkësi lokale dhe në nivel kombëtar.

• Rekomandohet realizimi i hulumtimit gjithëpërfshirës në territorin e 
shtetit të mostrës reprezentuese me qëllim që të kontrollohen konsta-
timet indikative të anketës.
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