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HYRJE

7

Me procesin e decentralizimit, bashkësitë 
(komunat) gjithnjë e më shumë bëhen qelizë e 
pavarur, ndërsa pushtetet lokale bëhen gjithn-
jë e më përgjegjës për sferat të cilat ndikojnë 
në njerëzit në jetën e përditshme. 

Shumica e zgjedhjeve ligjore të propo-
zuara dhe politikave në nivel nacional për 
çështjen e handikapit, në pajtim me principet 
dhe parimet e OKB Konventës për të drejtat e 
personave me handikap do të duhet të fillojnë 
të ringjallen në nivel lokal.

Në këtë drejtim vetëm me aksion të për-
bashkët në nivel lokal, mundemi ta kthejmë 
vëmendjen drejt faktit se “handikapi” nuk 
është vetëm “fjalë” e thjeshtë rrëfyese ose 
“listë e të drejtave të shënuara” por është, 
përkundrazi, arenë në të cilën secili qytetarë 
intelektual, në mënyrën e vet, mund të bëjë 
ndikim pozitiv në përfshirjen dhe respektimin 
e mundësive të barabarta dhe përfshirjen e 
çështjes së handikapit në të gjitha politikat 
dhe programet lokale zhvillimore.  

Ky publikim paraqet udhëzues për kri-
jimin e politikës së mirë dhe krijimin e ko-
munikimit dyanësorë drejt përmirësimit të 
cilësisë të shërbimeve, serviseve të cilat u of-
rohen qytetarëve me dhe pa handikap. Bazat 
e tij janë përpiluar në frymën e OKB Kon-
venta për të drejtat e personave me handikap. 

I njëjti ka për qëllim: tu ndihmojë fak-
torëve lokal që të ndërmarrin masa nëpërmjet 
së cilave qytetarët me handikap do të mundej 
të kalojnë nga përjashtimi në barazi, të kon-
tribuojë drejt ngritjes të vetëdijes publike, ta 
promovojë respektin dhe interesin për han-
dikapin, si dhe të propozojë politika zhvil-
limore të cilët do të mundësojnë implemen-
tim dhe realizim të mundësive të barabarta 
në praktikë dhe të japë rekomandime për 
përpilimin e planit për aksion në bashkëpun-
im me të gjitha autoritetet lokale dhe aktivi-
tetet për realizimin e të drejtave të personave 
me handikap
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KONVENTA PËR 
TË DREJTAT E 
PERSONAVE ME 
HANDIKAP

Konventa për të drejtat e personave me 
handikap dhe Protokolli fakultativ drejt saj, u 
miratuan nga ana e Kuvendit të përgjithshëm 
të Kombeve të Bashkuara më datë 13 dhjetor 
2006 dhe hynë në fuqi më datë 3 maj 2008.

Konventa për të drejtat e personave me 
handikap është akt i parë juridik i detyrue-
shëm në domenin e së drejtës ndërkombëtare 
për të drejtat e njeriut në shekullin e 21.  

Me Konventën edhe në mënyrë oficiale u 
pranua çështja e handikapit si çështje e të dre-
jtave të njeriut. 

Maqedonia e ratifikoi Konventën më vitin 
2011. Maqedonia është detyruar që ti respek-
tojë të drejtat individuale dhe kolektive të 
qytetarëve me handikap dhe të krijojë kushte 
të plota për realizimin e tyre. 

 Për personat me handikap, si dhe për të 
gjitha personat, hedhja (refuzimi) e cilësdo 
të drejtë mundet të sjellë deri te hedhja (re-
fuzimi) i të drejtave dhe mundësive tjera gjatë 
jetës së tyre. Në mënyrë plotësuese Konventa 
tregon se personat me handikap kanë të dre-
jtë të të gjitha të drejtave qytetare, politike, 
ekonomike, sociale dhe kulturore

ÇKA ËSHTË HANDIKAP? 

Konventa për të drejtat e personave me han-
dikap nuk jep definicion konkret për fenome-
nin. Por, e njëjta na tregon se fenomeni hand-
ikap ka formë zhvillimore dhe dinamike, i cili 
pëson përshtatje të përkohshme gjatë kohës 
pa dallim të momenteve të ndryshme socio 
ekonomike në shoqëri.

Me fjalë tjera, si zhvillohet shoqëria po 
ashtu mundet të paraqiten forma të reja të han-
dikapit dhe në vete të përfshijë edhe persona 
tjerë ose të përjashtojë varësisht zhvillimit të 
tij.

Në pajtim me Konventën e personave me 
handikap, fenomeni handikap është koncept 
dinamik dhe zhvillimor, i cili është rezultat 
i interaksionit në mes personit me handikap 
dhe mjedisit të pamundësuar dhe joparticipa-
tiv. Në fakt, mjedisi i këtillë u pengon dhe u 
pamundëson personave me handikap qasje të 
plotë deri te të drejtat shëndetësore, politike, 
sociale, ekonomike, arsimore dhe kulturore.

Në këtë drejtim, Konventa për të drejtat e 
personave me handikap e shikon çështjen e 
handikapit si arkitekturë shoqërore e cila del 
nga pamundësia e sistemit shoqëror bazuar në 
stereotipa, qëndrimet dhe vlerat në shoqëri të 
cilat krijojnë barriera dhe i përjashtojnë, izolo-
jnë dhe diskriminojnë personat me handikap. 

CILAT JANË PERSONAT ME HAN-
DIKAP 

Jo secila sëmundje është gjendje e handika-
pit. Sëmundja si pasojë përfundimtare mundet 
të na dërgojë deri te gjendja e handikapit, por 
derisa është në atë formë, personi nuk është 
me handikap.

 Kjo nuk do të thotë se gjendja shëndetësore 
e personit nuk është e rëndësishme. Përkun-
drazi, në këtë  karakteristikë duhet të shikohet 
si edhe te karakteristikat tjera të individit (siç 
janë gjinia, raca, përkatësia etnike, feja, statusi 
socio-ekonomik, shtetësia etj) të cilët e rretho-
jnë identitetin e secilit njeri / individ.

Sipas Konventës, personat me handikap 
janë ato persona të cilët kanë çrregullime 
afatgjate fizike, mendore, intelektuale ose 

shqisore, të cilët në interakcion me pengesa/
barriera/perceptime të ndryshme mundet ta 
pengojnë përfaqësimin e plotë dhe efikas të 
tyre në shoqëri në bazë të barabartë si edhe të 
tjerët.

Kur dëshirohet të avancohen informatat, 
serviseve dhe shërbimet në bashkësi, me 
rëndësi të madhe është që të shikohen punët 
nga aspekti pak më i gjerë. 

Në fakt, është e nevojshme që të merren 
parasysh llojet e ndryshme të handikapit dhe 
nevojat e qytetarëve me handikap. 
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PËRFSHIRJA E 
HANDIKAPIT NË 
RRJEDHAT 
KRYESORE TË S
HOQËRISË

Në pajtim me Konventën për të drejtat e 
personave me handikap (KDPH) “”vetë pro-
cesi i përfshirjes së çështjes të handikapit në 
rrjedhat kryesore paraqet proces dhe sistem të 
(ri)organizimit, rindarjes, përmirësimit, zhvil-
lim dhe vlerësim i politikave të përgjithshme, 
strategjive dhe programeve, ndërsa me qëllim 
që çështja e handikapit të jetë e përfshirë në të 
gjitha nivelet dhe në të gjitha fazat nga ana e 
aktorëve të përfshirë në krijimin e atyre poli-
tikave”.  

Për dallim nga qasjet tjera KDPH e thekson 
konceptin e barazisë dhe mosdiskriminimit si 
qëllim, ndërsa përfshirjen e handikapit në rr-
jedhat kryesore si strategji. Në esencë, përf-
shirja e handikapit në rrjedhat kryesore synon 
që nevojat dhe përvojat e qytetarëve me han-
dikap të bëhen pjesë përbërëse e parashikim-
it, realizimit, mbikëqyrjes dhe vlerësimit të të 
gjitha politikave dhe programeve në të gjitha 
sferat. 

Që të përfshihet çështja e handikapit në rr-
jedhat kryesore të shoqërisë, duhet të ndërmer-
ren disa hapa kyçe të cilat janë: 

• të zbatueshme në të gjitha sektorët dhe 
kulturat 

• në nivel nacional dhe lokal, organizatat 
e qytetarëve dhe sektori privat,

• të zbatueshme në zhvillimin e politi-
kave të përgjithshme, programeve dhe 
projekteve

Hapi 1: Informata  Që të përfshihet 
handikapi në rrjedhat kryesore të shoqërisë 
janë të nevojshme të dhëna, gjegjësisht infor-
mata statistikore. Këto të dhëna dhe informata 
duhet të jenë pjesë rutinore gjatë secilës anal-
izë. 

Hapi 2: Konsultime  - Qytetarët me 
handikap do të jenë në gjendje të luftojnë 
për barazinë kur do të munden të veprojnë në 
mënyrë të pavarur dhe vendimmarrëse. Në 
këtë mënyrë ata duhet të merren parasysh  që 
të sigurohen shqyrtimet e tyre. Kjo do të thotë 
se janë të nevojshme konsultime me qytet-
arët me handikap për prioritetet, nevojat dhe 
perspektivat e tyre, si dhe përfshirja e tyre në 
procesin e vendimmarrjes së vendimeve në të 
gjitha nivelet. 

Hapi 3: Aksione për promovimin 
e konceptit të handikapit АGjatë secil-
it intervenim / program ose projekt është e 
patjetërsueshme që të zbulohen shkaqet për 
mospërfshirjen e qytetarëve me handikap. Të 
zbulohet cili është problemi kryesor dhe cilat 
janë shkaqet të cilat duhet të adresohen me 
qëllim të promovimit të mëtutjeshëm të baraz-
isë në këtë kontekst 

Hapi 4: Aksione për promovimin e përf-
shirjes së handikapit në rrjedhat kryesore, 
në nivel të organizatës / institucionit Me qël-
lim që të realizohen këto aksione, gjegjësisht 

të njihet dhe adresohet çështja e handikapit 
duhet të zhvillohet kapacitet që të përfshihen 
këto koncepte të politikave, projekteve dhe 
programeve. Për këtë është e nevojshme që të 
zhvillohen qëndrimet, njohuritë dhe shkath-
tësitë të personave të cilët punojnë në organi-
zata dhe institucione.  

Korniza për përpilimin e planit lokal akcio-
nal do të na ndihmojë që ti kuptojmë të gjitha 
hapat të cilat mundemi ti ndërmarrim në dre-
jtimin e integrimit të çështjes së handikapit në 
politikat lokale.
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dhe promovimit të çështjes së handikapit nga 
aspekti i të drejtave të njeriut.  

Njësitë e vetëqeverisjes lokale duhet të njofto-
jnë në korniza të raporteve të tyre vjetore dhe 
të marrin pjesë në përpilimin e strategjisë ndaj 
çështjes së handikapit në pjesën e cila i përket 
njësive të vetëqeverisjes lokale. Konventa për të 
drejtat e personave me handikap, po ashtu i jep 
drejtimet për formimin e “makinerisë” dhe fus-
hat e veprimit në nivel lokal.

Në këtë drejtim handikapi në planin lokal ak-
cional paraqet model për përforcimin e dialo-
gut dhe përfshirjen e qytetarëve me handikap të 
bashkësisë në procesin për krijimin e politikave 
lokale dhe i njëjti mund të shërbejë si udhëzu-
es në përpjekjet për vendosje të barazisë dhe 
përfshirjen e çështjes së handikapit në rrjedhat 
kryesore, politikat dhe praktikat në njësitë e 
vetëqeverisjes lokale.

 Paralelisht vet plani akcional paraqet instru-
ment për integrimin e çështjes së handikapit 
në secilën fazë të procesit të ndërtimit, sjell-
je, realizim, ndjekje dhe evoluim të politikave 
lokale duke pasur parasysh promovimin dhe 
avancimin të barazisë, si dhe tejkalimit të parag-
jykimeve dhe diskriminimin të qytetarëve me 
handikap. 

Kjo do të thotë:: 

(a) vlerësim i asaj se si politikat ndikojnë ndaj 
jetës të qytetarëve me handikap dhe

(b) ndërmarrja e përgjegjësisë të njëjtët të 
adresohen me krijim të hapësirës për secilin, 
nga niveli i bashkësisë familjare deri te niveli 
i bashkësisë më të zgjeruar, të kontribuojë në 
atë proces të ndërtimit të vizionit të përbashkët 
dhe të kuptueshëm për arritjen e zhvillimit të 
qëndrueshëm për, në fund, 

(c) ti shkrijnë ato politika në realitet.  

Që të arrihen kjo, është e patjetërsueshme nivel i 
lartë e vullnetit politik, përkushtim dhe kuptim 
nëpër të gjitha strukturat dhe sferat në shoqëri”.

Procesi i vendosjes së barazisë dhe mosdiskri-
minimit ndaj qytetarëve me handikap është 
proces i vështirë, njëjtë si edhe të kuptuarit dhe 
vlerësimi i nevojave në shikim të mënyrës në 
të cilën krijohen politikat në institucionet sho-
qërore. Paraqitja e definicionit më lartë, po ashtu 
paraqet përshkrim të së vërtetës të cilën shumi-
ca nuk e njohin ose kanë rezistencë që ta prano-
jnë, ndërsa kjo është se në realitet nuk ekziston 
barazi në mes qytetarëve me dhe pa handikap.  

Barazia e nominale (në legjislacion dhe politikat 
e caktuara institucionale) nuk do të thotë edhe 
barazi në vërtetësi. Besimi se barazia nominale 
dhe vërtetësia mundet të identifikohen del nga 
mospasja e informatave, e me këtë edhe vetëdi-
je dhe aftësi për njohje (vetëdije për fenomenin 

Mes gjithash, ajo do të na ndihmojë:

• Të jemi sistematik, të vetëdijshëm strate-
gjik dhe proaktiv në planifikimin e tërë 
procesit – nga ideja deri te implemen-
timi;

• Të kontrollojmë të mos kemi lëshuar 
diçka në cilëndo fazë të procesit dhe 
veçanërisht – gjendja e meshkujve dhe 
femrave me handikap në procesin e anal-
izës;

• Më mirë të identifikojmë, ndjekim dhe 
evoluojmë cilat faza shkojnë mirë gjatë 
implementimit të politikave;

• Tu sqarojmë palëve të prekurave, 
këshilltarët, shoqatat e qytetarëve, medi-
umet se pse çështja e handikapit duhet të 
jetë pjesë integrale të procesit të krimit 
të politikave;

• Të kemi debat të argumentuar për atë që 
e kërkojmë.

Pak është e besueshme se zhvillimi i cilësdo 
qoftë politikë do të jetë procesi i lehtë veçanër-
isht integrimi i çështjes së handikapit në këtë 
segment dhe kalimit nga njëra në tjetrën fazë, 
meqenëse politika në jetën reale pothuajse 
gjithmonë është dinamike.

Megjithatë, ekzistimi i kornizës si instru-
ment do të na ndihmojë që ta “kuptojmë” 
ndërlikueshmërinë e jetës reale, që të jemi më 
të vetëdijshëm për aspektet strategjike, për fo-
tografinë më të zgjeruar dhe të përgatisim poli-
tikë të mirë ndaj çështjes së handikapit.

ÇËSHTJA E HANDIKAPIT 
NË PLANIN LOKAL 
AKCIONAL
Për sigurimin e zbatimit praktik në ndërmarr-
jen e obligimeve të Republikës së Maqedonisë, 
në pajtim me KDPH është e patjetërsueshme 
bashkëpunimi në mes institucioneve e të gjitha 
instancave, por më e rëndësishmja është bash-
këpunimi i shtetit dhe njësitë e vetëqeverisjes 
lokale me qytetarët me handikap dhe përfaqë-
suesit e tyre.

Në mënyrë plotësuese, përsëri e rëndësishme 
është që të vendoset kornizë juridike, e cila do të 
jetë bazë fillestare për planifikim të mëtutjeshëm 
edhe të politikës ekonomike, dhe në përgjithësi 
për koordinim të punës dhe shfrytëzimin e re-
surseve në dispozicion. 

Organizatat e personave me handikap si promo-
tor dhe mbrojtës kyç të së drejtave të personave 
me handikap, por edhe dhënësit e shërbimeve, 
luajnë rol të rëndësishëm, si në mbrojtjen, po 
ashtu edhe në edukatën e personave me hand-
ikap dhe në përgjithësi i të gjithë qytetarëve. Më 
tutje, ata paraqiten si “rojtar”, vazhdimisht duke 
i ndjekur ndryshimet në politikë të krijuar nga 
shteti dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale.

Njësitë e vetëqeverisjes lokale, nëpërmjet fak-
torëve tjerë relevant, janë përgjegjës për ven-
dosje dhe promovim të mundësive të barabarta 
të qytetarëve me handikap nëpërmjet miratimit 
të politikave, mekanizmave dhe aktiviteteve të 
cilat kontribuojnë drejt avancimit të barazisë 
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handikap) për ekzistimin e mos barazisë  dhe 
diskriminimin në të gjitha segmentet e jetës 
shoqërore.

Në fakt, të gjitha hulumtimet, të cilët në aspek-
te të ndryshme i pasqyrojnë gjendjet reale dhe 
proceset në Maqedoni, tregojnë në ekzistimin e 
diskriminimit dhe rezistencë drejt pranimit  të 
qytetarëve me handikap, si në sferën e jetës pub-
like po ashtu edhe në sferën private.

Për këtë, përfshirja e nevojave të ndryshme, 
prioritete dhe pozicione të qytetarëve me han-
dikap në politikat paraqet sfidë të madhe për të 
cilën nuk është e mjaftueshme  vendosje e vetëm 
kornizës përkatëse normative por investim i 
përpjekjeve të mëdha dhe resurseve në zgjerim-
in e vetëdijes.

Ngritja e vetëdijes, përsëri, nuk garanton zbatim 
të normave dhe vlerave ndaj çështjes së handika-
pit. Vullneti i mirë për zbatimin e këtyre vlerave  
duhet të përkthehet në politikat instituciona-
le dhe kapacitetet e ndërtuara të cilat paraqes-
in varg masash të proaktivitetit në shikim të 
çështjes së handikapit, të instaluara në të gjitha 
sferat e shoqërisë të cilin funksion e rregullojnë. 

Në këtë kuptim, krijimi i politikës lokale është e 
pashmangshme, meqenëse mundëson pjesëmar-
rje të drejtpërdrejtë të qytetarëve dhe në këtë 
mënyrë e lehtëson procesin e identifikimit të 
nevojave të qytetarëve me handikap të bashkë-
sisë, por po ashtu e mundëson edhe adresimin 
e tyre nëpërmjet krijimit të mekanizmave dhe 
shërbimeve specifike.

Në përgjithësi, udhëheqja e mirë dhe veçanërisht 
politikat e përfshirjes së çështjes së handikapit 
në rrjedhat kryesore kërkon përfshirje të subjek-
teve tjera në procesin, duke përfshirë shoqërinë 
qytetare, më saktë organizatat të personave me 
handikap. 

Para së gjithash, “aktorët të cilët zakonisht janë 
të përfshirë” duhet të punojnë  me qytetarët me 
handikap, të hapin hapësirë për pjesëmarrje të 
qytetarëve me handikap dhe të krijojnë kanale 
që të dëgjohet zëri i tyre.

Roli i shoqërisë qytetare është esenciale. Pjesën 
më të madhe të punës pioniere në raport të 
përpilimit dhe iniciativave për përfshirjen e 
çështjes së handikapit në rrjedhat kryesore 
e ndërmerr sektori qytetar, a.q. organizatat 
e personave me handikap të cilët iniciojnë, e 
përfaqësojnë fenomenin handikap, sigurojnë 
ekspertizë edhe në vetinë e kryerjes së moni-
torimit.
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SI TË PËRPILOHET 
PLAN LOKAL 

AKCIONAL

Esenca e këtij Udhëzuesi është si të përpi-
lohet plan lokal akcional për çështjen e hand-
ikapit. Kjo pjesë fillon me vendosje të para-
kushteve të cilat janë themelore për përpilimin, 
implementimin dhe monitorimin e këtij plani 
si dhe përfshirjen e kësaj çështje nëpër politi-
kat tjera në nivel lokal. Së bashku e përshkru-
ajnë mjedisin e cila është e patjetërsueshme  
për avancimin e çështjes së handikapit dhe e 
cila na udhëheq drejt aksionit i cili duhet të 
dalë nga vetë plani lokal akcional.

Procesi i përpilimit të planit lokal akcional 
ndaj çështjes së handikapit është i ndryshëm 
për secilën bashkësi lokale. I njëjti, para së 

gjithash varet nga kushtet, vlerat kulturore të 
cilat ekzistojnë në bashkësi, procesin e decen-
tralizimit, si dhe shkallën e autorizimeve të 
cilat i ka bashkësia. 

Ky Udhëzues ka për qëllim që të prezan-
tojë sintezën të disa nga fazat, metodat dhe 
veglat gjatë përpilimit të planit lokal akcional. 
Të gjitha përmbajtjet nga pjesa “Si” duhet të 
kuptohen si pako e përgjithshme ose program 
pune. Secila faza është lidhur me të tjerat gjatë 
së cilës puna e secilës nga fazat kontribuon 
dhe i përforcon fazat tjera dhe procesin e 
gjithëmbarshëm.
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1. INICIM 
Inicimi për sjellje të HPLA mund të ngrihet 

nga aktorë të ndryshëm. Në fakt, si iniciatorë 
mundet të paraqitet bashkësia lokale, organi-
zatat e personave me handikap, organizatat të 
cilët punojnë në sferën e të drejtave të njeriut 
ose aktorë tjerë, për shembull, dhënësit privat 
të shërbimeve në nivel lokal. 

2. FORMIMI I GRUPIT 
PUNUES 
Për përpilimin e HPLA është e nevojshme 

që bashkësia lokale të formojë grup punues. 
Është e preferuar që të përfshihen sa është e 
mundur numër më i madh i palëve të prekura.

Në fakt, aksionet dhe politikat lokale mun-
det të përfshijnë numër të madh aktorësh, in-
stitucione, organizata, (shkolla, institucionet 
shëndetësore, dhënës të ndryshëm të shërbi-
meve, punëtorë social, organizata të së dre-
jtave të njeriut, organizata të personave me 
handikap, si dhe vetë personat me handikap) 
të cilët në bashkëpunim dhe konsultim të për-
bashkët munden të promovojnë zhvillim të ri 
të bashkësisë lokale, gjatë së cilës çështja e 
handikapit do të përfshihet në të gjitha sfer-
at dhe në të gjitha nivelet, njëkohësisht duke 
siguruar përgjegjësi të koordinuar, qasje dhe 
kapshmëri të mjedisit fizik, qasje deri te shër-
bimet shëndetësore, arsimimi, punësimi, etj. 

 Cilët aktorë do të duhet të përfshihen në 
grupin punues: 

• Përfaqësues nga komuna lokale 

• Organizata të personave me handikap 

• Organizata të prindërve të fëmijëve me 
handikap  

• Organizata qytetare të cilët punojnë në 
sferën e të drejtave të njeriut

• Përfaqësues nga dhënësit e shërbimeve 

• Përfaqësues nga biznes sektori

3. TRAJNIM PËR 
FENOMENIN 
HANDIKAP
Në procesin e krijimit të politikave, norma 

kërkon integrimin e principit të mundësive të 
barabarta për qytetarët me handikap. Për sh-
kak të kësaj, e me qëllim që norma të kthe-
het në realitet (ose të respektohet) kreatorët 
lokal të politikave dhe programeve duhet që 
të aftësohen. Që këtu, si pjesë e procesit të af-
tësimit për krijimin e politikave, duhet të real-
izohen edhe trajnime për krijimin e politikave 
ndaj çështjes së handikapit.  

Këto trajnime duhet që ti aftësojnë për-
faqësuesit e administratës lokale që ta njohin 
domosdoshmërinë e ndryshimit të procesit të 
tërë për krijimin e politikave por edhe të përg-
jigjen në obligimet e rregullativës ligjore, në 
të cilën specifika kyçe do të ishte orientimi i 
përhershëm drejt nevojave të ndryshme dhe 
pozicioneve të qytetarëve me handikap në 
lidhje me temën. 

Trajnimet duhet ti përfshijnë bile këto 
tema:

• Qasjen dhe dizajnin universal

• ОKB Konventa për të drejtat e per-
sonave me handikap 

• Sistemi i shërbimeve dhe serviseve për 
persona me handikap

• Përfshirjen e çështjes së handikapit 
nëpër politikat tjera në nivel lokal.

• Buxhetim përgjegjës në bazë të hand-
ikapit

4. KONSULTIME 
Konsultime me palët e prekura paraqet 

mekanizëm të rëndësishëm për përmirësimin 
e cilësisë të përpilimit të planit, politikës dhe 
avancimit të efikasitetit dhe efektivitetit në 
realizimin e masave të parapara. Konsultimet 
kontribuojnë drejt transparencën më të mad-
he në punë dhe procesit të vendimmarrjes, me 
çka përforcohen mekanizmat e demokracisë.

Nëpërmjet konsultimeve sigurohet:

• mbledhja e informatave të rëndësishme 
të cilët kontribuojnë për përmirësimin 
e cilësisë të zgjedhjeve;

 Konsultimet realizohen gjatë tërë procesit 
dhe atë gjatë::

• Analizës së gjendjes - mbledhja e in-
formatave për problemet ekzistuese 
dhe përvojat nga realizimi i politikës 
momentale ose ligji

• Përcaktimi i zgjedhjeve të mundshme 
- të  shqyrtohen opsionet, realizimi 
i tyre, pagueshmëria dhe zgjedhjet e 
mundshme

• Vlerësimi i ndikimeve të mundshme 
–të shqyrtohen të gjitha zgjedhjet e 
mundshme me organet e drejtorisë 
shtetërore, njësitë e vetëqeverisjes lo-
kale, OJQ dhe palët tjera të interesuara.

Konsultimet duhen të planifikohen ende 
në fazën e përpilimit të planit gjatë së cilës 
në mënyrë të detajuar të përcaktohen palët e 
prekura (të brendshëm dhe të jashtëm) dhe 
çështjet rreth të cilëve do të udhëhiqet dis-
kutimi.

5. ANALIZA E 
VLERËSIMIT 
Analiza është mundësi që të rishikohet se 

si bashkësia shikon drejt çështjes së handika-
pit, se si handikapi është integruar veç më në 
politikat ekzistuese të vetëqeverisjes lokale 
dhe cilat aksione për momentin ndërmerren 
nga ana e pushteteve lokale; 

5.1 Analiza e gjendjeve
 Pikënisje në procesin e realizimit është 

analiza e gjendjeve në sferën dhe / ose sferat 
e ngjashme të cilat janë lëndë e rregullimit 
me qëllim që të përcaktohet ekzistimi dhe 
serioziteti i problemit.

Nëpërmjet kësaj analize përcaktohen:

• shkaqet të cilat kontribuojnë për ekzis-
timin e problemit të cilat janë bazuar në 
dëshmitë,
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• rregulla ekzistuese të cilat ndikojnë 
në problemin dhe

• lidhshmëri me kontrata ndërkom-
bëtare të ratifikuara në pajtim me 
Kushtetutën e Republikës së Maqe-
donisë.  

Nëpërmjet analizës së gjendjes për-
caktohet serioziteti i problemit, gjegjë-
sisht dukuria e mundshme ose rreziqet nga 
paraqitja e dëmtuese, nëse nuk intervenohet 
nëpërmjet masave ligjore dhe tjera.

Çështjet të cilat munden të ndihmojnë 
gjatë analizës së gjendjes dhe definimit të 
problemit:

Në bazë të analizës së gjendjes dhe prob-
lemit të përcaktuar definohen qëllimet të 
cilat duhen të arrihen nëpërmjet planit lokal 
akcional. 

Pa shfaqe të qartë për atë se çka duhet 
të arrihet nuk do të mundet të përcaktohen 
masat, të krahasohen opsionet për zgjedh-
je të problemit të përcaktuar, por as edhe të 
ndiqet realizimi dhe të vlerësohet suksesit.

Qëllimet duhet të jenë formuluar qartë 
dhe të fokusohen në rezultatin e dëshiruar 
përfundimtar ose gjendja e cila duhet të arri-
het nëpërmjet planit lokal akcional. Po ashtu, 
qëllimet nuk duhet të formulohen në mënyrë 
që ta arsyetojnë zgjedhjen e mundshme të 
dëshiruar.

Qëllimet e definuara paraqesin bazë për 
analiza të mëtutjeshme gjatë përcaktimit të 
zgjedhjeve dhe masave të mundshme për ar-
ritjen e tyre.

Për përcaktimin më të lehtë të qëllimeve, 
për ndihmë janë këto pyetje:

Cili është rezultati i arritur?

Qëllimet a janë të definuara në mënyrë 
konkrete dhe të matura?

Në cilën masë qëllimet e politikave dhe 
programeve në sektorin përkatës janë për-
katëse me problemet e definuara?

5.2 Përcaktimi i zgjedhjeve të 
mundshme (opsioneve) 

Pas definimit të qëllimeve të cilat duhet 
ti arrijë rregullativa, hapi i radhës në proces 
është përcaktimi i zgjedhjeve të mundshme  
(opsioneve) për zgjedhjen e problemit të për-
caktuar dhe arritja e qëllimeve të dëshiruara. 
Opsionet duhet të jenë ngushtë të lidhura 
me arsyet për paraqitjen e problemit dhe me 
qëllimet e përcaktuara. Varësisht nga ndërli-
kueshmëria e materies dhe problemin e fil-
limit të procesit duhet të definohen sa është 
e mundur më shumë opsione për zgjedhjen 
e problemit. Pastaj, në bazë të preliminares, 
përcaktimi i ndikimeve të përgjithshme nga 
secila nga zgjedhjet e mundshme duhet 
të përcaktohet numër real i zgjedhjeve të 
mundshme të cilat pastaj në mënyrë të de-
tajuar analizohen. Më poshtë është dhënë 
pasqyrë e pyetjeve të cilat munden të Ju 
ndihmojnë gjatë përcaktimit të zgjedhjeve 
(opsioneve) të mundshme

5.3 Analiza e ndikimit dhe përfi-
timet nga përcaktimi i zgjedhjeve të 
mundshme 
Qëkur do të përcaktohen zgjidhjet (opsio-

net) e mundshme, hapi tjetër është buxhetimi i 
tyre. Qëllimi është që të arrihet shfaqe e qartë 
për shpenzimet, ndikimet pozitive dhe nega-
tive dhe përfitimet të cilat do të dilnin të cilët 
do të kishin dalë nga secila nga zgjedhjet e 
mundshme që të mundet të caktohet cili nga 
opsionet do të na sjellë deri te qëllimet e për-
caktuara me shpenzime minimale (për buxhe-
tin, subjektet afariste dhe qytetarët) dhe efek-
tet e padëshiruara. 

Secila nga zgjedhjet e mundshme të për-
caktuara munden të shkaktojnë lloj të ndry-
shëm dhe shkallë të shpenzimeve dhe ndiki-
meve të cilat përcaktohen sa është e mundur 
në mënyrë precize.

Gjatë analizës duhet të përcaktohen:

• shpenzimet / fitimi për buxhetin;

• shpenzimet për subjektet afariste, 
veçanërisht për ndërmarrje të vogla 
dhe të mesme, grupe tjera dhe qytet-
arët (varësisht nga ajo se kujt i përket 
propozimi i ligjit);

• ndikimi ndaj ekonomisë, ndikimeve 
sociale, ndikimet ndaj mjedisit jetësor 
dhe shëndetit të njerëzve, si dhe lloje 
tjera të ndikimeve varësisht nga sfera;

• shpenzimet dhe resurset të nevojshme 
për realizimin, ndjekjen dhe kontrollin, 
si dhe evoluimi e secilës nga zgjedhjet 
e mundshme;
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• pranimi / rezistenca e cila mundet të 
paraqitet gjatë realizimit dhe 

• efektet dhe ndikimet negative dhe të 
padëshiruara.

Për përcaktimin më të lehtë të shpenzimeve, 
ndikimet, për ndihmë janë këto pyetje:

5.4 lerësim i politikës 

Gjatë zhvillimit të politikave dhe krijimit 
të planit të ri në bazë të handikapit, mundet të 
shfrytëzohen disa vegla nëpërmjet parashtrim-
it të disa pyetjeve kyçe si vegël ndihmëse të 
cilat janë përpiluar dhe udhëhequr në pajtim me 
principet e KDPH. Por pa dallim të qasjeve të 
ndryshme një pjesë e pyetjeve kyçe janë: 

1. Në çfarë mase bashkësia lokale, në 
mënyrë eksplicite dhe implicide i kush-
ton kujdes çështjes së handikapit? 

2. Pastaj me politikën  dhe mjetet e tyre 
me të cilat disponon a ndikojnë ndaj 
zvogëlimit gjegjësisht rritjes së pabara-
zisë dhe diskriminimit me të cilët balla-
faqohen personat me handikap?

3. Cilat janë qëndrimet të shfrytëzuesve të 
përhershëm dhe potencial në lidhje me 
atë sa dhe programi përkatës lokal dhe 
politika a i shprehin prioritetet dhe nev-
ojat e tyre?

Kjo çështje mundëson që të dëgjohet zëri i 
qytetarëve me handikap. Nëpërmjet shfrytëzim-
it të teknikave shfrytëzuesit ekzistues ose poten-

cial të politikës janë pyetur për qëndrimet e tyre 
shërbimet e identifikuara ose më të ekzistuese a 
i shprehin prioritetet e tyre.

 Të dhënat për vlerësimin e shfrytëzuesve me 
handikap munden të merren  nëpërmjet hulum-
timeve kuantitative (hulumtim të mendimit pub-
lik ose hulumtim që qëndrimeve) ose proceseve 
kuantitative (fokus grupe, intervista etj) të cilat 
mundet të jenë të realizuara si nga institucionet 
vetëqeverisëse lokale, ashtu edhe nga organiza-
tat qytetare.  

Pyetjet të cilat duhet të ju ndihmojnë në iden-
tifikimin e nevojave të qytetarëve me handikap 
janë këto:

1. Nevojat dhe interesat e qytetarëve me 
handikap, duke i përfshirë edhe prob-
lemet me të cilat ballafaqohen, janë më 
ndryshe të marrë  parasysh në krijimin e 
politikave?

2. A është bërë vlerësim i ndikimit cili do ta 
ketë dobinë përfundimtare ose përfitimin 
nga politika dhe në çfarë mënyre?

3. Çfarë ndryshime mund të propozohen në 
plan lokal dhe politikat tjera lokale që të 
përmirësohet pozita e qytetarëve me han-
dikap?

4. Në çfarë mase qëllimet janë përkatëse 
me problemet e definuara në planin lo-
kal akcional gjegjësisht në definimin e 
problemeve janë marrë parasysh edhe 
ndryshimet gjinore të qytetarëve me han-
dikap?

5. Çfarë intervenime ndërmerren / që të te-
jkalohen ato probleme?

6. Ata të cilët i ndërmarrin ato intervenime 
a kanë njohuri për vetë fenomenin han-
dikap nga aspekti i të drejtave të njeriut 
dhe a janë sensibilizuar për këtë çështje?

7. A janë të nevojshme masa afirmative 
të cilët do të sigurojnë përfitime më të 
ndryshme edhe qytetarët me handikap në 
nivel lokal??

6. PËRPILIMI DHE 
STRUKTURA E PLANIT 
LOKAL AKCIONAL
Grupi punues duhet të përpilojë projekt plan 

lokal akcional për handikap dhe të njëjtin t’ia 
paraqesë faktorëve relevant në bashkësinë loka-
le. 

Masat dhe aksionet të cilët propozohen në 
planin duhet të jenë të qarta, konkrete me di-
mension kohor dhe financiar, si dhe aktorë të 
definuar të cilët do të jenë përgjegjës për të një-
jtët.

Veçanërisht e rëndësishme është që përpilimi 
i planit lokal akcional të vendosur kornizën in-
dikator. Indikatorët janë matës ose tregues të 
spikatur / dukshëm se diçka është bërë ose diç-
ka është arritur. Ato janë pjesë kyçe, pikënis-
je e procesit të monitorimit dhe i evoluimit, 
meqenëse tregojnë – çka duhet të matet dhe / 
ose të monitorohet më vonë.
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7. KONSULTIME DHE 
TRANSPARENCË

Që të mundet plani të jetë në pajtim me nev-
ojat e qytetarëve me handikap në bashkësi, si 
edhe i të afërmve të cilët janë në lidhje direkte 
me fenomenin handikap, grupi punues duhet të 
organizojë edhe debate publike. 

Qëllimi i këtyre debateve dhe bisedave 
informatike është që të njihen qytetarët me 
propozim versionin e politikës publike për han-
dikapin, masat dhe aktivitetet të cilat planifiko-
hen për avancimin e gjendjes të qytetarëve me 
handikap. Qasja Juaj ka për qëllim mbledhjen e 
informatave, vërejtjeve, komenteve dhe shqyr-
time të qëndrimeve të ndryshme me çka do të 
kontribuojë drejt kualitetit të politikës.    

Ekzistojnë më shumë mënyra të ndryshme të 
transparencës dhe përfshirjes për palët e preku-
ra, si për shembull:

• Këqyrje publike dhe debat publik;

• kërkesë që palët e prekura të dorëzojnë 
mendime me shkrim, vërejtje dhe sug-
jerime;

• pjesëmarrje në grupet punuese;

• mbledhje me palët e prekura

Nëpërmjet tyre sigurohet:

• mbledhja e informatave të rëndësishme 
të cilat kontribuojnë për përmirësimin e 
kualitetit të zgjedhjes;

• kontroll i analizave të realizuara gjatë 
përpilimit të planit dhe mundësi për zbu-
limin e hershëm të mungesave poten-
ciale të zgjedhjeve të mundshme;

• pranimin më të mirë të politikës, 
meqenëse pjesëmarrja e palëve të preku-
ra e rrit vërtetësinë për rezistime më të 
vogla gjatë realizimit;

• kuptim dhe respektim më të mirë të poli-
tikës, e me këtë edhe efektivitet më të 
madh të vetë planit.

8. SJELLJA DHE 
MIRATIMI I PLANIT 
LOKAL AKCIONAL 
PËR ÇËSHTJEN E 
HANDIKAPIT 
Palët e ndryshme të involvuala patjetër që të 

pajtohen me përmbajtjen e planit lokal akcional 
për handikap. Veçanërisht është e rëndësishme 
që ai të miratohet nga ana e bashkësisë lokale. 
Në bazë të së njëjtit, bashkësia lokale mundet 
të përpilojë plan vjetor akcional me saktësisht 
aktivitete të definuara dhe mjete buxhetore për 
realizim të ri.   

Që të mundet plani të mbijetojë, komuna lo-
kale nëpërmjet Këshillit duhet të emërojë person 
/ ekip i cili do të jetë përgjegjës për realizimin e 
masave dhe do të disponojë me buxhet të cilin 
do ta miraton komuna. 

9. MONITORIM I 
POLITIKËS DHE 
NDJEKJA E 
SHPENZIMEVE DHE 
SIGURIMI I SHËRBIMEVE 
NË PAJTIM ME PLANIN 
E MIRATUAR

Për secilën politikë e cila realizohet është e 
nevojshme që të bëhet monitorim dhe evoluim 
që të sigurohet se synimet dhe qëllimet janë arri-
tur, si dhe në mënyrë përkatëse janë identifikuar 
sferat ku është i nevojshëm avancimi. 

Miratimi i planit lokal akcional në bazë të 
handikapit, nuk përfundon me miratimin e tij, 
por me implementimin e tij të mëtutjeshëm 
dhe ndjekjen ne implementimit. Ky hap e nd-
jek mënyrën në të cilën politika realizohet dhe 
shpenzimet e ndara a janë harxhuar sipas të plan-
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ifikuarës ose ekzistojnë probleme të caktuara. 
Çështje kyçe këtu është se jo vetëm se a janë 
harxhuar mjetet, por cili e ka dobinë e fundit nga 
mjetet.

Ndjekja është vegël e rëndësishme e cila 
siguron që aktivitetet të realizohen me kohë 
dhe mjetet të shpenzohen në pajtim me të plan-
ifikuarën. Njëkohësisht siguron transparencë 
dhe dhënie llogari në procesin e harxhimeve të 
mjeteve dhe realizimit të aktiviteteve.

Veglat dhe instrumentet të cilat shfrytëzohen 
në procesin e ndjekjes (monitorimit) dhe vlerë-
simi (evoluimi) i politikave është po ashtu aq e 
rëndësishme të krijohen në mënyrë e cila qartë 
do ti tregojë ndryshimet të cilat ekzistojnë në 
kategorinë e shfrytëzuesve. 

Që këtu, monitorimi duhet të jetë proces i 
vazhdueshëm dhe të fokusohet ndaj efekteve 
të politikës. Monitorimi duhet të kryhet në dy 
nivele të ndryshme: monitorim i përparimit  të 
përmbushjes të qëllimeve esenciale dhe moni-
torim të  procesit të implementimit. Në të dyja 
rastet është e nevojshme që të përcaktohen qël-
limet dhe të zhvillohen treguesit me qëllim që 
të matet përparimi në arritjen e atyre qëllimeve.

10. ANALIZA E 
REZULTATEVE
Analizë e rezultateve nënkuptohet se buxheti 

dhe plani strategjik në bazë të handikapit e kanë 
përmirësuar situatën fillestare të përshkruar në 
analizë dhe vlerësimin e gjendjes dhe i kanë 
promovuar principet e barazisë. Në esencë kjo i 
përket vlerësimit se plani akcional se a ka kon-

tribuar drejt ndryshimeve të caktuara në raport 
me situatën ekzistuese.

Pyetjet të cilat munden të Ju ndihmojnë që ti 
kuptoni efektet dhe ndikimin e intervenimit janë 
këto:

1. Si është ndikimi nga realizimi i program-
it dhe a siguron qasje të përmirësuar të 
qytetarëve me handikap deri te shërbimet 
në nivel lokal?

2. Si janë efektet nga ndërmarrja e aksioneve 
në lidhje me të qasurit dhe kapshmërinë, 
zvogëlimin e varfërisë etj?

PESË PRINCIPE 

1. Sigurohuni se vetë personat me handikap janë në mënyrë aktive të 
përfshirë në të gjitha sektorët e vetëqeverisjes lokale.

2. Informatat siguroni në qasje dhe kapshmëri të formateve të 
ndryshme dhe shfrytëzoni kanale të ndryshme për transmetimin e 
informacionit.

3. Sigurohuni se informatat / shërbimet / serviset mund tu ndalin në 
ndihmë nevojave të personave me handikap.       

4. Qartë shënoni dhe orientoni shërbimet tjera.

5. Definoni dhe gjithmonë ndiqeni zinxhirin e kontrollit dhe përg-
jegjësisë gjatë realizimit të politikave të vetëqeverisjes lokale.
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HAPA PËR VETËQEVERISJEN LOKALE NË 
SIGURIMIN E SERVISEVE DHE INFORMATAVE TË 
KLAPSHME DHE QË KANË QASAJE PËR PERSONAT 
ME HANDIKAP

PËRFSHIRJE

INFORMIM

INKORPORIM

Sipas Konventës për të drejtat e personave me handikap dhe përvojat tona nga rajoni, janë identi-
fikuar tre principe / boshte të cilat janë kyçe për vetëqeverisjen lokale në sigurimin e serviseve dhe 
informatave të kapshme dhe që kanë qasje për personat me handikap. Ato janë:

PËRFSHIRJE
Hapi i parë në sigurimin e politikës së mirë lokale është përfshirja e personave me handikap dhe / 
ose organizatave të personave me handikap të cilët i përfaqësojnë.

INFORMIM
Informoni personat me handikap për të gjitha aktivitetet dhe serviset / shërbimet të cilat ndërmer-
ren nga ana e bashkësisë lokale. Informata duhet të jetë në format të kapshëm dhe që kanë qasje 
ose kanale të cilët do të mundësojnë qasje dyanësore.

Inkorporimi i çështjes së handikapit nëpërmjet të gjitha politikave dhe sektorëve të vetëqeverisjes 
lokale

INKORPORIM

Në këtë udhëzues, këto tre boshte shfrytëzohen si kornizë e cila do t’ju kishte ndihmuar që ti 
realizoni në praktikë pesë principe. Këto boshte janë të ndërthurur mes veti dhe janë në lidhje të 
ndërvarura.
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HAPI  1 
PËRFSHIRJE Përfshirja e personave me handikap do të thotë më shumë 

se konsultim. Qëllimi juaj si vetëqeverisje lokale është që tu 
mundësojë personave me handikap të marrin pjesë në plan-
ifikimin, realizimin dhe bartjen e vendimeve për strategjitë / 
shërbimet dhe informatat pa dallim se të njëjtët a janë dedi-
kuar rreptësisht për personat me handikap.

Me përfshirjen e personave me handikap në 
vet procesin, vetëqeverisja lokale do të mundet 
të zhvillojë dhe ofrojë informata / servis / shër-
bime të cilët do të mundet tu dalin në ndihmë 
nevojave të qytetarëve me handikap si dhe to 
t’ju mundësojë mënyrë më efektive të promov-
imit të së njëjtëve

Këto drejtime Ju tregojnë se si ti përfshini 
personat me handikap në krijimin, zhvillimin, 
realizimin e serviseve / shërbimeve. Tabela tre-
gon se si mundeni ti shfrytëzoni pesë principet 
për sigurimin e politikës efikase dhe efektive 
gjatë përfshirjes të personave me handikap.

ВОДИЧ  ЗА КРЕИРАЊЕ НА ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН 
ПО ПРАШАЊЕТО НА ХЕНДИКЕП
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PSE TË PËRFSHIHENI 
NJERËZIT ME AFTËSI TË 
KUFIZUARA? 

Mënyra e vetme e vetëqeverisjes lokale tu 
del në ndihmë nevojave të qytetarëve me han-
dikap është nëpërmjet përfshirjes së personave 
me handikap.

Përfshirja nuk është e njëjtë me konsultimin. 
Pjesëmarrje përkatëse dhe përfaqësim i per-
sonave me handikap mundet të mundësojë nga 
njëra anë përforcim të zërit të personave me 
handikap në komunë, por nga ana tjetër e njëjta 
komunë ta ruajë edhe procesin e përfaqësimit të 
kësaj grupe të qytetarëve, duke pasur parasysh 
përsëri, numrin e personave me handikap në një 
komunë dhe nuk është ashtu i vogël. Vetë procesi 
duhet të na dërgojë drejt ndryshimit të strategjisë 
të punës të vet komunës, krijimin e drejtimeve të 
reja strategjike të veprimit, krijimi i politikave të 
reja të cilat do ti reflektojnë nevojat e qytetarëve 
me handikap.

Përfshirja e personave me handikap mundet 
ti bëjë informatat dhe shërbimet efektive, efi-
kase dhe ekonomike. Kjo do të Ju mundësojë që 
të siguroni shërbime / servise dhe informata në 
mënyrë dhe format i cili është më adekuat për 
vetë personat me handikap.

Këshillat e personave me handikap / organi-
zatat e personave me handikap nuk janë falas. 
Sigurohuni se vetëqeverisja Juaj lokale ka sigu-
ruar mjete buxhetore për përfshirjen e vërtetë të 
personave me handikap.

Më së shpeshti mendohet se personat me han-
dikap / organizatat e personave me handikap, 
këshillat dhe drejtimet të cilat i japin janë falas, 
se ajo u është puna e tyre ose misioni i tyre. Por, 
kjo nuk vlen edhe për këshilltar të cilin e an-
gazhon komuna që për shembull të ju përgatisë 
strategji.   

Kur i ftoni personat me handikap në mbled-
hje ose ngjarje, sigurohuni se hapësira ka qasje. 
Qasja nuk i përket vetëm sallës, por përfshinë 
edhe tjera elemente, për shembull qasje tualeti. 

Paralelisht duhet të siguroheni se hapësira i 
siguron dhe përmbush standardet për qasje edhe 
të personave me handikap serioz si dhe për per-
sona me handikap intelektual.

Sigurohuni se të gjitha materialet janë në for-
mat të kapshëm dhe kanë qasje. 

NË ÇFARË MËNYRE I 
PËRFSHINI PERSONAT 
ME HANDIKAP ? 
Si dhe në çfarë mënyre ti përfshini personat 

me handikap varet nga ajo se çka dëshironi të 
bëni dhe të arrin. 

Për shembull: nëse zhvilloni shërbim të ri / 
servis atëherë është e nevojshme në ekip të përf-
shini person me handikap i cili do të jep përkrah-
je në procesin e krijimit.

Nëse dëshironi të parashihni ose potenconi 
ndonjë çështje në bashkësi, po ashtu duhet të an-
gazhoni persona me handikap si hulumtues dhe 
organizator të fokus grupeve, ngjarjeve etj 

CILËT DUHET TI PËRF-
SHINI?

Është e nevojshme që në procesin e përf-
shirjes të jenë të përfshirë të gjitha grupet e per-
sonave me handikap. Për këtë qëllim më së mirë 
është që të përfshihen organizatat e personave 
me handikap.

ÇFARË SHKATHTËSI 
DUHET TË POSEDOJNË 
PERSONAT ME HAND-
IKAP?
Personat me handikap duhet të inkurajohen 

që ta japin parashikimin e tyre për problematika 
të ndryshme – nuk është patjetër që ta paraqesin 
handikapin e tyre.

E dëshirueshme është që në vetë procesin të 
jenë të përfshirë personat me handikap në mosha 
të ndryshme, si dhe nga gjinitë e ndryshme dhe 
përkatësitë etnike.

Më ideale është që të kërkoni person me han-
dikap i cili ka ekspertizë në sferën e dhënë.

 Për shembull, të përfshini person me han-
dikap i cila ka njohuri të standardeve të qa-
sjes gjatë përpilimit të planit të detajuar ur-
banistik (PDU).

PENGESA GJATË PËRF-
SHIRJES 
Personat me handikap ndoshta nuk do të 

dëshirojnë ose nuk do të jenë në gjendje të përf-
shihen si rezultat i: 

• Mosbesimit se përfshirja e tyre do të bëjë 
çfarëdo qoftë ndryshimesh,

• Kanë pasur përvojë të keqe nga përfshirja 
e tyre paraprake në procesin, 

• Qëndrimi nga pasojat të cilat do ti kishin  
nëse e tregojnë mendimin e tyre, veçanër-
isht nëse bëhet fjalë për shërbimin / ser-
vilin ekzistues të cilën më e realizojnë 
dhënësit ekzistues të shërbimeve, ndërsa 
ai person varet nga ai shërbim, 

Pengesa financiare – personi me handikap 
vlerëson se nuk është fer për kohën e tyre të 
ndarë dhe shërbimi të mos merr kompensim. E 
pakuptimtë është që të pritet se atë që e punojnë 
është mision i tyre dhe për atë se ato duhet ta 
realizojnë të drejtën e tyre njerëzore 

PENGESA ORGANIZA-
TIVE PËR PËRFSHIRJEN 
E PERSONAVE ME HAN-
DIKAP 
1. 1.Ekipi i bashkësisë lokale nuk din se si 

të veprojë dhe të komunikojë me personat me 
handikap, 

2.Ekipi në bashkësinë lokale shqetësohet se 
personat ndoshta do të ankohen për shërbimet 
dhe serviset ekzistuese,

3.Ekipi i bashkësisë lokale nuk e dinë se çfarë 
përfitimi mund të ketë bashkësia lokale,

Vetëqeverisja lokale nuk ka resurse të 
mjaftueshme, njerëzore as edhe kapacitete fi-
nanciare.  

32 33



UDHËZUES PËR KRIJIMIN E PLANIT LOKAL 
AKCIONAL PËR ÇËSHTJEN E HANDIKAPIT

EKZISTOJNË SHUMË 
MËNYRA DHE ME-
KANIZMA TË 
NDRYSHME PËR PËRF-
SHIRJEN E PERSONAVE 
ME HANDIKAP, POR 
EDHE NË ATO ME-
KANIZMA DUHET TË 
MERREN PARASYSH 
NEVOJAT E PERSONAVE 
ME HANDIKAP 

Për shembull: kur organizoni mbled-
hje / takime 

Takimet duhet të organizohen në atë mënyrë 
e cila është përkatëse për personat me hand-
ikap. Duke marrë parasysh kohën e organizimit 
të mbledhjes, kohëzgjatjen e së njëjtës dhe ag-
jendës për mbledhje.

Për shembull, mbledhjet nuk organizohen 
herët në mëngjes (disa persona me handikap 
kanë nevojë për më tepër kohë që të përgatiten 
për mbledhjen)

Është e nevojshme që të parashihen më shumë 
pauza (disa persona me handikap, munden më 
lehtë dhe më efektiv të punojnë në periudha më 
të shkurtra).

Vendet patjetër duhet të kenë qasje të plotë 
dhe të kapshme. Nëse nuk jeni të sigurt se a 

është vendi me qasje dhe i kapshëm, konsulto-
huni me personat me handikap dhe dërgojeni 
dikë personalisht që ta vlerësoje nivelin e qasjes 
dhe kapshmërisë së objektit.  

Siguroni përkthim të gjuhës së gjesteve dhe 
sigurohuni se pajisja komunikuese është funk-
sionale.  

Siguroni formate që lexohen lehtë të të gjitha 
dokumenteve lidhur me mbledhjen.

Sigurohuni se teksti në dokumente ndjekin 
drejtime të caktuara, siç janë madhësia e tekstit, 
fonti, ngjyra etj. Po ashtu, duhet që të siguroni 
edhe formate lehtë të lexueshme të të gjitha do-
kumenteve lidhur me mbledhjen.

Kur i organizoni mbledhjet, pyetni person-
at me handikap a kanë çfarëdo qoftë kërkesa 
specifike lidhur me mbledhjen, për shembull, 
prezantime, grafika, ose mjete tjera ndihmëse 
vizuale. Si për shembull PowerPoint prezanti-
met duhet të shfrytëzojnë kontraste ngjyrash të 
fuqishme dhe fonte të mëdha
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HAPI  2 

INFORMIMI
Mënyra e informimit të personave me handikap për serviset 
/ shërbimet / politikat e vetëqeverisjes lokale nuk i përkasin 
vetëm mënyrës së informimit dhe përcjelljes së tyre. Përkun-
drazi bëhet fjalë për përcjelljen e informatave në kohë të 
duhur, por edhe personat me handikap të dinë si dhe në çfarë 
mënyre të arrin deri te informata e cila ju duhet. 

Hulumtimi i bërë nga ana e vetëqeverisjes 
lokale do të Ju mundësojë të shikoni se infor-
matat të cilët i përcillni deri te qytetarët me ose 
pa handikap a janë efektive.

Praktika tregon se mundësia e informatave 
të kapshme dhe që kanë qasje për personat me 
handikap i avancojnë edhe serviset / shërbimet 
tjera, meqenëse në këtë mënyrë informatat, ser-
viset dhe shërbimet janë më të qarta dhe më të 
kuptueshme

Megjithatë, mënyra e vetme që të sigurohu-
ni se informatat /serviset / shërbimet munden 
tu dalin në ndihmë nevojave të personave me 
handikap është që ti pyesni dhe përfshini ato.

Tabela më poshtë Ju tregon se si mundeni ti 
shfrytëzoni të pesë principet në drejtimin e sig-
urimit të informatave të kapshme dhe që kanë 
qasje për personat me handikap

ВОДИЧ  ЗА КРЕИРАЊЕ НА ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН 
ПО ПРАШАЊЕТО НА ХЕНДИКЕП
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PLANIFIKIM 
Ju duhet të merrni në konsideratë nevojat e 

personave me aftësi të kufizuar që nga fillimi 
në krijimin e politikave, shërbimeve dhe shërbi-
meve, si dhe në çdo veprim që dëshironi të fillo-
ni në nivel lokal. 

• Pyetni personat me handikap se cilat janë 
nevojat e tyre në lidhje me ngritjen e ak-
sionit,

• Sigurohuni se të gjitha materialet për 
publikut janë në format që ka qasje dhe 
të kapshme,

• Sigurohuni se keni mjaft kohë dhe resurse 
që ti përfshini personat me handikap në 
planifikimin, zhvillimin, pilotimin, im-
plementimin, monitorimin dhe evoluim-
in, 

• Krijoni mekanizma kthyese për infor-
matat të cilat i ofroni. Rregullisht ndiqni 
informatat kthyese dhe planifikoni se si të 
njëjtët do ti shfrytëzoni në ardhmëri. 

INFORMATA TË 
VËRTETA 
Sigurimi i informatës së vërtetë po ashtu 

është aq e rëndësishme siç është edhe qasja deri 
te vet informata. 

• -Pyetni personat me handikap në cilën 
mënyrë të jenë të vendosura informatat. 

• -Fokusohuni në atë se si personat dëshiro-
jnë ti shfrytëzojnë këto servise, e jo si ju ti 
organizoni serviset. 

• -Mendoni për ciklin jetësor tek personat 
me handikap, tranzicionin prej fëmijërisë 
në pubertet, lëshimin e shkollës, këshillat 
për jetë të pavarur, serviset për përkrahje, 

punësim, atësi, jetë shoqërore etj. 

• -Bëni balancë në mes shfrytëzuesve të 
atyre informatave për shërbimet tjera. 
Shfrytëzuesit nuk dëshirojnë që të jenë të 
ngarkuar me informata, por në të njëjtën 
kohë nuk dëshirojnë të kërkojnë nëpër 
vende tjera, që të arrin deri te informata e 
cila ju nevojitet.  

• Sigurohuni që informatat të jenë relevante  
dhe i përkasin periudhës ekzistuese. 

GJUHË E QARTË 
Të gjitha informatat dhe kanalet komuni-

kuese, pa dallim se për kë janë dedikuar, patjetër 
që të shfrytëzojnë gjuhë të pastër, të qartë:

• Fjalitë duhet të jenë të shkurta.

• Shfrytëzoni folje aktive.

• Shfrytëzoni Ju dhe Ne 

• Largohuni zhargoneve. 

• Shfrytëzoni listë të termeve aty ku është 
e nevojshme.

• Shfrytëzoni fotografi për sqarimin e in-
formatave.

PROMOVIM I INFOR-
MATËS 

Sigurohuni se personat me dhe pa handikap 
dinë që ekziston informatë e këtillë dhe se ku 
munden ta gjejnë. Në këtë drejtim:

• Pyetni personat me handikap se prej ku 
më së shpeshti i marrin informatat. 

• Sigurohuni se informatat janë publikisht 
të kapshme nëpërmjet komunës, bashkë-
sive lokale, shkollave, gazetave lokale etj. 

• Sigurohuni se të gjithë anëtarët në bashkë-
si dinë dhe munden që ta shpërndajnë in-
formatën: motrat medicinale patronazhe, 
të punësuarit në komunë, të punësuarit 
në sektorin për banim, punë komunale, 
transport, mbrojtja sociale, Departamen-
tet / departamenti për mundësi të barabar-
ta etj. 

• Themelimi i bashkëpunimit me organiza-
tat e personave me handikap që ta zgjero-
jnë informatën deri te grupet e ndryshme 
të personave me handikap. 

• Sigurimin e trajnimeve për të punësuarit 
në komunë me temë: kuptimi i çështjes së 
handikapit, komunikimi me personat me 
handikap, rregullimi i arsyeshëm etj, që të 
siguroheni se të njëjtët në mënyrë të dre-
jtë do të dinë që ta përcjellin informatën / 
servisin ose shërbimin. 

KANALET PËR PËRC-
JELLJEN E INFORMAT-
AVE DHE FORMATET E 
KAPSHME DHE QË KANË 
QASJE 
Duke e shikuar mënyrë në të cilën person-

at me handikap dëshirojnë që ta marrin infor-
matën, do të thotë se mundet të zgjidhen kanale 
të ndryshme dhe formate të cilët munden të jenë 
edhe mjaft  ekonomike. 

• Teknologjia asistive siç janë skrin lexuesit 
ju mundësojnë personave me dëmtim të 
shikuarit që ti shfrytëzojnë kompjuterët 
dhe sajtet elektronike me qasje.  

• Por, pa dallim të këtyre formateve, pat-
jetër që të kihet parasysh se personat me 

handikap jo gjithherë kanë qasje deri te 
këto teknologji. Nga këto shkaqe duhet 
të mendohet edhe për mbindërtime plotë-
suese të cilët do t’ju mundësojnë per-
sonave me handikap që ta përshtatin qas-
jen deri te faqja e internetit. 

• Mos supozoni që secili një njeri në bash-
kësi ka qasje deri te interneti nga shtëpia. 
Në këtë drejtim gjatë secilit aksion Tuaj 
mundeni ta promovoni informatën me të 
cilën do të tregoni se ka internet falas në 
bibliotekë ose në ndonjë internet kafe. 

• Promovoni internet faqen tuaj. 

• Mirëmbani internet faqen e komunës me 
qëllim që personat me handikap të kenë 
informatë në kohë dhe të saktë. 

ZYRAT DHE INSTITUCIO-
NET PUBLIKE 
Njëjtë sikurse është e rëndësishme që person-

at me handikap të munden të hynë në ndërtesë 
/ objektin e vetëqeverisjes lokale, po ash-
tu aq e rëndësishme është që hapësirat në vet 
vetëqeverisjen lokale të kenë qasje, të kapshme 
dhe të sigurta.  

• Punoni në bashkëpunim me organizatat 
e personave me handikap që të siguroni 
objekte që kanë qasje të plotë dhe të 
kapshme në vetëqeverisjen lokale.    

• Siguroni që tabelat e informimit të jenë në 
format të kapshëm dhe me qasje dhe tre-
goni se çfarë forma alternative tjera janë 
të kapshme dhe ku mundet të gjenden. 

• Bëni që sistemi i furnizimeve publike të 
jenë në format me qasje dhe i kapshëm 
me versione audio dhe video.
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• Siguroni trajnimi të obligueshme vjetore 
për çështjen e handikapit për të punësu-
arit në bashkësinë lokale dhe ndërmarrjet 
publike, drejtorët e shkollave etj. 

• Sigurohuni që të punësuarit do të dinë tu 
dalin në ndihmë kur personat do të pyesin 
për çfarëdo qasje kur do të dëshirojnë që 
ta shfrytëzojnë servisin publik. 

• Sigurojuni se ka ndriçim të mirë në hapë-
sirat. 

• Siguroni ulëse me lartësi të ndryshme në 
dhomën e pritjes. 

• Siguroni që ka hapësirë të mjaftueshme 
për manovrim për person në karrocë.

• Vendosni shtigje prekëse në vet korri-
doret dhe hapësirat.  

MATERIALE BOTUESE
Ekzistojnë disa rregulla bazë për thjeshtë-

simin e publikimeve të botuara:

• Mos nënvizoni fjalë dhe mos shfrytëzoni 
shkronja të pjeta ose blloqe të mëdha të 
shkronjave të mëdha.

• Për shembull, shfrytëzoni font të qartë 
Arial, ajo është së paku 12pt për kopjen 
standarde.

• Barazoje tekstin në të majtë, por jo në të 
djathtë – teksti nuk duhet të jetë në qendër 
ose të vendoset në mesin e faqes.

• Kontrollojeni a shfrytëzoni ngjyrë e cila 
është e lehtë për tu lexuar. Më lehtë është 
të lexohet ngjyra bardh e zi se sa e kuqe 
– e verdhë.

•  Sigurohuni se ka hapësirë të mjaftueshme 
në mes paragrafëve dhe kolonave  (në pa-
jtim me udhëzimet e RNIB).

• Mos ndani fjalë në mes kolonave.

• Shfrytëzoni ilustrime të thjeshta, fotografi 
ose diagrame që të ndihmohet në sqarim-
in e tekstit, por përherë përfshiheni edhe 
tekstin sqarues.
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Sigurimi i i serviseve / shërbimeve dhe informatave të mira që 
kanë qasje, të kapshme dhe efektive nuk janë të mundshme pa 
u siguruar përfshirje efektive e çështjes së handikapit nëpërm-
jet të gjitha sferave dhe aktiviteteve të vetëqeverisjes lokale. 
Kjo nuk sigurohet me një aksion ose iniciativë. Patjetër të jetë 
në vazhdimësi, ndërsa vet çështja duhet të bëhet pjesë e kul-
turës së vet bashkësisë lokale. 

Komunat duhet ta instalojnë dhe përfshinë 
çështjen e handikapit nëse janë orientuar drejt 
sigurimit të barazisë dhe mosdiskriminimit në 
bashkësinë e tyre.

Në bazë çështja e cila vazhdimisht fluktuon 
është se si ti përfshijë personat me handikap në 
punën e përditshme dhe politikën e komunës?

HAPI  3 

INKORPORIM

ВОДИЧ  ЗА КРЕИРАЊЕ НА ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН 
ПО ПРАШАЊЕТО НА ХЕНДИКЕП
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DEFINONI PËRKUSH-
TIM, POR EDHE PËRG-
JEGJËSI 
Para se të përkushtoheni drejt ndërtimit të 

çështje së handikapit duhet para së gjithash të 
sigurohet përkushtim i përhershëm, dëshirë, por 
edhe përgjegjësi nga të gjitha aktorët të nivelit 
lokal (që nga Kryetari i komunës, e deri te ndër-
marrjet publike në nivel lokal).

Në këtë drejtim është e nevojshme që të 
formohet një ekip në komunë i cili do të jetë i 
obliguar në sigurimin e serviseve të kapshme 
dhe me qasje dhe do të punojë në gërshetimin e 
çështjes së handikapit nëpër të gjitha programet, 
iniciativat dhe aksionet komunale. 

• Formoni ekip të njerëzve të cilët do të 
jenë përgjegjës për përfshirje dhe ndërtim 
të çështjes së handikapit nëpër politikat 
komunale dhe përgjegjës për monitorim 
për atë se në çfarë shkalle serviset kanë 
qasje dhe janë të kapshme për personat 
me handikap.

• Sillni plan lokal akcional për çështjen e 
handikapit

• Sigurohuni që çështja e handikapit të 
jetë përfshirë në të gjitha politikat tjera si 
ZHLE, Strategjia për mundësi të barabar-
ta etj. 

 

• Sigurohuni që ti përfshini personat me 
handikap në proceset e krijimit, imple-
mentimit dhe monitorimit të politikave, 
serviseve / shërbimeve dhe informatave 
të cilat i ofroni në komunë.

• Pjesë nga serviset të cilët porositen në 
nivel lokal jepni që ti realizojnë organiza-
tat e personave me handikap. 

• Siguroni trajnime të obligueshme ndaj 
çështjes së handikapit për të punësuarit 
në komunë si dhe për dhënësit publik të 
shërbimeve në nivel lokal në bashkësinë 
tuaj.. 

EKIPI PËR MBËSHTETJE 
Të punësuarit në komunë patjetër që të jenë 

të vetëdijshëm për obligimet të cilat vetëqeveris-
ja lokale  i ka në pajtim me Konventën për të 
drejtat e personave me handikap.

Bëni infrastrukturë nëpërmjet të së cilës do të 
shqyrtohen informatat për Konventën për të dre-
jtat e personave me handikap dhe rolin të cilin e 
ka komuna  në implementimin e saj.

Realizoni fushata në vet komunën për ngrit-
jen e vetëdijes publike për të drejtat e personave 
me handikap dhe rëndësinë në sigurimin e infor-
matave / serviseve / shërbimeve të kapshme dhe 
me qasje në pajtim me nevojat e personave me 
handikap. 

Siguroni një sërë treningë dhe trajnime për të 
gjithë sektorët në komunë.  

Sigurohuni se të punësuarit e dinë dhe se janë 
të gatshëm tu përgjigjen kërkesave të qytetarëve 
me handikap në formate alternative.

Gjithsesi, shumë e rëndësishme dhe e do-
bishme është nëse në të gjitha sektorët e punës 
së vetëqeverisjes lokale përfshini / punësoni per-
sona me handikap 

FURNIZIMI PUBLIK I 
MALLRAVE DHE SHËR-
BIMEVE
Sigurohuni se agjencitë komunale / sektorët 

për furnizimin e mallrave dhe shërbimeve për 
nevojat e komunës janë të njohur me obligimet 
për qasje dhe kapshmëri për qytetarët me hand-
ikap. 

Të gjitha tenderët duhet të keni klauzolë se të 
gjitha mallrat dhe shërbimet të cilët furnizohen 
do të kenë qasje dhe të kapshme për personat 
me handikap. Deklaratat e thjeshta se siguro-
het barazi e qytetarëve me handikap nuk janë të 
mjaftueshme – bëni indikatorë të cilët edhe të dy 
palët duhet ti përmbushin, edhe kërkuesi edhe 
ofertuesi.  

Bëni dhe sillni politika për komunikim me 
persona me handikap.

Lidhni partneritet publiko privat me organi-
zatat e personave me handikap për kryerje të ser-
viseve dhe shërbimeve në nivel lokal.

 Lidhni kontrata me individualitete të cilët 
janë ekspert për Konventën për të drejtat e per-
sonave me handikap dhe të cilët do t’ju ndihmo-
jnë në krijimin, monitorimin e serviseve dhe 
shërbimeve, si dhe për evoluimin për të se sa 
vetë komuna i përmbush obligimet në pajtim me 
Konventën për të drejtat e personave me hand-
ikap. 

MONITORIM I QASJES 

Përfshini organizatat e personave me han-
dikap në monitorimin e formimit të sistemit të 
komunës.  

Formoni sistem për ankesa dhe vërejtje. Sig-
urohuni se të njëjtët do të mundet ti shfrytëzojnë 
edhe personat me handikap.

Sigurohuni se të gjitha objektet në bashkë-
si kanë qasje dhe të kapshme  për qytetarët me 
handikap. 
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POLIO PLUS – LËVIZJE KUNDËR HANDIKAPIT 

Polio Plus është organizatë qytetare Maqedonase multietnike, multikonfesionale e per-
sonave me dhe pa handikap të cilët punojnë në lidhjen esenciale dhe realizimin e plotë 
të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut të personave me handikap. Misioni ynë është 
përforcimi i vetëbesimit të personave me handikap dhe krijimi i shoqërisë me mundësi të 
barabarta për të gjithë.   

Misionin e realizojmë nëpërmjet përfaqësimit dhe lotimit për ndryshim dhe avancim të 
legjislacionit, arsimit, punësimit dhe jetës së pavarur të personave me handikap nga njëra 
anë, si dhe ngritjen e vetëdijes publike, afirmimin e kreativitetit të tyre dhe kontribut në bash-
kësinë nga ana tjetër. 

“Polio Plus nuk udhëton vetë”. Misionin tonë e realizojmë së bashku me faktorët tjerë në 
shoqëri.

Kontakt
Polio Plus – lëvizje kundër handikapit 

Bulevard Avnoj 64 lokal 2, 1000 Shkup, Maqedoni 

Telefon / faks : +389 2 2400 544 

Е- posta: polioplus@polioplus.org.mk

Polio Plus
lëvizje kundër handikapit



Publikimi Udhëzues për krijimin e planit lokal akcional për çështjen e handikapit është 
përpiluar në korniza të projektit: Мargina Obscura – çështja e handikapit në pranim 
në Bashkimin Evropian.

Qëllimi kryesor i projektit është që ta përforcojë ndikimin e sektorit qytetar nëpërmjet 
Zërit të bashkuar të Organizatave të personave me handikap, gjatë krijimit të politi-
kave publike, sjellje të vendimeve dhe përforcimin e dialogut qytetar dhe politik.

Qëllimi i përpilimit të këtij publikimi është që të kontribuojë drejt krijimit të një poli-
tike të mirë dhe krijimit të komunikimit dyanësorë drejt përmirësimit të cilësisë të 
shërbimeve, ndihmave të cilat ofrohen drejt qytetarëve me dhe pa handikap, nga ana 
e vetëqeverisjes lokale.

Projekti është përkrahur nga ana e Bashkimit Evropian. Botimi i këtij publikimi është 
përkrahur nga ana e Bashkimit Evropian, Civika Mobilitas dhe Qyteti i Shkupit. 

Agjencia për bashkëpunim, arsim dhe zhvillim - ACED 

ACED është një agjenci për zhvillimi e regjistruar si një organizatë joqeveritare dhe jofit-
imprurëse në Bosnje dhe Herzegovinë. Qëllimi kryesor i agjencisë është që të iniciojë dhe 
forcojë përparimin dhe prosperitetin e shoqërisë.

Misioni i ACED-it është të ofrojë zhvillim dhe programe që do të kontribuojnë në zhvil-
limin social, ekonomik dhe kulturor të qytetarëve, komune të tyre dhe e shoqërisë në tërësi.

Vizioni i ACED është një shoqërisë modern, kulturor dhe ekonomik, e bazuar në parimet 
e drejtësisë, barazisë, tolerancës dhe mbështetjes në mënyrë reciproke. Çdo anëtar e sho-
qërisë është një qytetar aktiv në ndërtimin dhe përmirësimin e komunitetit.

Qasja e ACED për çdo aktivitet është riciklimi individual dhe mbrojtja e mjedisit, duke 
siguruar që të gjitha projektet e zbatuara do të çojnë në zhvillimin e qëndrueshëm të palëve 
të përfshira.

Kontakt

Prvog Krajiškog korpusa 102
78 000 Banja Luka
Bosnia and Herzegovina
Telefoni / Faksi +387 51 961 370
E-mail office@aced.ba 

Polio Plus
lëvizje kundër handikapit




