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HYRjE 

Polio Plus - Lëvizje kundër Handikap, 
në kuadër të projektit “Margin obscura” 
– çështja e handikap në aderimin drejt 
BE-së, të financuar nga Bashkimi Evro-
pian, në periudhën mars-nëntor të vitit 
2018 ka përpiluar Analizën me titull 
“Udhëto larg” - Demistifikimi i çështjes 
së handikap në sferën e punësimit dhe 
të marrëdhënieve të punës (në tekstin e 
mëtejmë: Analiza). 

Analiza ka për qëllim të japë sqa-
rime lidhur me çështjen e handikap 
në praktikë, respektivisht të pasqyrojë 
gjendjen aktuale në drejtim të realizimit 
të të drejtave të fëmijëve dhe personave 
me handikap në sferën e punësimit dhe 
marrëdhënieve të punës. Theks shtesë 
është vendosur në ngritjen e vetëdijes 
publike, në njohuritë për Konventën 
mbi të Drejtat e Personave me Hand-
ikap (në tekstin e mëtejmë: Konventa 
ose KNPDAK), dhe për masat që shteti 
i ndërmerr ndaj këtij grupi të qytet-
arëve, sidomos në aspektin e punësimit 
dhe të marrëdhënieve të punës.

Sfidë për përpilimin e Analizës ishte 
shqyrtimi analitik, në një vend, të kon-
ceptit të punësimit dhe marrëdhënieve 
të punës dhe gjendja në terren, sidomos 
me njohuritë e personave me handikap 
për të drejtat e tyre, në përgjithësi dhe 
specifikat që i rregullon neni 27 i Kon-
ventës, si nga aspekti material, po ashtu 
edhe nga ai teknik. Për tejkalimin e 
kësaj mungese, është kryer edhe hulum-
tim në këtë temë ndërmjet grupit të sy-
nuar - të dhënat e të cilit janë ekspozuar 
në Analizë. Në fakt, ekzemplari ka përf-
shirë 1000 persona, prej të cilëve 500 
persona me handikap dhe 500 prindër të 
fëmijëve me handikap, duke u kujdesur 
që në Ekzemplarin hulumtues të këtë 
përfaqësues/e të të gjitha formave dhe 
llojeve të handikap. Analiza e sqaron 
rëndësinë, fushëveprimin, si dhe të 
gjitha diskutimet dhe çështjet e hapura 
për interpretimin e të drejtës për punë 
nga Konventa dhe legjislacioni nacion-
al, i prezanton pikëpamjet e Komitetit 
mbi të Drejtat e Personave me Hand-
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ikap pranë Organizatës së Kombeve të 
Bashkuara për interpretimin e vetë nenit 
dhe lidhur me nenet tjera të Konventës, 
posaçërisht nenin 5 - që i referohet 
barazisë dhe mosdiskriminimit dhe i 
prezanton pikëpamjet e personave me 
handikap dhe prindërve të fëmijëve me 
handikap, me qëllim të përpilimit të 
konkluzioneve dhe rekomandimeve për 
avancimin e gjendjes në fjalë. 

Analiza përbëhet prej katër kapitujve: 

Kapitulli I – jep pasqyrë për të dre-
jtën e punës për personat me handikap 
në përputhje me Konventën e Organi-
zatës së Kombeve të Bashkuara mbi të 
Drejtat e Personave me Handikap, duke 
e sqaruar përmbajtjen dhe interpretimin 
e kësaj të drejte nga Komiteti për të 
Drejtat e Personave me Handikap.

Kapitulli II – jep pasqyrë për të 
drejtën e punësimit dhe marrëdhëniet e 
punës për personat me handikap në për-
puthje me legjislacionin nacional, sido-
mos Ligjin e marrëdhënieve të punës 
dhe Ligjin e punësimit të personave 
invalidë, por edhe politikat nacionale 
për punësim, si dhe për realizimin e të 
drejtave të personave me handikap. 

Kapitulli III – e analizon gjendjen 
në nivel nacional, lidhur me atë se sa 
persona me handikap i dinë të drejtat 
e tyre, sidomos të drejtën e punës, 
nëpërmjet ekspozimit të të dhënave nga 
hulumtimi i kryer.

Kapitulli IV – i përmbledh të 
gjitha konkluzionet nga tre kapitujt 
e mëparshëm dhe jep rekomandime 
për avancimin e gjendjes në kontekst 
nacional.

Justifikimi për përpilimin e Analizës 
rrjedh nga nevoja për analizim, në një 
vend, të tregojë se sa personat me han-
dikap i dinë të drejtat e tyre, sidomos 
të drejtën e punës dhe si të kuptojnë të 
njëjtën në frymën e Konventës mbi të 
Drejtat e Personave me Handikap apo 
në ndonjë mënyrë tjetër. Kjo Analizë 
duhet të shërbejë si mjet për të kuptuar 
këtë fenomeni dhe nuk ka për qëllim të 
japë përpunimin gjithëpërfshirës teor-
ik, por të japë mendim mbi gjendjen 
aktuale. Analiza është paramenduar si 
mjet në duart e aktorëve relevantë të 
kësaj sfere, me qëllim që të jepen re-
komandime në drejtim të harmonizimit 
dhe avancimit të kornizës ligjore në 
përputhje me Konventën. Për më tepër, 
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të gjeturat nga analiza mund të shër-
bejnë, në të ardhmen, për zbatimin e 
programeve për përforcimin e kapac-
iteteve të personave me handikap, 
prindërve të fëmijëve me handikap dhe 
organizatave të tyre përfaqësuese për të 
drejtat konkrete që dalin nga Konventa, 
sidomos të drejtën e punës në tregun e 
hapur të punës. 

Analiza është përpiluar duke 
shfrytëzuar metodologji të kombinu-
ar, e cila përbëhet prej shqyrtimit të 
literaturës dhe dokumenteve, analizës 
së praktikës sipas aplikacioneve të 
Komitetit mbi të Drejtat e Personave 
me Handikap, analizës së përgjigjeve të 
Pyetësorëve të marra nga personat me 
handikap dhe prindërit e fëmijëve me 
handikap dhe analizës për qëndrimet e 
fokus grupeve me personat me hand-
ikap, prindërit e fëmijëve me handikap, 
kompanitë mbrojtëse dhe institucionet 
relevante.

Zbatimin e ka mbikëqyrur organizata 
Polio Plus – Lëvizje kundër Handikap.    

HYRjE 
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mETODOLOGjIA

Analiza “Udhëto larg”- demistifikimi i 
çështjes së handikap në sferën e punë-
simit dhe marrëdhënieve të punës për-
punohet në kuadër të projektit “Margina 
Obscura – çështja e handikap në ader-
imin drejt BE-së” – financuar nga Bash-
kimi Evropian, të cilën e zbaton Polio 
Plus – Lëvizje kundër Handikap.

 Analizën do ta përpilojë eksperti 
nacional, detyrat e të cilit janë, si në vi-
jim: 

• Të hartojë draft tekst për përpilim-
in e Analizës, në të cilin do të anal-
izohet se sa persona me handikap 
i dinë të drejtat e tyre, sidomos të 
drejtën e punës, në përputhje me 
Konventën mbi të Drejtat e Per-
sonave me Handikap dhe legjisla-
cionin nacional dhe ta interpretojë 
të njëjtën në kuadër të detyrimeve 
të shtetit për zbatimin e Konventës 
në kontekst nacional;

• Përpilimi i tekstit të Analizës, duke 
u nisur nga standardet e vendosur 
në nenin 27 të Konventës së OKB-
së mbi të Drejtat e Personave me 
Handikap (2006) dhe Ligjin për 
marrëdhënie pune dhe Ligjin për 
punësimin e personave invalidë. 

Ky tekst ka për qëllim të japë pasqyrë 
për metodologjinë e grumbullimit dhe 
përpunimit të të dhënave të nevojshme të 
Analizës dhe për qasjen ndaj përpilimit 
të tekstit të të njëjtës, si dhe përkufizimet 
e metodologjisë së aplikuar. 

Metodologjia përbëhet prej pjesëve në 
vijim: vërejtjet e përgjithshme, format e 
hulumtimit, metodat e grumbullimit të 
të dhënave, metodat e përpunimit të të 
dhënave dhe vërejtjet për përpilimin e 
tekstit të Analizës. 

1)Vërejtjet e përgjithshme për 
qasjen metodologjike për grumbul-
limin dhe përpunimin e të dhënave 
të nevojshme dhe për përpilimin e 
tekstit të Analizës 

Qëllimi i Analizës është përcaktuar në 
projektin e lartpërmendur, e ky është të 
zbardhë çështjen e handikap në prak-
tikë, respektivisht të pasqyrojë gjend-
jen momentale sa i përket realizimit të 
drejtës së fëmijëve dhe personave me 
handikap në sferën e punësimit dhe të 
marrëdhënieve të punës. Me këtë për-
caktohet edhe fokusi kryesor tematik 
i Analizës. Por, me qëllim që të kupto-
het më mirë objekti i Analizës, përpos 
tekstit të Konventës dhe Ligjit për mar-

rëdhënie pune dhe Ligjit për punësimin 
e personave invalidë, Analiza e merr në 
konsideratë edhe praktikën e Komitetit 
mbi të Drejtat e Personave me Handikap 
dhe politikat nacionale. Për më tepër, 
Analiza do të hulumtojë edhe gjendjen 
në praktikë, respektivisht do të pasqyro-
jë gjendjen momentale me njohjen e të 
drejtës së tyre për punë nga ana e vetë 
personave me handikap dhe prindërve të 
fëmijëve me handikap në nivel nacional, 
me qëllim që të jepen rekomandime për 
avancim në të ardhmen.

Përpunimi i tekstit të Analizës është 
limituar, lidhur me gjatësinë e të njëj-
tit, për shkak të dedikimit – të shërbejë 
si mjet në duart e aktorëve relevantë të 
kësaj sfere, me qëllim që të jepen re-
komandime në drejtim të harmonizimit 
dhe avancimit të kornizës ligjore në për-
puthje me Konventën dhe të shërbejë si 
Udhëzues për zhvillimin e kapaciteteve 
të personave me handikap, prindërve të 
fëmijëve me handikap dhe organizatave 
të tyre përfaqësuese.

Po ashtu, duhet të definohen edhe ku-
fizimet e konceptuara, si gjatë grum-
bullimit dhe përpunimit të të dhënave 
të nevojshme, po ashtu edhe gjatë 

përpilimit të tekstit të Analizës. Këto 
kufizime rrjedhin nga mospasja e prak-
tikës së mjaftueshme nacionale, që është 
kërcënim serioz në përpilimin e konklu-
zioneve për trendin e përgjithshëm.  

2) Forma e hulumtimit   

Qëllimi i Analizës është të ndihmojë në 
përcaktimin e praktikave aktuale në niv-
el nacional, duke i identifikuar faktorët 
që ndikojnë në situatën aktuale. Prandaj, 
forma e hulumtimit, që do të kryhet me 
qëllim të mbledhjes dhe analizimit të të 
dhënave të nevojshme për përgatitjen 
e tekstit, është hulumtimi empirik. Hu-
lumtimi empirik ka për qëllim të provo-
jë një hipotezë. Në këtë rast, hipotezat 
janë: informacioni i pamjaftueshëm 
për personat me handikap në lidhje me 
të drejtat e tyre, në veçanti të drejtën e 
punës; mospasja e një numri të mjaftue-
shëm masash për zbatimin e nenit 27 të 
Konventës nga ana e shtetit; dhe zhvil-
limi i dobët i Organizatave të personave 
me handikap të cilat mund t’i përfaqëso-
jnë anëtarët e tyre dhe të marrin pjesë 
aktive në miratimin e politikave që i 
prekin ata në nivel nacional. Qëllimi i 
analizës është që, nëpërmjet një pasqyre 
të detajuar të këtij fenomeni në praktikë, 

mETODOLOGjIA
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të kontribuojë në të kuptuarit e të drejtës 
dhe praktikës së krijuar gjatë zbatimit 
të saj por, gjithashtu, të jepen rekoman-
dime për avancimin e kësaj të drejte.

3) metodat e grumbullimit të të 
dhënave 

Grumbullimi i të dhënave do të kryhet 
përmes metodës së kombinuar, respek-
tivisht të grumbullimit të literaturës dhe 
të dhënave ekzistuese, si dhe hulumti-
mit në terren. Literatura ekzistuese dhe 
të dhënat që do të merren në konsider-
atë mund të strukturohen në kategoritë 
e mëposhtme: standarde ndërkombëtare, 
dokumente juridike, praktika e Komite-
tit mbi të Drejtat e Personave me Han-
dikap, legjislacioni dhe politikat nacio-
nale, burime të deritanishme (anketat, 
analizat, udhëzuesit) të përpiluara në 
problematika të njëjta ose të ngjashme 
dhe literatura akademike (punime shken-
core akademike të vendit dhe të huaja).

Kriteret e përzgjedhjes së literaturës 
nuk do të përcaktohen në mënyrë rig-
oroze, por fokusi do të jetë në literaturën 
që ka rëndësi në kontekstin rajonal ev-
ropian.

Hulumtimi në terren do të përbëhet 
nga dy pjesë. Pjesa e parë është grum-
bullimi i të dhënave, duke shpërndarë 
Pyetësor te personat me handikap dhe 
prindërit e fëmijëve me handikap, ku ky 
Pyetësor do të ketë për qëllim marrjen 
e të dhënave sasiore dhe cilësore. Py-
etësori përfshin pyetje të strukturuara 
dhe të hapura. Për qëllimet e Analizës, 
do të krijohet një ekzemplar i plotë i 
përbërë nga 1000 persona me handikap 
dhe prindër të fëmijëve me handikap. Në 
bazë të përgjigjeve kthyese, do të merren 
të dhëna për ekzemplarin real, në bazë të 
të cilit do të përpunohen të dhënat.

Në pjesën e dytë do të bëhet realizimi 
i fokus grupeve me ndihmën e Udhëzue-
sit për zbatimin e grupeve të fokusit, me 
të anketuar të zgjedhur nga personat me 
handikap, prindërit e fëmijëve me hand-
ikap, organizatat e tyre përfaqësuese dhe 
institucionet relevante. 

4) metodat e përpunimit të të 
dhënave 

Edhe të dhënat e grumbulluara nga 
literatura ekzistuese edhe ato të mbled-
hura nëpërmjet hulumtimit në terren 
do të përpunohen nëpërmjet një anal-

ize cilësore përmbajtjesore. Kjo qasje 
mundëson temë fleksible dhe jo shumë 
të detajuar, e cila mund të përpunohet 
me përshkrim, ku mundësohet ruajtja e 
kontekstit, por edhe e rëndësisë së tekstit 
– shikuar nga perspektiva e autores, me 
çka mundësohet analizë e detajuar dhe 
nxjerrje e konkluzioneve.

5) Vërejtje mbi përpunimin e teks-
tit të Analizës 

Analiza është menduar si mjet në du-
art e të gjithë aktorëve, posaçërisht për 
institucionet, por edhe për organizatat e 
personave me handikap për avancim në 
praktikë. Për shfrytëzimin më të lehtë të 
kësaj Analize, gjatë përpilimit të të një-
jtës do të synohet kufizimi i gjatësisë së 
tekstit në 50 faqe.

Po ashtu, qëllimi i Analizës do të jetë 
faktor vendimtar për zgjedhjen e infor-
macioneve dhe, detajet në të cilat do të 
shfaqen, do të jenë vendimtare për stilin 
e aplikuar të shkrimit.

mETODOLOGjIA mETODOLOGjIA
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KREU I

Konventa Ndërkombëtare për të Dre-
jtat e Personave me Handikap dhe 
Protokolli Fakultativ (Opsional) i saj 
u miratuan me konsensus në Asam-
blenë e Përgjithshme të Organizatës së 
Kombeve të Bashkuara (në tekstin e 
mëtejmë: OKB) në mbledhjen e saj të 
61-të, të mbajtur më 13 dhjetor të vitit 
2006, me Rezolutën A/RES /61/106. Të 
njëjtat, në përputhje me Rezolutën, u 
hapën për nënshkrim më 30 mars të vitit 
2007 në selinë e OKB-së dhe hynë në 
fuqi më 3 maj të vitit 2008.

Aktualisht, 162 shtete kanë nënshkru-
ar Konventën, ndërsa 177 shtete janë 
palë kontraktuese të saj, kurse 93 shtete 
e kanë nënshkruar Protokollin Fakulta-
tiv dhe 94 shtete e kanë ratifikuar atë1. 
Republika e Maqedonisë e nënshkroi 
KNDPAK-në më 30 mars të vitit 2007 
dhe e ratifikoi të njëjtën më 5 dhjetor 
të vitit 2011. Përveç kësaj, Maqedonia 
e ka nënshkruar Protokollin Fakultativ 
të Konventës më 29 korrik të vitit 2009 
dhe e ka ratifikuar më 5 dhjetor të vitit 
2011. Instrumentet e ratifikimit u de-
pozituan në Organizatën e Kombeve të 

Bashkuara më 29 dhjetor të vitit 2011. 
Në përputhje me nenin 118 të Kushte-
tutës së Republikës së Maqedonisë, kon-
ventat ndërkombëtare të ratifikuara janë 
pjesë e legjislacionit nacional dhe nuk 
mund të ndryshohen me ligj. Me fjalë të 
tjera, dispozitat e Konventës janë drejt-
përdrejt të zbatueshme, duke përfshirë 
gjykatat nacionale, të cilat, me kalimin 
e kohës, do të mundësojnë krijimin e 
praktikës gjyqësore të qëndrueshme si 
dhe zhvillimin e instituteve juridike që 
do të rregullojnë çështjet e mbrojtjes së 
të drejtave të personave me handikap në 
baza të barabarta me të tjerët (Poposka, 
2018, faqe 8).

1.Konventa mbi të Drejtat e Per-
sonave me Handikap

Konventa Ndërkombëtare mbi të Dre-
jtat e Personave me Handikap jo vetëm 
se është akti i parë ligjor i detyrueshëm 
në fushën e të drejtës ndërkombëtare të 
të drejtave të njeriut në shekullin XXI, 
njëra nga nëntë konventat e të drejtave të 
njeriut që përfaqësojnë thelbin e së dre-
jtës ndërkombëtare për të drejtat e nje-

1[Kjo gjendje është nga 5 dhjetori i vitit 2018. Për më shumë informacione për statusin e nënshkrimit dhe 
ratifikimit të KNDPAK,  Shih në:  <http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY &mtdsg_
no=IV-15&chapter=4&lang=en> [Më: 5 dhjetor të vitit]]

E DREJTA E PUNËS PËR PERSONAT 
ME HANDIKAP NË PËRPUTHJE ME 
KONVENTËN E ORGANIZATËS SË 
KOMBEVE TË BASHKUARA MBI TË 
DREJTAT E PERSONAVE ME HANDIKAP
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për menaxhim më të mirë të afateve ko-
hore për raportim (nenet 35-37).

Me KNDPAK formohet Komiteti mbi 
të Drejtat e Personave me Handikap 
në mënyrë që të mbikëqyrë zbatimin e 
Konventës. Komiteti përbëhet nga 18 
anëtarë të cilët janë ekspertë, me mandat 
katërvjeçar (4) me të drejtë rizgjedhjeje, 
ekspertë nga të cilët disa duhet të jenë 
persona me handikap..

2. Të kuptuarit e të drejtës së punës 
për personat me handikap në për-
puthje me Konventën mbi të Drejtat 
e Personave me Handikap

Neni 27 i referohet punësimit dhe 
marrëdhënieve të punës për personat 
me handikap në baza të barabarta me të 
tjerët. Frymëzimin e vet e gjen në Pak-
tin Ndërkombëtar për të Drejtat Ekono-
mike, Sociale dhe Kulturore (neni 6), i 
cili parasheh që e drejta e punës vetve-
tiu nënkupton të drejtën e secilit të ketë 
mundësi të sigurojë ekzistencën e vet 
me punë, të cilën vetë e ka zgjedhur dhe 
pranuar, si dhe nga rregullat standarde 
(rregulli 7), Konventën e Organizatës 
Ndërkombëtare të Punës nr. 142 (neni 
1, paragrafi 5), Programin Botëror për 

Aktivitetet e Personave me Handikap 
(paragrafi 132) Dispozitat udhëheqëse 
të Talinit për veprim në zhvillimin e 
resurseve njerëzore në sferën e hand-
ikap (paragrafi 33), dhe Deklaratën mbi 
të Drejtat e Personave me Handikap 
(paragrafi 6).

Realizimi i së drejtës së punës duhet 
të shihet në lidhje të ngushtë me nenin 
5 të Konventës, që i referohet barazisë 
dhe mosdiskriminimit. Ky nen kërkon 
nga shtetet-anëtare ta njohin të drejtën 
e personit me handikap, në mënyrë të 
barabartë me të tjerët, ta shfrytëzo-
jnë mundësinë për të përfituar për jetë 
përmes punës së zgjedhur dhe pranuar 
në mënyrë të lirë në tregun e hapur dhe 
inkluziv të punës. Në listën e masave që 
shtetet duhet t’i ndërmarrin dhe me qël-
lim që të efekutojnë këtë të drejtë, masa 
e parë është ndalimi i diskriminimit në 
bazë të handikap në të gjitha format, 
sektorët dhe nivelet e punës. Kur fla-
sim për barazi, Komenti i përgjithshëm 
numër 3 i Komitetit mbi të Drejtat e Per-
sonave me Handikap (anglisht: General 
Comment No. 3: Article 6: Women and 
girls with disabilities, CRPD/C/GC/3), 
flet për barazi inkluzive si model i ri i 

riut, por paraqet edhe njohjen zyrtare të 
handikap  si çështje e të drejtave të nje-
riut në sferën ndërkombëtare, respektiv-
isht është instrumenti i parë për të drejtat 
e njeriut që e mishëron modelin social të 
perceptimit të handikap.

Në fakt, modeli social i sheh personat 
me handikap si subjekte me të drejtat e 
tyre, jo si objekte dhe, për këtë arsye, vë 
theksin në respektimin e të drejtave të 
tyre në baza të barabarta me personat e 
tjerë në shoqëri.

I njëjti përqendrohet në barrierat në 
shoqëri dhe në mjedis, që mund të pen-
gojnë pjesëmarrjen e plotë dhe efektive 
të personave me handikap në shoqëri 
në mënyrë të barabartë me të tjerët e jo 
me pamundësi individuale, respektivisht 
handikap per se (Poposka, 2018, faqe 
20-21 ).

KNDPAK ka natyrë hibride, respek-
tivisht mbulon një gamë të gjerë të të 
drejtave, si ato civile dhe politike ash-
tu edhe ekonomike, sociale dhe kul-
turore dhe është standardi më i lartë për 
mbrojtjen e të drejtave të personave me 
handikap. Përveç kësaj, Konventa për 
nga natyra e saj është programore, duke 
përshkruar politikat në korniza të përg-
jithshme, duke mos i definuar në detaje 

aktivitetet që mund të ndërmerren për të 
përfshirë këto politika në praktikë. Kjo i 
është lënë secilës palë kontraktuese që ta 
rregullojë atë në përputhje me sistemin e 
vet juridik, politik dhe administrativ.

Teksti i KNDPAK përbëhet nga pre-
ambula dhe teksti bazë, që ka 50 nene 
të ndara në pesë grupe, edhe atë: hyrëse 
(neni 1-2), nene me zbatim të përgjith-
shëm (neni 3-9), dispozita substantivë 
(nenet 10-30), dispozita që rregullojnë 
zbatimin dhe monitorimin (nenet 31-40) 
dhe nene të karakterit teknik që rreg-
ullojnë çështjet e nënshkrimit, aderimit, 
ratifikimit dhe hyrjes në fuqi (nenet 41-
50). Risi në KNDPAK  janë dispozitat që 
kërkojnë konsultimin dhe përfshirjen ak-
tive të personave me handikap dhe Orga-
nizatave të tyre përfaqësuese në hartimin 
dhe zbatimin e legjislacionit dhe politi-
kave përmes të cilave zbatohet KND-
PAK (neni 4, paragrafi 3); dispozita me 
të cilat njihet rëndësia e bashkëpunimit 
ndërkombëtar dhe programeve zhvilli-
more për realizimin e plotë të të drejtave 
të personave me handikap (neni 32); dis-
pozita për vendosjen e mekanizmit na-
cional të monitorimit, që është komple-
mentar me mekanizmin ndërkombëtar 
të monitorimit (neni 33); dhe procedura 

KREU I KREU I

1716



TRAVEL FAR 
Demystification of the issue of disability in the field 
of employment and labor relations

TRAVEL FAR 
Demystification of the issue of disability in the field 

of employment and labor relations

këtë qëllim, më legjislacionin nacional 
shtetet duhet të përcaktojnë se cilat janë 
elementet e përshtatjes, si dhe faktet në 
bazë të të cilave do të vlerësohet për-
shtatja e së njëjtës.

Një aspekt tjetër i përfshirë me nenin 
27 është mbrojtja e punëtoreve dhe të 
drejtave sindikaliste të personave me 
handikap në bazë të barabartë me të 
tjetër (paragrafi 1, alineja v) që krijon 
kushte që shtetet-palët kontraktuese të 
sigurojnë që sindikatat të jenë në dis-
pozicion për personat me handikap dhe 
të njëjtat t’i përfshijnë. Sipas Komentit 
të përgjithshëm numër 2 të Komitetit 
mbi të Drejtat e Personave me Hand-
ikap (anglisht: General Comment No.2 
on Article 9: Accessibility, CRPD/C/
GC/2), personat me handikap nuk mun-
den në mënyrë efikase ta ushtrojnë të 
drejtën e punës nëse vet vendi i punës 
nuk është i aksesueshëm. Prandaj, ven-
det e punës duhet të kenë akses, në paj-
tim me nenin 9, paragrafi 1 alineja... të 
Konventës, ndërsa refuzimi të përshta-
tet vendi i punës paraqet diskriminim. 
Duhet theksuar se, edhe përpos qasjes 
fizike të vendit të punës, personave me 
handikap u nevojitet transport i akse-

sueshëm, sisteme për përkrahje që të 
mund të vijnë në vendet e tyre të punës, 
si dhe informacione që kanë të bëjnë 
me punën, shpalljet për punësim, pro-
ceset të përzgjedhjes dhe komunikimit 
në vendin e punës. Të gjitha të drejtat 
sindikaliste dhe të punëtorëve, po ash-
tu, duhet të jenë në të qasshme, si dhe 
mundësitë për trajnim dhe kualifikim 
pune. Për shembull, kurset për gjuhët e 
huaja dhe për kompjuterë për të punë-
suarit doemos duhet të realizohen në 
vende, forma, mënyra, mjete dhe for-
mate të aksesueshme (paragrafi 41).

Në thelb, me këtë nen bëhet promov-
imi i personave me handikap në tregun 
e hapur të punës e jo punësimi i tyre në 
punëtori mbrojtëse. Këta të dytat, duhet 
të paraqesin vetëm zgjidhje kalimtare 
nga izolimi i plotë deri te përfshirja e 
plotë e personave me handikap në tregun 
e punës, prandaj, nevojitet edhe sigurimi 
i drejtimeve teknike dhe profesionale 
dhe trajnim i vazhdueshëm (paragrafi 1, 
alineja g), promovimi i mundësive për 
punësim dhe avancim në karrierë (para-
grafi 1, alineja d), punësimi i personave 
me handikap në sektorin publik (para-
grafi 1, alineja e) si dhe aplikimi i pro-

barazisë ndaj të cilit të gjitha shtetet-
anëtare duhet të synojnë (paragrafi 11). 
Ndalimi nga diskriminimi ka të bëjë 
me ndalimin nga diskriminimi në për-
zgjedhjen, angazhimin dhe punësimin, 
vazhdimin e punës, avancimin në kar-
rierë, si dhe të kushteve të sigurta për 
punë (paragrafi 1, alineja a). E njëjta i 
referohet edhe ndalimit nga shqetësi-
mi (paragrafi 1, alineja b). Diskrimin-
imi në bazë të pengesës së kufizuar, në 
përputhje me definicionin që e përmban 
neni 2, nënkupton “çfarëdo dallimi, 
përjashtimi ose kufizimi mbi bazën e 
handikap, që ka për qëllim apo efekt 
të paaftësisë ose pengimit të njohjes, 
ushtrimit ose përdorimit, në bazë të 
barabartë me të tjerët, të të gjitha të 
drejtave dhe lirive themelore të njeriut 
në sferën politike, ekonomike, sho-
qërore, kulturore, qytetare apo ndonjë 
fushë tjetër. I përfshinë të gjitha format 
e diskriminimit, duke përfshirë edhe 
pamundësimin e përshtatjes së duhur”. 
Siç thekson Komiteti në jurisprudencën 
e vet, në rastin S.C. v Brazil (anglisht: 
S.C v. Brazil, Communication No. 
10/2013, CRPD/C/12/D/10/2013), si 
dhe në rastin Xejms Nobël kundër Aus-
tralisë (anglisht: Marlon James Noble v. 

Australia, Communication No. 2/2012, 
CRPD/C/16/D/7/2012) dhe rasti Z-ri 
H kundër Republikës së Bashkuar të 
Tanzanisë (anglisht: Mr. X v. United 
Republic of Tanzania, Communication 
No. 22/2014, CRPD/C/18/D/22/2014), 
diskriminimi mund të paraqitet nga 
efekti diskriminues i normës apo masës 
e cila nuk ka për qëllim të diskriminojë 
por, megjithatë, ajo në mënyrë jo pro-
porcionale i prek personat me hand-
ikap (paragrafi 6.4 dhe paragrafi 8.3, në 
mënyrë adekuate).

Për më tepër, në përputhje me nenin 27 
shtetet-palët kontraktuese janë të obli-
guara të sigurojnë përshtatje përkatëse 
për personat me handikap në vendin e 
punës (paragrafi 1, alineja z). Ne nenin 
2 definohet përshtatja e duhur si “mod-
ifikim i adekuat dhe i nevojshëm apo 
përshtatje e nevojshme në një rast të 
caktuar, që nuk përbën një barrë jo pro-
porcionale, me qëllim që të sigurohet 
ushtrimi i të gjitha të drejtave dhe lirive 
themelore të personave me handikap në 
baza të barabarta me të tjerët”. Ky është 
një detyrim ex nunc, që është detyrim 
i individualizuar dhe reaktiv për çdo 
person me handikap si rast i ndarë, dhe 
iniciohet me kërkesë të personit. Për 
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grameve afirmative për veprim, masa 
nxitëse dhe masa tjera për nxitjen e 
punësimit të personave me handikap në 
sektorin privat (paragrafi 1, alineja zh) 
dhe promovimi i programeve për reha-
bilitim profesional (paragrafi 1, alineja 
i). Edhe në rastin Liliane Gröninger v. 
Germany (anglisht: Liliane Gröninger 
v. Germany, Communication No. 
2/2010, CRPD/C/D/2/2010), Komiteti 
ka konsideruar se masat afirmative të 
ndërmarra nga shteti-palë kontraktuese 
në drejtim të ndarjes së subvencione-
ve për integrim në vendin e punës për 
djalin e aplikantes - i cili është person 
me handikap, kanë ndikuar si regresiv 
për punëdhënësit, në vend si nxitje për 
shkak të kompleksivitetit administra-
tiv të procedurës. Më pas, Komiteti ka 
ardhur në përfundim se këto masa nuk 
e kanë arritur standardin e parashikuar 
me Konventën, prandaj ka gjetur shkel-
je të nenit 27 me nenin 3, 4 dhe 5 të 
Konventës (paragrafi 6.3).

Vend të rëndësishëm në tërë procesin 
e lartpërmendur, të promovimit të punë-
simit të personave me handikap , është 
aplikimi i mundësive për vetëpunësim, 
sipërmarrje dhe fillimin e biznesit per-

sonal (paragrafi 1, alineja gj) si ele-
mente të rëndësishme për pavarësimin 
e personave me handikap dhe jetesa e 
tyre e pavarur. 

Paragrafi 2 përcakton obligimin e 
shteteve-palëve të kontraktuara të sig-
urojnë se personat me handikap nuk 
mbahen në robëri dhe t’i mbrojnë në 
bazë të barabartë me të tjerët nga puna 
e imponuar apo e obliguar (Poposka, 
2018, fq. 73-75).

E drejta e punës nuk duhet të shihet e 
izoluar, sepse është e ndërlidhur ngushtë 
me disa të drejta tjera të parapara me 
Konventë, siç është neni 5 i lartpër-
mendur  - i cili i referohet barazisë dhe 
mosdiskriminimit, neni 8 që e shqyrton 
çështjen e ngritjes së vetëdijes për han-
dikap, neni 9 i cili ka të bëjë me aksesin 
dhe neni 24 që e shqyrton të drejtën e 
arsimit të personave me handikap.
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Lidhur me legjislacionin, Repub-
lika e Maqedonisë në vitet e fundit ka 
krijuar kornizë ligjore për punësimin 
e personave me handikap2, si dhe për 
mbrojtjen nga diskriminimi i personave 
me handikap nga sfera e marrëdhënieve 
të punës që mund të merret si bazë, në 
bazë të së cilës në të ardhmen mund 
të krijohet praktikë gjyqësore dhe të 
avancohet nëpërmjet ndryshimeve dhe 
plotësimeve të zgjidhjeve ekzistuese 
ligjore.

Kushtetuta e Republikës së Maqedo-
nisë në nenin 32 e parasheh të drejtën 
e punës dhe të drejtave të saj të ng-
jashme. Kjo e drejtë ka qëllim të përg-
jithshëm dhe parasheh që secili [duke 
përfshirë edhe personat me handikap ka 
të drejtën e punës, zgjedhjes së lirë të 
punësimit, mbrojtjen gjatë punës dhe 

siguri materiale gjatë kohës së papunë-
sisë së përkohshme (paragrafi 1). Për 
më tepër, theksohet se për secilin, në 
kushte të barabarta, është i arritshëm 
vendi i punës (paragrafi 2) dhe, gjatë 
kësaj, secili i punësuar ka të drejtë në 
përfitim të përshtatshëm (paragrafi 3), 
si dhe të drejtën e pushimit të paguar 
ditor, javor dhe vjetor, dhe nga të gjitha 
këto të drejta të punësuarit nuk mund 
të përjashtohen (paragrafi 4). Të njëjtat, 
më tej, rregullohen në mënyrë shtesë 
me ligj dhe me marrëveshje kolektive 
(paragrafi 5). Neni 35, paragrafi 3 para-
shikon që personave me handikap shte-
ti u siguron mbrojtje të veçantë, si dhe 
kushte për përfshirjen e tyre në jetën 
shoqërore (Kushtetuta, 1991, neni 32 
dhe 35).

2[Në legjislacion ekziston një numër i madh termesh që kanë të bëjnë me këtë grup të personave, nga 
invalidët dhe personat me invaliditet, nëpërmjet personave me handikap, si dhe personat me handikap men-
dore dhe fizike deri te personat me nevoja dhe aftësi të veçanta dhe ngjashëm. Nga numri i madh i termeve 
krijohet dikotomi juridike që kjo Analizë nuk ka për qëllim që ta analizojë. Autorja ka vendosur ta përdorë 
termin persona me handikap si term më i përafërt në modelin social të pikëpamjes së handikap. Megjithatë, 
në citimin e teksteve ligjore apo politikave shfrytëzohet termi origjinal i dokumentit juridik që i referohet.]
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Neni 32, paragrafi 2, respektivisht 
klauzola antidiskriminuese, duhet të 
lexohet në përputhje me nenin 9 të 
Kushtetutës, që në vetvete përmban 
klauzolë të përgjithshme për barazi. Në 
fakt, Kushtetuta në nenin 9 parasheh 
që “qytetarët... janë të barabartë në lir-
itë dhe të drejtat, pavarësisht gjinisë, 
racës, ngjyrës së lëkurës, prejardhjes 
nacionale dhe sociale, bindjeve politike 
dhe fetare, pozitës pronësore dhe sho-
qërore. Qytetarët para Kushtetutës janë 
të barabartë (Kushtetuta, 1991, neni 9). 
Megjithatë, kjo dispozitë është kriti-
kuar mjaftë për shkak të faktit që është 
përdorur shprehja qytetarët, me çka kri-
johet përshtypja se të huajt (personat 
pa shtetësi dhe personat me shtetësi të 
huaj) nuk janë të mbrojtur nga diskri-
minimi në pajtim me këtë dispozitë. Po 
ashtu, neni 9 nuk i përmban disa masa 
antidiskriminuese që janë aktuale në 
kohën e tashme, siç është handikap dhe 
mosha, dhe përpos saj, përmban edhe 
listë të mbyllur të bazave të diskrimin-
imit. Për në fund, neni 9, duke pasur 
parasysh faktin që u referohet të dre-
jtave dhe lirive të njeriut dhe qytetar-
it, respektivisht personave fizikë, nuk 

e parasheh mbrojtjen nga diskriminimi 
për personat juridikë (Poposka dhe Jo-
vevski, 2017, faqe 67).

1. Ligji i marrëdhënieve të punës

Në sferën e marrëdhënieve të punës 
të personave me handikap ligj kyç 
është Ligji i marrëdhënieve të punës 
që paraqet lex generalis në këtë sferë, i 
plotësuar me Ligjin e punësimit të per-
sonave invalidë, si lex specialis që do të 
sqarohet më poshtë.

Me ligjin e marrëdhënieve të punës 
rregullohen marrëdhëniet e punës 
ndërmjet punëtorëve dhe punëdhënësve, 
të cilat vendosen me lidhjen e mar-
rëveshjes për punësim (neni 1). Duhet 
theksuar se Ligji nuk bën dallim ndërm-
jet punonjësve në sektorin publik dhe 
privat (neni 3, paragrafi 1), si dhe ato 
midis atyre të punësuarve në kohë të pa-
caktuar dhe të caktuar (neni 8, paragrafi 
3). Por, Ligji nuk i mbron vullnetarët, që 
është plotësisht në përputhje me Direk-
tivën 2000/78 të Bashkimit Evropian.

Përpos dispozitave të përgjithshme, 
Ligji parasheh edhe mbrojtjen e veçantë 

për personat me handikap inter alia. Në 
fakt, neni 122 parashikon që punëtori 
me orar të shkurtuar pune, për shkak të 
invaliditetit, realizon të drejtën e sig-
urimit të obligueshëm social sikurse të 
kishte punuar me orar të plotë pune. Për 
më tepër, masat e mbrojtjes së veçantë 
të personave me handikap janë paraparë 
në përputhje me Pjesën XII Mbrojtje e 
veçantë (neni 162, paragrafi 4 dhe neni 
169) të Ligjit, që kanë për qëllim mbro-
jtjen e shëndetit të këtyre personave. 
Në fakt, personat me handikap konsid-
erohen si grup specifik me rrezik dhe 
punëdhënësi këtë duhet ta ketë parasysh 
gjatë ndarjes së detyrave të punës dhe 
gjatë ndryshimeve thelbësore të kushteve 
të punës. Për më tepër, nëse konstatohet 
ndonjë rrezik i cili nuk mund të elimino-
het në mënyrë tjetër, punëdhënësi është i 
obliguar të kryej ndryshimin e kushteve 
për punë apo orëve të punës ose të ofro-
jë punë të përshtatshme alternative për 
punëtorin me rrezik të veçantë.

Më tej, në nenet 177-178 parashihet 
se “punëtorit invalid i punës me të dre-
jtën e rehabilitimit profesional, në bazë 
të paaftësisë profesionale për punë, 
punëdhënësi është i obliguar ta sistemo-

jë në punë tjetër me orar të plotë punë 
në përputhje me dispozitat e sigurimit 
pensional dhe invalidor (neni 178, para-
grafi 1) i cili plotësohet me paragraf të 
ri që thotë “punëtorit tek i cili ekziston 
rrezik i drejtpërdrejt për shkaktimin e 
invaliditetit, punëdhënësi është i obli-
guar t’i sigurojë sistemim në vend pune 
tjetër të përshtatshme dhe kompensim të 
pagës në lartësi të dallimit midis pagës 
në të cilën ka punuar para sistemimit 
dhe pagës në vendin e ri të punës” (neni 
178, paragrafi 2). Megjithatë, kjo nuk do 
të thotë se punëdhënësi duhet të punëso-
jë persona që nuk i plotësojnë kushtet 
themelore për vendin e punës gjegjës. 
Në fakt, neni 103 parashikon që mar-
rëveshja për punësim ndërpritet të vlejë 
nëse te punëtori ka ardhur deri te humb-
ja e aftësisë së nevojshme për punë. 

Përpos mbrojtjes së veçantë të 
punëtorëve – persona me handikap, Lig-
ji i marrëdhënieve të punës ofron edhe 
mbrojtjen e punëtorëve – prindër të 
fëmijëve me handikap. Për shembull, në 
përputhje me Ligjin, njëri nga prindërit 
e fëmijës me probleme në zhvillim dhe 
nevoja të veçanta arsimore ka të drejtë 
të punojë me gjysmën e orarit të plotë të 
punës, ndërsa ky orar pune i shkurtuar do 
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të konsiderohet si orar pune i plotë (neni 
169). Po ashtu, në pajtim me nenin 137, 
paragrafi 3 i Ligjit të marrëdhënieve të 
punës intern alia”... invalid, punëtor me 
së paku 60% dëmtim trupor dhe punëtor 
i cili kuron dhe ruan fëmijë me të meta 
trupore ose psikike ka të drejtë edhe në 
tri ditë pune pushim vjetor”.

Nga ana tjetër, nga aspekti i diskrimin-
imit të personave me handikap, duhet të 
theksohet se Ligji i marrëdhënieve të 
punës në nenin 6, në mënyrë të qartë 
e ndalon diskriminimin në përgjithësi, 
duke përfshirë edhe në bazë të invalid-
itetit të kryer nga personat fizikë dhe 
juridikë si në sektorin publik po ashtu 
edhe në sektorin privat. I njëjti, i nd-
alon të gjitha format e diskriminimit, 
duke përfshirë edhe diskriminimin e 
drejtpërdrejt (neni 7, paragrafi 2) dhe 
indirekt (neni 7, paragrafi 3) dhe shqetë-
simin e kandidatit për punësim dhe të 
punëtorit. Diskriminimi është i ndaluar 
edhe sa i përket kushteve për akses në 
ndonjë punësim të caktuar, duke i përf-
shirë edhe kriteret për përzgjedhjen e 
kandidatëve për punësim; avancimin 
në punë; qasjen deri te të gjitha llojet e 
aftësimit profesional; rikualifikimin dhe 

kualifikimin shtesë; kushtet për punë-
sim dhe punë dhe të gjitha të drejtat nga 
marrëdhënia e punës dhe në lidhje me 
marrëdhëniet e punës, duke përfshirë 
edhe barazinë e pagave; anulimin e mar-
rëveshjes për punë; të drejtat e anëtarëve 
dhe veprimit në shoqata të punëtorëve 
dhe punëdhënësve ose të cilësdo orga-
nizate tjetër profesionale, duke përfshirë 
edhe beneficionet që dalin nga anëtarë-
simi (neni 7, paragrafi 4).

Kritika është që Ligji nuk e parashi-
kon instruksionin për diskriminim si 
institut të veçantë juridik. Kritikë tjetër 
është që i njëjti nuk i ndalon qartë as 
shpalljet diskriminuese apo deklaratat 
në bazë të handikap. Në fakt, në Ligjin 
për marrëdhëniet e punës në nenin 24, 
paragrafi 1 ndalohen në mënyrë të qartë 
shpalljet diskriminuese apo deklaratat 
vetëm në bazë të gjinisë, duke theksuar 
se: “punëdhënësi nuk guxon që vendin e 
lirë të punës ta shpallë vetëm për mesh-
kuj apo vetëm për femra, përveç nëse 
gjinia e caktuar është kusht i domos-
doshëm për kryerjen e punës. Kjo, në të 
ardhmen, duhet të ndryshojë dhe të har-
monizohet me standardet antidiskrim-
inuese.   

Sidomos, është interesant të shqyr-
tohet edhe dispozita e Ligjit, në të cil-
in theksohet se “gjatë lidhjes së mar-
rëveshjes për punësim kandidati nuk 
është i obliguar të paraqes dëshmi për 
gjendjen shëndetësore, përveç nëse 
punëdhënësi në llogari të vet e dërgon 
në kontrollim mjekësor (neni 25, para-
grafi 7), që plotësohet me paragrafin në 
vijim, i cilit thotë: kontrolli i njohurisë, 
përkatësisht aftësisë së kandidatit ose 
përcaktimi i aftësive shëndetësore të 
kandidatit nuk guxojnë t’u dedikohen 
rrethanave që nuk lidhen drejtpërdrejt 
me punën e vendit të punës për të cilën 
lidhet marrëveshja për punësim” (neni 
25, paragrafi 8). Këto dispozita në tërësi i 
përmbushin standardet për mbrojtje nga 
diskriminimi të personave me handikap, 
megjithatë, ata përjashtohen, nëse mer-
ren parasysh dispozitat e ligjeve të tjera 
të shumta, sidomos të atyre që kanë të 
bëjnë me punësimin në sektorin publik, 
ku parashikohet aftësia e përgjithshme 
shëndetësore, si një nga kushtet për 
punësim. Dispozita e vendosur në këtë 
mënyrë, edhe pse në dukje neutrale, ka 
një efekt jo proporcional negativ mbi 
personat me handikap, sepse i gjithë gru-

pi a priori  pamundësohet të konkurrojë 
për punësim. Edhe pse për disa grupe të 
personave me handikap, ky kriter do të 
ishte i vlefshëm, megjithatë për person-
at me handikap fizike ose shqisore, që 
kanë gatishmërinë psikologjike për të 
kryer detyrat thelbësore të punës për-
katëse ky kriter është i parëndësishëm 
dhe, në këtë mënyrë, tejet diskriminues. 
Prandaj, është e nevojshme të bëhet dal-
limi i gjendjes shëndetësore e aftësisë 
nga gjendja e punës dhe aftësia e per-
sonave me handikap dhe jo të njëjtat të 
mos barazohen. 

Dispozita të njëjta të këtilla mund të 
vërehen edhe në Ligjin për Gjykatat, 
Ligjin për Avokatinë, Ligjin për Po-
licinë, Ligjin për shërbim në Armatën e  
Republikës së Maqedonisë, Ligjin për 
Punë të Jashtme etj. Ky kriter nuk do të 
thotë, gjithmonë, se do të jetë diskrim-
inues, por i njëjti duhet të sfidohet dhe 
të vihet nën kontroll gjyqësor. Gjykatat 
janë ato, të cilat në bazë të legjislacionit 
dhe vlerave shoqërore, duhet të bëjnë 
dallim në mes dallimeve që janë të ar-
syeshme dhe të justifikuara dhe atyre që 
rezultojnë nga stereotipat e pastër ndaj 
personave me handikap dhe të njëjtat 
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duhet të eliminohen. Prandaj, autorja 
propozon një rishikim të këtij kriteri që 
e kufizon aksesin e personave me hand-
ikap në vendet e punës në administratën 
shtetërore, gjyqësor dhe Avokaturë dhe 
individualizimin e tij të plotë në ligjet të 
tjera të renditura në përputhje me nenin 
25 të Ligjit të marrëdhënieve të punës, 
respektivisht vendosjen e këtij kushti në 
kontekstin e vetë profesionit/funksionit.

Ligji parashikon edhe dispozita proce-
duese, siç është dispozita për tejkalimin 
e barrës së dëshmisë (neni 11, paragrafët 
1 dhe 2) dhe procedurës gjyqësore për 
mbrojtjen e të drejtës nga marrëdhënia 
e punës. Për më tepër, Ligji parashikon 
që, në raste të diskriminimit të kandida-
tit për punësim apo punëtorit, ata kanë 
të drejtë të kërkojnë kompensim për 
dëmin (neni 10). Pozitive është që nuk 
ka kufizim ligjor për shumën që Gjykata 
mund ta shqiptojë, respektivisht punëto-
ri ka të drejtë të kompensimit të dëmit në 
lartësi që Gjykata do të vlerësojë lirisht, 
që është në përputhje me Aktvendimin 
e Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit 
Evropian në rastin Marshall No.2 (Case 
C-271/91).

2. Ligji për punësimin e personave 
invalidë 

Kur flasim për personat me handikap 
në sferën e marrëdhënieve të punës, gjeg-
jësisht kushtet e posaçme për punësimin 
dhe punën e këtyre personave, është e 
nevojshme të përmendet Ligji për punë-
simin e personave invalidë, që paraqet 
lex specialis në këtë fushë. Përkufizimi 
rreth çështjes se çfarë përbën një person 
invalid, sipas ligjit është një pasqyrim i 
modelit, thjesht, mjekësor dhe nuk korre-
spondon me perceptimet e sotme të han-
dikap në aspektin e modelit social. Në 
fakt, neni 2 paragrafi 1 i Ligjit përcakton 
që “personi invalid në kuptim të këtij ligji 
është person me shikim të dëmtuar, dëg-
jim të dëmtuar, me pengesa në të folur 
dhe në gjuhë, person me invaliditet fizik, 
person me handikap intelektuale dhe per-
son me pengesa të kombinuara që, për 
shkak të shkallës së handikap, ka nevo-
ja specifike në punë”...,  si dhe “invalid i 
papunësuar i punës  me handikap ose të 
reduktuar të punës” (neni 2 paragrafi 2). 
Vërejtje shtesë është nevoja për të vërtet-
uar dhe përcaktuar handikap sipas nenit 
2, paragrafi 3 i Ligjit, që është në kundër-
shtim me qëllimin e tij. Në Ligj thekso-
het se “invaliditetin në bazë të kërkesës 

së parashtruar nga personi invalid, prindi 
ose kujdestari i tij e përcakton Komisioni 
për vlerësimin e aftësisë së punës pranë 
Fondit të Sigurimit Pensional dhe Inva-
lidor të Maqedonisë, përveç kur invalid-
iteti i personit është përcaktuar nga një 
ligj tjetër kompetent”.

Një dilemë tjetër është se në nenin 1 të 
Ligjit thuhet se “ky ligj rregullon kushtet 
e posaçme për punësimin dhe punën 
e personave me handikap kur kryejnë 
profesionin ose veprimtarinë e tyre në 
mënyrë të pavarur, tek një punëdhënës 
ose është në cilësinë e  punëdhënësit, 
në administratën shtetërore, Njësitë e 
vetëqeverisjes lokale, ndërmarrjet pub-
like, institucionet, agjencitë dhe fondet 
dhe institucionet e tjera shtetërore, si dhe 
kushtet për themelimin dhe përfitimet 
për funksionimin e shoqërisë për punë-
simin e personave me handikap  – kom-
pani mbrojtëse. Nga analiza e dispozitës 
konstatohet se vetë neni është mjaft i 
paqartë, sepse janë renditur kategoritë e 
personave që Ligji i shoqërive tregtare 
nuk i njeh, sepse një tregtar-individ është 
personi fizik i cili kryen një aktivitet 
tregtar në formë të një profesioni dhe nuk 
është e qartë se si një person që kryen një 
aktivitet të pavarur të njëjtin të kryejë tek 
një tregtar-individ. Për këto arsye nevo-

jitet interpretim autentik i kësaj dispozite 
me qëllim qartësimin e saj dhe, ndoshta, 
ndryshim dhe harmonizim i kësaj dis-
pozite me kategoritë që i njeh Ligji i sho-
qërive tregtare.

Është pozitive që me nenin 4 të Ligjit 
parashikohen një numër masash nxitëse 
për përmirësimin e kushteve për punë-
simin e personave me handikap, siç janë: 
ndarja e mjeteve të pakthyeshme për 
punësim për një person të papunësuar 
me handikap për një kohë të pacaktuar, 
përshtatja e vendit të punës në të cilin 
vend pune do të punojë personi me hand-
ikap nëse nevojitet, furnizimi i pajisjeve, 
lirimi nga tatimet dhe sigurimi i mjeteve 
për kontributet dhe mbështetjen financia-
re në punë. Masat stimuluese janë vlerë-
suar në numrin e pagave mujore të cilat, 
si mjete të pakthyeshme, paguhen nga 
Fondi Special i themeluar në përputhje 
me këtë ligj. Këto zgjidhje parimore janë 
të mira që klasifikohen si masa afirma-
tive. Sidoqoftë, të njëjtat duhet të kenë 
mundësi të rishikohen nga gjykata në 
rast konkret në mënyrë që të vlerësohet 
përshtatshmëria e tyre, veçanërisht duke 
pasur parasysh se ka shqetësime seri-
oze për keqpërdorimet e mundshme nga 
punëdhënësit, veçanërisht të kompanive 
mbrojtëse.

28 29

KREU II KREU II



TRAVEL FAR 
Demystification of the issue of disability in the field 
of employment and labor relations

TRAVEL FAR 
Demystification of the issue of disability in the field 

of employment and labor relations

Krijimi i mundësive për punësimin e 
personave me handikap në mënyrë të 
pashmangshme përfshin edhe sigurim-
in e përshtatjes së duhur për këtë grup 
të personave në procesin e intervistimit 
për punësim, si dhe të vendit të  punës. 
Prandaj me nenin 5, paragrafi 2 i Ligjit 
parashihet përshtatje e duhur për person-
at me handikap, duke theksuar se “gjatë 
punësimit të personave me handikap, 
punëdhënësi është i detyruar të krijo-
jë kushte të përshtatshme për punë dhe 
përshtatje të vendit të punës në varësi të 
vendit të punës, llojin dhe nivelin e ar-
simimit dhe llojin dhe shkallën e inva-
liditetit të personit me invaliditet i cili 
punësohet”. Ligjvënësi nuk e shpjegon 
këtë normë më hollësisht, pa specifikuar 
se cilat janë kushtet që punëdhënësi ka 
nevojë për të krijuar. Për shembull: a do 
të përfshijnë përshtatjen e procesit të in-
tervistimit gjatë punësimit, përshtatjen e 
kohës së punës dhe praktikave deri te sig-
urimi i trajnerit me prirje profesionale. 
Pa specifikuar dispozitën, ligjvënësi ka 
lënë që, nëpërmjet praktikës gjyqësore, 
të vendosen  kufijtë e këtij instituti ligjor.

Përveç kësaj, ligjvënësi nuk shpjegon 
në detaje as faktin se çfarë përshtatjeje të 
vendit të punës duhet të kryhet, por kjo 
është përcaktuar në Rregulloren për krit-

eret dhe mënyrën e ndarjes së mjeteve 
të pakthyeshme nga Fondi i posaçëm 
për përmirësimin e kushteve për punë-
sim dhe punë të personave me hand-
ikap. Në fakt, sipas nenit 7 paragrafi 2 të 
kësaj Rregulloreje, thuhet se përshtatja 
përfshin përshtatjen si të ambienteve të 
punës dhe atyre ndihmëse, ashtu edhe 
pajisjet, mjetet e punës, pajisjet dhe 
mjetet e tjera teknike për punë. Është 
mirë që përveç detyrimit për përshtat-
jen e duhur, e njëjta Rregullore ka para-
shikuar mjete financiare që sigurohen 
nga Fondi special për përmirësimin e 
kushteve për punësim dhe punë të per-
sonave me handikap (neni 8 dhe neni 
20). Sidoqoftë, shqetëson fakti që këto 
mjete të përfshira në Fondin special janë 
vazhdimisht në rënie, duke krijuar një 
mungesë të mjeteve për punësimin dhe 
përshtatjen e duhur për personat me han-
dikap. Gjithashtu, autorja konsideron 
se Fondi special duhet të veçohet si një 
subjekt juridik me qëllim të përforcimit 
të rolit dhe përgjegjësisë së tij në sistem 
dhe të zvogëlohen mundësitë për çfarë-
do keqpërdorimi. Dhe, në fund, atë që 
shumë qartë e parashikon ligjvënësi është 
mundësia e kufizuar për shfrytëzimin e 
këtij instituti juridik, respektivisht lim-
itimin e fushëveprimit personal të mbro-
jtjes. Në fakt, një person për të pasur 

mundësi të kërkojë përshtatjen e duhur, i 
njëjti duhet të jetë i punësuar në sektorin 
privat dhe t’i njihet statusi i handikap  në 
përputhje me ligjin.

Në aspekt të anti-diskriminimit është 
e diskutueshme dispozita në nenin 4-a, 
paragrafi 5. Në fakt, kjo dispozitë para-
shikon se “një person invalid mund të 
jetë punëdhënës ose të kryej punën e 
personit përgjegjës te punëdhënësi, nëse 
jepet mendim pozitiv nga Komisioni 
pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës 
Sociale ...”. Edhe pse autorja konsid-
eron se qëllimi i ligjvënësit nuk ka qenë 
të diskriminojë personat me handikap, 
por ka vepruar në mbrojtjen e tyre (sido-
mos ndaj personave me handikap men-
dore) dhe ka pasur përpjekje të mbro-
hen nga keqpërdorimet e mundshme, 
megjithatë, kjo dispozitë e vendosur në 
këtë mënyrë, me të cilën kërkohet men-
dim për aftësinë e personit me handikap 
për të kryer funksione udhëheqëse, është 
diskriminuese dhe duhet të mënjanohet. 
E njëjta paraqet shembull shkollor për 
diskriminimin e bazuar në ligj.

Së fundmi, çështja e kompanive mbro-
jtëse është veçanërisht interesante për 
shqyrtim. Me Ligj dhe dy Rregulloret 
që dalin nga ky ligj rregullohet çështja e 

punësimit të personave me handikap në 
kompanitë mbrojtëse. Në fakt, në nenin 
9 të Ligjit përkufizohet kompania mbro-
jtëse si “shoqëri tregtare që ka të punësu-
ar së paku dhjetë persona në kohë të pa-
caktuar, nëse të paktën 40% janë persona 
me handikap nga numri i përgjithshëm i 
të punësuarve, nga të cilët së paku gjys-
ma janë persona me invaliditet të përcak-
tuar”. Kompanitë mbrojtëse lirohen nga 
pagesa e tatimit nga fitimi dhe të gjitha 
taksat nga fitimet, ndërsa të punësuarit 
në kompanitë mbrojtëse që nuk janë 
persona me handikap janë të liruar nga 
pagimi i tatimit personal mbi të ardhurat, 
kurse mjetet për kontributet për sigurim 
pensional dhe invalidor i siguron shteti. 
Është pozitive të theksohet se angazhimi 
në kompanitë mbrojtëse konsiderohet 
punësim i rregullt, në përputhje me leg-
jislacionin nacional. Megjithatë, nuk 
duhet harruar se, në bazë të nenit 27 të 
Konventës mbi të Drejtat e Personave 
me Handikap, punësimi në kompanitë 
mbrojtëse duhet të jetë zgjidhje kalim-
tare për punësimin e plotë të personave 
me handikap në tregun e hapur të punës 
dhe, në këtë mënyrë, nuk duhet të hiqet 
dorë nga kjo e dyta, si dhe punësimi në 
sektorin publik.
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3. Ligji për parandalimin dhe 
mbrojtjen nga diskriminimi

Punësimi i personave me handikap 
lidhet në mënyrë të pashmangshme me 
krijimin e mundësive për të njëjtin, duke 
garantuar këtë të drejtë për personat me 
handikap në mënyrë të barabartë me të 
tjerët. Kjo është arsyeja se pse çdo e dre-
jtë, përfshirë të drejtën për punë, lidhet 
me klauzolat kundër diskriminimit dhe 
e njëjta duhet të analizohet edhe nga 
ky aspekt. Megjithëse në Ligjin e mar-
rëdhënieve të punës ekzistojnë klau-
zola kundër diskriminimit, që u anal-
izua më sipër, megjithatë, kur flasim 
për diskriminimin në bazë të handikap, 
është jashtëzakonisht e rëndësishme të 
përmendet Ligji për parandalimin dhe 
mbrojtjen nga diskriminimi.

Ky Ligj, në nenin 3, përkundër nën-
vizimit të bazave diskriminuese si: inter 
alia handikap mendore dhe fizike, si dhe 
gjendjen shëndetësore, ofron një listë 
të hapur të bazave, duke përfshirë edhe 
frazën “ose cilësdo baze tjetër”. Ligji i 
ndalon të gjitha format e diskriminimit, 
duke përfshirë diskriminimin direkt dhe 
indirekt (neni 6), shqetësimin (neni 7), 
udhëzimin për diskriminim (neni 9) dhe 
viktimizimin (neni 10), të kryera nga in-

dividët dhe subjektet juridike, si në sek-
torin publik po ashtu edhe në sektorin 
privat në sferën e punësimit inter alia 
dhe marrëdhënieve të punës (neni 4). 
Megjithatë, Ligji për parandalimin dhe 
mbrojtjen nga diskriminimi, si dhe Ligji 
për marrëdhëniet e punës i nuk ndalon në 
mënyrë të prerë shpalljet diskriminuese 
apo deklaratat në baza të handikap. 
Përveç kësaj, neni 12 i Ligjit parashikon 
një formë më të rëndë të diskriminimit 
dhe diskriminimit të shumëfishtë, res-
pektivisht diskriminimi i kryer ndaj një 
personi të caktuar në të njëjtën kohë 
në baza të shumëfishta diskriminuese, 
duke përfshirë edhe handikap. Kjo është 
jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse 
të gjithë njerëzit kanë karakteristika të 
ndryshme personale që, në shumë ras-
te, mund të çojnë në diskriminim ku-
mulativ ose ndërseksional. Personat me 
handikap nuk janë përjashtim për këtë, 
veçanërisht gratë dhe fëmijët me hand-
ikap, si dhe të moshuarit me handikap.

Për personat me handikap veçanërisht 
i rëndësishëm është neni 5 paragrafi 1 
pika 12 dhe neni 8 paragrafi 2 që para-
shikon përshtatjen e duhur. Ligji para-
shikon që “përshtatje e infrastrukturës 
dhe shërbimeve është marrja e masave 
përkatëse të nevojshme në rastin e 

veçantë, që t’i mundësohet personit me 
pengesa mentale dhe trupore që të ketë 
qasje, të marrë pjesë dhe të përparojë në 
procesin e punës, përveç nëse këto masa 
nuk imponojnë ngarkesa jo-proporcio-
nale për punëdhënësit”. Kjo dispozitë 
ka kritika sepse është kufizuese, res-
pektivisht i referohet vetëm përshtatjes 
së infrastrukturës dhe shërbimeve. Më 
tej, Ligji nuk e definon nocionin “masa 
të përshtatshme” për personat me hand-
ikap, përveç se ky Ligj shpjegon se ato 
janë të individualizuara, respektivisht të 
cilat janë të nevojshme në rastin e duhur. 
Përveç kësaj, ligji nuk bën dallimin mid-
is funksioneve themelore dhe të rëndë-
sishme të vendit të punës dhe atyre 
funksioneve margjinale dhe të parëndë-
sishme, që është një mangësi e konsider-
ueshme e kësaj dispozite.

Dhe, së fundi, sa i përket çështjes së 
ngarkesës disproporcionale, legjisla-
cioni i Republikës së Maqedonisë nuk 
e analizon dhe nuk e përcakton këtë si 
në vendet e tjera, me madhësinë dhe 
statusin e personit juridik (shtetëror ose 
privat), kostot financiare, vëllimin dhe 
burimet financiare të punëdhënësit, si dhe 
mundësinë të merren mjete nga burimet 
publike ose çfarëdo ndihme tjetër. Au-
torja konsideron se kur të ndryshohet 

ligji, ky sqarim duhet të inkorporohet në 
mënyrë të prerë. Ajo që është progresive 
në nenin 8 paragrafi 2 dhe është plotë-
sisht në përputhje me Konventën mbi të 
Drejtat e Personave me Handikap është 
se mungesa e pajustifikuar e përshtatjes 
së duhur konsiderohet si formë e diskri-
minimit (Poposka, 2012, fq. 302-303).

Në nenet 13-15 parashikohen për-
jashtime nga diskriminimi, ndërsa për 
personat me handikap janë këto për-
jashtime: asnjë veprim nuk do të kon-
siderohet diskriminim nëse është masë 
e parashikuar me ligj dhe ka për qëllim 
nxitjen e punësimit (neni 15 paragrafi 1 
pika 2); gjatë parashikimit të kushteve 
thelbësore dhe vendimtare për punësim 
(neni 14 paragrafi 1 pika 2); në raste të 
veçanta të marrjes së masave afirmative 
(neni 13); kur ekziston një trajtim i ndry-
shëm i personave me handikap në real-
izimin e trajnimit dhe arsimimit për të 
plotësuar nevojat e veçanta arsimore që 
ka për qëllimin të barazojë shanset (neni 
15 paragrafi 1 pika 3); dhe në ushtrimin 
e mbrojtjes së veçantë të parashikuar me 
ligj për inter alia për personat me hand-
ikap (neni 15 paragrafi 1 pika 7).

Përveç dispozitave procedurale të 
përfshira në ligj, siç është  dispozita për 
transferimin e barrës së provës (neni 38) 
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dhe procedurës së veçantë gjyqësore për 
mbrojtjen nga diskriminimi (neni 34-
37), i njëjti parashikon themelimin e një 
organi për barazi - Komisioni për Mbro-
jtjen nga Diskriminimi dhe rregullon 
procedurën para tij (neni 16-33).

Do të vijmë në konkluzion se legjisla-
cioni kundër diskriminimit, me përjash-
tim të disa prej dobësive të lartpërmen-
dura, është një kornizë relativisht solide 
për mbrojtjen kundër diskriminimit të 
bazuar në handikap, për të cilat mund 
të krijohet praktikë gjyqësore, duke 
ndihmuar në përcaktimin e kufijve të in-
stituteve të reja juridike të përfshira me 
të (Poposka, 2013, fq. 27-30).

4. Strategjia Nacionale për baraz-
imin e të Drejtave të Personave me 
Invaliditet 2010-2018

Në vitin 2010 Qeveria e miratoi 
Strategjinë Nacionale të Rishikuar për 
Barazimin e të Drejtave të Personave 
me Invaliditet.  Synimi kryesor i 
Strategjisë Nacionale është avancimi i 
pozitës së personave me handikap deri 
në pozicionin e qytetarëve të barabartë 
që i gëzojnë të gjitha të drejtat dhe 
përgjegjësitë. Parimet dhe përcaktimet 
themelore janë: dinjiteti nga lindja, 

autonomia individuale, duke përf-
shirë edhe lirinë e zgjedhjes personale 
dhe pavarësinë e personave me hand-
ikap; mosdiskriminimi; pjesëmarrja 
dhe përfshirja e plotë dhe efikase në 
të gjitha sferat e jetës shoqërore; res-
pektimi i dallimeve dhe pranimi i per-
sonave me handikap si pjesë e diversi-
tetit njerëzor dhe njerëzimit në jetën e 
përbashkët; mundësi të barabarta; ak-
sesi; barazia gjinore; dhe koncepti për 
fëmijët me handikap.

Strategjia përfshinë shtatëmbëdhjetë 
tërësi të veçanta të veprimit, ndër të 
cilat edhe sferën e orientimit profe-
sional dhe të punës dhe punësimin e 
personave me handikap (sfera 6), qël-
limi i së cilës është sigurimi i mundë-
sive të barabarta për punë dhe punësim 
të personave me handikap me zhvillim 
dhe zbatim të zgjidhjeve sistematike 
që bazohen në nevojat dhe aftësitë.

 Masat e parapara për arritjen e këtij 
synimi janë, si vijon:  

• Përforcimi i kapaciteteve të të 
gjitha institucioneve të përfshira;

• Zhvillimi i mekanizmave dhe re-
surseve për rehabilitim profesion-
al, zhvillim i aftësimit profesional;

• Motivimi i personave me hand-
ikap;

• Zhvillimi i mekanizmave për 
vlerësimin e aftësisë së punës për 
këtë grup të punëtorëve; dhe

• Avancimi i sistemeve të informim-
it për punësim (Strategjia Nacio-
nale për Barazimin e të Drejtave të 
Personave me Invaliditet, 2010, fq. 
23-24).

5. Strategjia Nacionale për Punësim 
e Republikës së maqedonisë 2016-
2020

Dokumenti themelor dhe korniza ku 
janë përcaktuar  politikat e punësimit 
është Strategjia Nacionale e Punësim-
it 2016-2020, në të cilën, fatkeqësisht, 
midis objektivave të përcaktuara prior-
itare nuk mbulohet shprehimisht rritja 
e nivelit të punësimit të personave me 
handikap në Republikën e Maqedonisë. 
Në fakt, nëse merret parasysh se person-
at me handikap si grup karakterizohen 
me shkallë të lartë të papunësisë dhe me 
shkallë të ulët të aktivitetit në tregun e 
punës, mospërfshirja e tyre në mënyrë të 
drejtpërdrejt në Strategji krijon hapësirë 
për shqetësim.

Këta persona do të ishin përfshirë në 
Strategjinë vetëm me një përkufizim të 
gjerë të nocionit” kategori e ndjeshme e 
qytetarëve”. Në fakt, personat me hand-
ikap janë përmendur vetëm në rezulta-
tet e Synimit 1: Rritja e efektivitetit dhe 
efikasitetit të politikave të punësimit, 
me mbështetje të veçantë për katego-
ritë e ndjeshme të popullatës, veçanër-
isht 1.2. Pjesëmarrja e rritur e grupeve 
të ndjeshme në masat aktive të tregut të 
punës (persona të papunë për më shumë 
se 2 vjet, përfitues të asistencës sociale në 
të holla dhe anëtarët e familjes, gra-vik-
tima të dhunës në familje, persona me 
invaliditet dhe kapacitet të zvogëluar për 
punë) (Strategjia Nacionale e Punësimit 
2015, fq. 74).

Nga ajo që u analizua më sipër, mund 
të konkludohet se, në mungesë të krit-
ereve thelbësore, masave afirmative dhe 
mekanizmave të tjerë për përkrahjen dhe 
përfshirjen e personave me handikap, 
politikat aktive të punësimit nuk do 
të jenë në gjendje të arrijnë qëllimet e 
dëshiruara të përgjithshme, të përcaktu-
ara në Strategjinë Nacionale të Punësim-
it dhe, me këtë, e margjinalizojnë edhe 
më shumë këtë grup të qytetarëve. 
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ANALIZA E GJENDJES PËR 
TË DREJTËN E PUNËS TË 
PERSONAVE ME HANDIKAP

KREU III

KREU III

Analiza e gjendjes, që sqarohet më 
poshtë, bazohet në të gjeturat e hu-
lumtimit dhe analizës së përgjigjeve 
të Pyetësorëve nga 1.000 persona me 
handikap dhe prindër të fëmijëve me 
handikap në Republikën e Maqedonisë, 
që është përpiluar dhe zbatuar në kuadër 
të këtij projekti. 

1. Të gjeturat nga hulumtimi i real-
izuar për demistifikimin e çështjes së 
handikap  në sferën e punësimit dhe 
marrëdhënieve të punës

1.1. Qëllimi dhe objekti i hulumti-
mit

Kjo analizë jep pasqyrë për njohjen e 
të drejtave të tyre nga personat me han-
dikap dhe prindërit e fëmijëve me han-
dikap , veçanërisht të drejtën për punë, 
në përputhje me standardet e përcaktu-
ara me Konventën mbi të Drejtat e Per-
sonave me Handikap. Në të njëjtin dre-
jtim analizohet nëse kuptohet instituti i 
përshtatjes së duhur dhe çfarë nënkup-
tohet me sigurimin e tij. Përveç kësaj, 

analizohen perceptimet e të anketu-
arve/anketuarave lidhur me efikasite-
tin dhe sa janë të përshtatshme masat 
që i ndërmerr shteti për realizimin e të 
drejtës për punë të personave me han-
dikap në baza të barabarta me të tjerët. 
Njëherësh e detekton edhe profilin e 
personave me handikap (llojin/shkallën 
e handikap, gjininë, moshën, arsimin/
aftësimin profesional, prioritetet kur 
është fjala për ushtrimin e të drejtave 
dhe nëse të drejtat e tyre janë shkelur 
ndonjëherë). Për më tepër, analizohet 
nëse personat me handikap kanë qenë 
të diskriminuar në sferën e punësimit 
dhe marrëdhënieve të punës. Analiza 
i përpunon edhe qëndrimet e grupit të 
synuar për punësim në tregun e hapur 
të punës apo të tregut të ndarë, respek-
tivisht në kompanitë mbrojtëse, pastaj 
mundësinë e përdorimit të së drejtës së 
tyre për shoqërim sindikalist në baza 
të barabarta me punëtorët e tjerë, nëse 
rehabilitimi profesional zbatohen në 
mënyrë adekuate dhe nëse personat me 
handikap kanë mundësi të mjaftueshme 
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gjendjes në shoqërinë tonë, respektiv-
isht, numri i vogël i personave me han-
dikap të përfshirë në jetën shoqërore 
dhe politike, niveli i ulur i njohjes së të 
drejtave të tyre, realitet jo i plotë që e 
reflekton modelin social të pikëpamjes 
për handikap nga aspekti i të drejtave të 
njeriut, sfidat e sigurimit të përshtatjes 
së duhur dhe përfshirja e personave me 
handikap në tregun e punës dhe  ng-
jashëm.

Instrumente të hulumtimit janë: Py-
etësori për personat me handikap dhe 
prindërit dhe kujdestarët e fëmijëve me 
handikap (p-ph/2018) dhe Manuali për 
diskutim në fokus grupet me kategori të 
ndryshme të të anketuarve nga aspekti i 
drejtën për punë (m-ph/2018).

1.2. Ekzemplar hulumtimi

Numri i përgjithshëm i të anketuarve/
anketuarave është 1000 persona, prej të 
cilëve 500 janë persona me handikap 
dhe 500 janë prindër të fëmijëve me 
handikap, duke i marrë në konsideratë 
të gjitha llojet e handikap. Ekzemplari 
i kompletuar është konstruktuar sipas 

llojit të handikap, gjinisë, përkatësisë 
etnike, moshës, shkallës së arsimit dhe 
vendbanimit/komunës. Më poshtë i gje-
ni të dhënat për secilën nga nëngrupet 
(në mënyrë të përshtatur), të prezantu-
ara në tabela dhe grafikë.

Në këtë drejtim, numri i personave 
për këtë hulumtim është ndarë në 
mënyrën si vijon: 185 persona me han-
dikap fizike (37%), 145 persona me 
shikim të dëmtuar (29%), 140 perso-
na më dëgjim të dëmtuar (28%) dhe 
30 persona me handikap intelektuale 
(6%). Nga prindërit e fëmijëve me han-
dikap, përgjigje kthyese janë marrë nga 
120 prindër të fëmijëve me handikap 
fizike (24%), 35 prindër të fëmijëve me 
shikim të dëmtuar (7%), 60 prindër të 
fëmijëve me dëgjim të dëmtuar (12%), 
105 prindër të fëmijëve me handikap 
të kombinuara (21%) dhe 180 përgjig-
je nga prindërit e fëmijëve me hand-
ikap intelektuale (36%) (shih: Grafiku 
numër 1)..

KREU IIIKREU III
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për vetë-punësim dhe fillimin e biznesit 
personal. Së fundi, analiza tregon se për 
cilat tema vetë personat me handikap 
dhe prindërit e fëmijëve me handikap 
mendojnë kanë nevojë për më shumë 
informacione për të qenë në gjendje të 
ushtrojnë të drejtën e tyre për punë.

Analiza është konceptuar si një mjet 
në duart e aktorëve relevantë në këtë 
fushë, me qëllim që të ofrohen rekoman-
dime për harmonizimin dhe avancimin 
e kornizës ligjore në përputhje me Kon-
ventën dhe përmirësimin e praktikës 
nacionale.

Me qëllim të hyrjes më thellë të 
gjendjes, shkaqeve dhe nevojave të per-
sonave me handikap, merret parasysh 
edhe konteksti nacional edhe ai lokal, si 
dhe politikat nacionale dhe lokale dhe 
legjislacioni që ka të bëjë me personat 
me handikap. Njëherësh, gjatë analizës 
kualitative të të dhënave të marra nga 
Pyetësori i realizuar merren parasysh 
edhe trendet momentale pozitive, rritja 
e të cilave mund të pritet në periudhën 
në vijim, përmes aktiviteteve në nivel 
lokal dhe përafrimi i obligimeve të të 

gjithë aktorëve për përfshirjen e plotë 
të personave me handikap në komu-
nitetin lokal – që rrjedh nga vetë masat 
dhe politikat e shtetit në nivel nacion-
al dhe lokal. Për shembull, obligimet 
e shteteve që dalin nga instrumentet e 
ratifikuara ndërkombëtare, si Konventa 
për të Drejtat e Personave me Handikap, 
Strategjia Nacionale për Barazimin e të 
Drejtave të Personave me Invaliditet (e 
rishikuar) 2010-2018 dhe Strategjia Na-
cionale për Barazi dhe Mosdiskriminim 
2016-2020. Analiza kualitative e merr 
parasysh edhe aspektin ekonomiko-so-
cial dhe kulturor të vetë komunitetit lo-
kal, si dhe vendbanimin – si faktor të 
rëndësishëm në zbatimin e planeve të 
veprimit dhe strategjive aktuale nacio-
nale dhe lokale, si dhe shndërrimin në 
praktikë të standardeve ndërkombëtare.

Dhe, për në fund, faktor i rëndësishëm 
në procesin e krijimit dhe zbatimit të 
politikave, që kanë të bëjnë me person-
at me handikap, janë vetë institucionet. 
Për këto arsye, si grup sekondar i synuar 
i hulumtimi janë institucionet shtetërore 
dhe, përmes analizës së përgjigjeve të 
marra, mund të shihet edhe pasqyra e 
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Grafiku 1. Ekzemplar hulumtimi sipas llojit të handikap

Ekzemplar hulumtimi sipas gjinisë në 
tërësi ndahet në: 520 femra të anketuara, 
respektivisht 52% dhe 480 të anketu-
ar të gjinisë mashkullore, respektivisht 
48%. Grafiku 2 jep pasqyrë kumulative 
të ekzemplarit sipas gjinisë të kryqëzuar 
me llojin e handikap. Në fakt, nga per-
sonat me handikap 265 janë femra të 
anketuara kundrejt 235 që janë meshkuj, 
derisa nga prindërit e fëmijëve me hand-
ikap 225 janë femra kundrejt 245 që janë 
meshkuj. 

Në Tabelën numër 1 është dhënë 
pasqyrë kumulative e Ekzemplarit si-
pas përkatësisë etnike dhe llojit të han-
dikap. Në fakt, 645 pjesëmarrës janë 
deklaruar si maqedonas (64.5%), 270 
shqiptarë (27%), 30 turq (3%), 25 bosh-
njakë (2.5%), 10 vlleh (1%), derisa 20 
pjesëmarrës në këtë hulumtim janë 
deklaruar se janë nga bashkësia rome 
(2%).

Grafiku 2. Ekzemplar hulumtimi sipas llojit të handikap dhe gjinisë

Tabela 1. Ekzemplar hulumtimi sipas llojit të handikap dhe përkatësisë etnike
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Grafiku 3. Ekzemplar hulumtimi sipas moshës

Në Grafikun numër 3 është dhënë 
pasqyrë kumulative e ekzemplarit sipas 
moshës, i ndarë në tetë grupmosha. Nga 
ky grafik mund të konkludohet se pje-
sa më e madhe e të anketuarve/anket-
uarave janë me handikap apo prindër 
të fëmijëve me handikap që i takojnë 
grupmoshës mbi 30 vjet, me numër të 
përgjithshëm 85 %, kurse më së paku 
grupmosha nën 30 vjet me 15%. Numri 
më i madh i të anketuarve/anketuarave 

me handikap janë të grupmoshave prej 
30 deri 34 vjet dhe prej 40-44 vjet që 
janë 37% e nën-ekzemplarit të hulum-
timit të personave me handikap. Nga 
ana tjetër, numri më i madh i të anket-
uarve/anketuarave të prindërve të fëmi-
jëve me handikap janë të grupmoshës 
prej 35-39 vjet dhe prej 50+ me 51% 
të nën-ekzemplarit të hulumtimit të 
prindërve të fëmijëve me handikap. 

Tabela 2. Research sample by type of disability and municipality of residence
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Grafiku 4. Ekzemplar hulumtimi sipas shkallës së arsimimit
Në fakt, në Tabelën numër 2 është 

dhënë pasqyrë kumulative e Ekzemplar-
it sipas komunës së të anketuarve/anket-
uarave ku jetojnë. Shikuar nga aspekti 
i përfshirjes territoriale, në kuadër të 
hulumtimit janë përfshirë sikurse zonat 
urbane po ashtu edhe ato rurale. Përfaqë-
sim më të madh në hulumtim në kë Shk-
up, ku janë përfshirë 200 të anketuar/a, 
pastaj vjen Tetova me 165 të anketuar/a, 
vijon Velesi me 80 të anketuar/a, Prilepi 
me 75 të anketuar/a, Gostivari me 70 të 
anketuar/a, Gjevgjelia me 35 të anketu-
ar/a, Strumica, Struga, Radovishi, Ohri, 
Negotina dhe Vinica të gjitha me 15 të 
anketuar/a, Gradsko me 30 të anketu-
ar/a, Resnja me 25, Probishtipi, Shtipi, 
Kërçova, Kriva Pallanka dhe Bogovinja 
me nga 20 të anketuar/a, Koçani, Krato-
va, Kumanova dhe Dojrani me nga 10 
të anketuar/a, Manastiri dhe Bërvenica, 
Vallandova dhe Debarca me nga 5 të an-
ketuar/a.  

Në Grafikun numër 4 është dhënë 
pasqyrë për shkallën e arsimit të ekzem-
plarit hulumtues, ku mund të konk-
ludohet se pjesa më e madhe e të anket-
uarve/anketuarave, edhe atë në numër 
të konsiderueshëm, kanë kryer arsimin 
e mesëm, me përqindje kumulative prej 
98% (47% e personave me handikap 
dhe 51% të prindërve të personave me 

handikap), ndërsa më pas vijon grupi i 
të anketuarve/anketuarave me arsim fil-
lor me përqindje kumulative 43% (27% 
të personave me handikap dhe 16% të 
prindërve të fëmijëve me handikap) dhe 
arsimi i lartë me përqindje kumulative 
41% (vetëm 8% e personave me hand-
ikap dhe 33% të prindërve të fëmijëve 
me handikap). Brengos fakti që 18% e të 
anketuarve/anketuarave janë persona me 
handikap pas arsimim formal.

1.3. Analiza kuantitative dhe kuali-
tative e përgjigjeve të pyetësorëve

Në pjesën e parë të Pyetësorit janë 
grumbulluar të dhënat për përvojat e 
personave me handikap dhe prindërit e 
personave me handikap për ushtrimin e 
të drejtës së punës në baza të barabarta 
me të tjerët dhe analizohet njohuria për 
këtë të drejtë dhe përfshirja e së njëjtës. 
Në mënyrë më detale analizohet percep-
timi i grupit të synuar për mundësitë për 
punë të personave me handikap në tre-
gun e hapur të punës, vetëpunësimi dhe 
rehabilitimi profesional, mundësimi i 
përshtatjes së duhur, si dhe shfrytëzimi i 
të drejtës për shoqërim sindikalist.

Në fakt, në Grafikun numër 5 është 
dhënë pasqyrë sipas asaj nëse të anket-
uarit/anketuarat konsiderojnë se tregu i 
hapur i punës është i arritshëm për per-

sonat me handikap, kurse në Grafikun 
numër 6 është dhënë pasqyrë për përg-
jigjen e pyetjes së njëjtë e kryqëzuar 
me llojin e handikap. Nga numri i përg-
jithshëm i të anketuarve/anketuarave 
me handikap, 71% konsiderojnë se nuk 
është i arritshëm fare, 23% konsiderojnë 
se pjesërisht është i arritshëm, derisa 6% 
janë përgjigjur me “nuk e di”. Të gjithë 
personat me handikap, me përjashtim të 
personave me handikap intelektuale, në 
numër të madh konsiderojnë se tregu i 

hapur i punës nuk është i arritshëm për 
personat me handikap. Nga ana tjetër, 
vetëm 41% e prindërve të fëmijëve me 
handikap konsiderojnë se tregu i hapur 
i punës nuk është i arritshëm fare për 
fëmijët e tyre, derisa 29% konsiderojnë 
se është i arritshëm pjesërisht. Vetëm 
prindërit e fëmijëve me handikap fizike 
dhe intelektuale në numër të madh kon-
siderojnë se tregu i hapur i punës është 
pjesërisht i arritshëm për personat me 
handikap.

KREU IIIKREU III
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Grafiku 5. Sipas Jush, 
a është i arritshëm tregu i 
hapur i punës për person-
at me handikap?

Grafiku 6. Ekzemplar hulumtimi sipas llojit të handikap  dhe nëse konsiderojnë 
se tregu i hapur i punës është i arritshëm për personat me handikap

Një nga tre prindër të fëmijëve me han-
dikap (30%) janë përgjigjur me “nuk e 
di”, që është përqindje e lartë dhe duhet 
të jetë objekt i analizës shtesë. Dalli-
met në pikëpamjet për këtë pyetje sipas 
gjinisë janë minore prandaj kjo çështje 
nuk është përpunuar më tej.

Në Grafikun numër 7 jepet pasqyrë 
për qëndrimin e ekzemplarit (mostrës) 
në lidhje me atë se si personat me hand-
ikap kanë kërkuar të sigurohet përshtatje 
e duhur në vendin e punës. Dy nga tre 
persona me handikap nuk kanë kërkuar 
përshtatjen e duhur në vendin e punës, 
respektivisht 60%, ndërsa vetëm 6% 
kanë kërkuar të sigurohet përshtatje e 
duhur. Nga ata që kanë kërkuar, numri 
më i madh janë persona me handikap 
fizike. Kjo na shpie në përfundimin se 
personat me handikap dhe prindërit e 
fëmijëve me handikap nuk e kuptojnë 
institutin e përshtatjes së duhur dhe çfarë 
përfshin në vetvete. Ekziston një ten-
dencë e zëvendësimit të tij me aksesin 
në përgjithësi.

Nevojitet përpilimi i materialit me 
shkrim, në të cilin do të sqarohet në de-
taje çfarë nënkupton përshtatja e duhur 
si institut juridik anti-diskriminues dhe 
dallimin e këtij instituti me aksesin si e 
drejtë e njeriut, në përputhje me nenin 9 
të Konventës. 

Për më tepër, në këtë pyetje vërehet një 
numër i madh, alarmant, i të anketuarve 
që nuk janë përgjigjur (34%), respektiv-
isht nja nga tre personat me handikap. 
Dallimet në pikëpamjen e kësaj pyetje 
sipas gjinisë dhe llojit të handikap  janë 
të vogla, prandaj nuk është përpunuar 
më tej.

Lidhur me atë nëse personat me han-
dikap janë të diskriminuar në ushtrim-
in e të drejtës së punës, për dallim nga 
personat pa handikap, duke përfshirë 
pjesën e punësimit, punës, kushteve të 
sigurta të punës, avancimin në karrierë, 
pagë dhe pension i njëjtë, një përqindje 
e madhe konsideron se janë të diskrim-
inuar (përqindja e përgjithshme 72%), 
nuk ka përgjigje negative, por vërehet 
pjesë e konsiderueshme e ekzemplarit 
që nuk janë përgjigjur (përqindja e përg-
jithshme 28%). Dallimi është i madh në 
përgjigjet ndërmjet të anketuarve/anket-
uarave që janë persona me handikap dhe 
të atyre që janë prindër të fëmijëve me 
handikap. Në fakt, në ekzemplar ndaras 
gjithsej 91% të personave me handikap 
janë përgjigjur në mënyrë pohuese, der-
isa kjo përqindje të prindërit e fëmijëve 
me handikap arrin 53%.
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Grafiku 7. A keni kërkuar ndonjëherë përshtatjen e duhur në vendin e punës 
si person me handikap?

Grafiku 8. Ekzemplar hulumtimi sipas llojit të handikap dhe nëse konsiderojnë 
që personat me handikap janë të diskriminuar në ushtrimin e të drejtës për punë
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Deklarata të pjesëmarrësve të fokus grupit 

“Në firmë nuk kishte as hyrje adekuate, nuk kisha mundësi të shkoj deri në 
tualet. U thash ta bënin dhe e bënë”, person me handikap.

“Kërkova orar pune të shkurtuar, nuk mundem unë të qëndron gjatë kohë”, 
person me handikap. 

“Nevojitet përshtatja e vendeve të punës, të hapen ndërmarrje sociale”, prind i 
fëmijës me handikap.

Përqindja e lartë e të anketuarve/anket-
uarave që janë përgjigjur me “nuk e di” u 
referohet prindërve të fëmijëve me han-
dikap, që kështu janë përgjigjur në 47%. 
Dallimet në pikëpamjen e kësaj pyetje 
sipas gjinisë dhe llojit të handikap  janë 
të vogla, prandaj nuk është përpunuar 
më tej (Tabela 3 dhe Grafiku numër 8).

Në pyetjen nëse personat me hand-
ikap mund të shfrytëzojnë të drejtën për 
shoqërim sindikalist në baza të barabar-
ta me të tjerët, dy nga tre të anketuarit 
janë përgjigjur me “nuk e di”, që është 
përqindje jashtëzakonisht e madhe dhe 
duhet të jetë objekt i analizës shtesë. 
30% e të anketuarve janë përgjigjur neg-
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Tabela 3. Sipas Jush, a janë të diskriminuar personat me handikap në 
ushtrimin e të drejtës për punë për dallim nga personat pa handikap?

ativisht, ndërsa vetëm një numër i vogël 
(9.5%) janë përgjigjur në mënyrë afir-
mative në këtë pyetje (Grafiku numër 9 
dhe Tabela numër 4).

Dallimet në pikëpamjen për këtë 
çështjes sipas gjinisë dhe karakteris-
tikave tjera socio-demografike janë të 
vogla, prandaj nuk janë përpunuar më 
tej. Nga analiza e përgjigjeve të fokus 
grupeve mund të konkludohet se per-
sonat me handikap kanë nivel të ulët të 
njohurive për fushëveprimin e të drejtës 
për punë dhe të drejtës për shoqërim sin-
dikalist, si element kyç në efektuimin e 
të drejtës së punës.

Qëndrimet e të anketuarve/anketuar-
ave, lidhur me atë si zbatohet rehabil-
itimi profesional i personave me hand-
ikap në Republikën e Maqedonisë, janë 
prezantuar më poshtë në Grafikun numër 

10 dhe Grafikun numër 11. Në fakt, në 
pyetjen nëse rehabilitimi profesional 
i personave me handikap zbatohet në 
mënyrë adekuate në Republikën e Maqe-
donisë, duke mundësuar konkurrencë të 
personave me handikap (Pyetja nr. 05), 
personat me handikap në 68% janë përg-
jigjur negativisht, kundrejt prindërve të 
fëmijëve me handikap – 51%. Përqindja 
është e lartë e të anketuarve/anketuarave 
që janë përgjigjur me “nuk e di” për këtë 
pyetje, edhe atë 32% te personat me han-
dikap dhe 47% e prindërve të fëmijëve 
me handikap. Te personat me handikap 
vetëm personat me handikap fizike janë 
përgjigjur me numër jo të konsider-
ueshëm me “nuk e di” për dallim nga 
personat tjerë me handikap, derisa te 
personat me handikap intelektuale më i 
madh është numri i përgjigjeve me “nuk 
e di” se sa me përgjigje negative. 

Grafiku 9. Ekzemplar hulumtimi sipas llojit të handikap dhe nëse konsiderojnë 
se personat me handikap mund të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për shoqërim sindi-
kalist në baza të barabarta me të tjerët.

Tabela 4. Sipas Jush, nëse personat me handikap mund të shfrytëzojnë të dre-
jtën e tyre për shoqërim sindikalist në baza të barabarta me të tjerët?
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Grafiku 10. Sipas Jush, 
a zbatohet rehabilitimi 
profesional i personave 
me handikap në mënyrë 
adekuate në Republikën e 
Maqedonisë?

Nga ana tjetër, përqindja është e lartë 
e përgjigjeve “nuk e di” te prindërit e 
fëmijëve me handikap, me përjashtim 
të prindërve të fëmijëve me handikap 
fizike dhe shikim të dëmtuar. Vetëm 
2% e prindërve të fëmijëve me hand-
ikap  janë përgjigjur pozitivisht në këtë 
pyetje dhe asnjë person me handikap. 
Është interesant të përmendet fakti që 
dallimet në pikëpamjen rreth kësaj py-
etje, sipas të gjithave karakteristikave 
socio-demografike, posaçërisht sipas 
gjinisë, janë të vogla, prandaj nuk janë 
përpunuar më tej.

Lidhur me atë nëse personat me han-
dikap kanë mundësi të mjaftueshme për 
vetëpunësim dhe fillim të biznesit per-
sonal (Pyetja nr. 06), gjysma e të anket-

uarve/anketuarave konsiderojnë se nuk 
kanë, 9% janë përgjigjur pozitivisht, 
por, përsëri, vërehet një pjesë e kon-
siderueshme e ekzemplarit të hulum-
timit që janë përgjigjur me “nuk e di” 
(përqindja e përgjithshme është 38%). 
Dallimet në pikëpamjen lidhur me këtë 
pyetje lidhur me llojin e handikap janë 
të vogla, përveç te personat me han-
dikap fizike te të cilët në përqindje të 
barabartë janë ndarë përgjigjet ndërm-
jet tri opsioneve (Tabela 5 dhe Grafiku 
numër 12).

Grafiku 11. Ekzemplar hulumtimi sipas llojit të handikap dhe nëse konsiderojnë 
që rehabilitimi profesional i personave me handikap zbatohet në mënyrë adekuate 
në Republikën e Maqedonisë.

Deklarata të pjesëmarrësve të fokus grupeve  

“Nuk ka nevojë për sindikata, atë mund ta bëjnë shoqatat e invalidëve”, person 
me handikap.

Sigurisht që duhet të organizohemi në mënyrë sindikaliste. Ama si dhe kush do 
të na udhëheq, ne nuk e kuptojmë këtë gjë”, personat me handikap.
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Tabela 5. Sipas Jush, nëse personat me handikap kanë mundësi të mjaftueshme 
për vetëpunësim dhe fillimin e biznesit personal?

54 55

Grafiku 12. Ekzemplar hulumtimi sipas llojit të handikap dhe nëse personat me 
handikap kanë mundësi të mjaftueshme për vetëpunësim dhe për fillimin e bizne-
sit personal.

Në pjesën e dytë të Pyetësorit, anal-
izohen përgjigjet e të anketuarve/an-
ketuarave rreth asaj nëse personat me 
handikap duhet të punësohen në kom-
panitë mbrojtëse apo në tregun e hapur 
të punës dhe, në këtë drejtim, a është i 
përshtatshëm Ligji për punësimin e per-
sonave invalidë për punësimin e per-
sonave me handikap, më pas për benefi-

cionet që dalin nga Fondi për punësimin 
e personave invalidë si dhe për trans-
parencën dhe llogaridhënien e vet, por 
edhe për mekanizmat mbrojtës gjatë 
shkeljes së të drejtave të punëtorëve 
dhe aplikimi i sistemit të kuotave për 
punësimin e personave me handikap 
(07-13), që janë dhënë më poshtë.

Deklarata të pjesëmarrësve të fokus grupeve 

“Nuk e di nëse ka rehabilitim profesional. Por, APRM dhe MPPS kanë 
kuadër të pamjaftueshëm të trajnuar dhe APRM nuk ka kushte për ne”, per-
son me handikap.

“Te ne nuk ka rehabilitim profesional. Nga MPPS vetëm flasin diçka, ama 
s’ka gjë”, person me handikap.

“Duhet të udhëhiqen politika për inkluzion që nga fëmijë që mos të vjen 
deri te margjinalizimi i personave me handikap , duhet bërë një program i 
veçantë për rehabilitim, duke u sjellë ndaj personave me invaliditet”, prind i 
fëmijës me handikap. 

“Ishte bukur me Qendrën për Punësim për personat me handikap, më sqaru-
an bukur si dhe çka, ku të drejtohem. Më lejuan dhe të provoj të punoj në një 
firmë. Ishte bukur. Tani janë mbyllur dhe nuk kam mundësi prapë të provoj”, 
person me handikap.
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Në pyetjen nëse Ligji për punësimin 
e personave invalidë është më adekuati 
për punësimin e personave me hand-
ikap, dy nga tre të anketuar, respektiv-
isht 65% e numrit të përgjithshëm të të 
anketuarve janë përgjigjur negativisht. 
Për më tepër, vetëm 3% konsiderojnë se 
ky Ligj është më adekuati për punësimin 
e personave me handikap. Brengos fak-
ti që, përsëri, përqindja është e madhe e 
të anketuarve/anketuarave të cilët janë 
përgjigjur me “nuk e di” në këtë pyet-

je (32% e ekzemplarit të përgjithshëm 
të hulumtimit). Grafiku 13 e prezan-
ton dallimin ndërmjet përgjigjeve të 
personave me handikap dhe prindërve 
të fëmijëve me handikap, nga ku vëre-
het se prindërit në numër më të madh 
janë përgjigjur me “nuk e di” (dallimi 
prej 12 p.p[ Poenët e përqindjes (p.p) 
është njësi masë për dallimin aritmetik 
ndërmjet dy për qind.]) dhe në numër 
më të vogël janë përgjigjur negativisht 
(dallimi prej 8 p.p).
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Grafiku 13. Ekzemplar 
hulumtimi nëse Ligji për 
punësimin e personave 
invalidë është më adekuati 
për punësimin e personave 
me handikap 

Deklarata të pjesëmarrësve të fokus grupeve 

“Nuk duhet ligj i posaçëm. Ligji për marrëdhënie pune mund të na përfshijë 
edhe neve”, person me handikap.

“Nuk e di, por nevojitet më shumë kontroll ndaj punëdhënësit dhe prindërve 
dhe më shumë komunikim me personat me handikap për mbrojtje nga 
keqpërdorimi”, person me handikap.

“Kjo nuk është mënyrë. Nevojitet edhe ndihmë juridike të personave me 
handikap, e jo vetëm t’i jepet punëdhënësve”, person me handikap.

Tabela numër 6 prezanton përgjig-
jen e të anketuarve/anketuarave nëse i 
kanë të njohura apo ndonjëherë i kanë 
shfrytëzuar beneficionet që dalin nga 
Fondi për punësimin e personave in-

validë, që është themeluar në përputhje 
me Ligjin për punësimin e personave 
invalidë. Nga përgjigjet dal se vetëm 
një nga tre të anketuarit i di apo i ka 
shfrytëzuar këto beneficione.

Tabela 6. A i keni të njohura apo nëse i keni shfrytëzuar ndonjëherë beneficionet 
që dalin nga Fondi për punësimin e personave invalidë?
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Përgjigjet e pyetjes së mësipërme 
janë të lidhura ngushtë me qëndrim-
in e të anketuarve/anketuarave nëse ka 
transparencë dhe llogaridhënie në këtë 
Fond. Sipas të anketuarve/anketuarave, 
nuk ka transparencë dhe llogaridhënie 
të Fondit për punësimin e personave in-
validë (71.5% e numrit të përgjithshëm 
të hulumtimit). Të gjitha përgjigjet janë 
prezantuar në mënyrë ilustruese në Ta-
belën numër 7 dhe Grafikun numër 14. 
Nuk ka shmangie të konsiderueshme në 
përgjigjet e të anketuarve/anketuarave në 
varësi të llojit të tyre të handikap. Për më 
tepër, dallimi është i vogël për pikëpam-
jen e kësaj pyetje sipas të gjitha karak-
teristikave socio-demografike, duke 
përfshirë edhe gjininë e të anketuarve/
anketuarave.

Të pyetur nëse i kanë të njohura apo 
ndonjëherë i kanë shfrytëzuar me-
kanizmat në ushtrimin e të drejtave të 
tyre të punës, gati gjysma e të anketu-
arve/anketuarave në ekzemplar kumula-
tiv, respektivisht 47.5% janë përgjigjur 
negativisht, ndërsa vetëm 32% pozi-
tivisht, derisa një nga pesë të anketu-
arit është përgjigjur me “nuk e di”. Në 
Grafikun numër 15 është prezantuar dal-
limi ndërmjet personave me handikap 
dhe prindërve të fëmijëve me handikap. 
Shqetëson fakti që 70% e personave me 
handikap janë përgjigjur negativisht në 

Deklarata të pjesëmarrësve të 
fokus grupit    

“Të mos gënjehemi... të gjithë 
ne punësojmë persona invalidë për 
shkak të parave që i jep shteti. Ama 
megjithatë me këtë bëjmë vepër të 
mirë dhe humane - ajo që është më e 
rëndësishme.... edhe ata njerëz duhet 
të përfitojnë për bukë”, përfaqësues i 
një kompanie mbrojtëse. 

“Ne jemi firmë mbrojtëse. Çdoherë 
kemi nevojë për persona invalidë për 
punë. Ama në Entin e punësimit nuk 
ka të paraqitur”, përfaqësues i një 
kompanie mbrojtëse. 

“Përse për vend pune paketim apo 
ngjitës me selotejp të harxhoj person 
të shëndoshë, kur këtë punë mund 
ta punojë person invalid. Personat e 
shëndoshë mund të kryejnë detyra 
pune më të rënda dhe më të komp-
likuara. Personat invalidë nuk janë 
në gjendje të kryejnë detyra pune që 
nënkuptojnë profesionalizëm në një 
sferë të caktuar. Zakonisht nuk janë 
të edukuar apo nuk mund të kryejnë 
punë më të vështira”, përfaqësues i një 
kompanie mbrojtëse.

Grafiku 14. Ekzemplar hulumtimi nëse ka transparencë dhe llogaridhënie në 
Fondin për punësimin e personave invalidë

Tabela 7. A konsideroni që ka transparencë dhe llogaridhënie në Fondin për 
punësimin e personave invalidë?

KREU IIIKREU III



TRAVEL FAR 
Demystification of the issue of disability in the field 
of employment and labor relations

TRAVEL FAR 
Demystification of the issue of disability in the field 

of employment and labor relations

60 61

Grafiku 16. Ekzemplar hulumtimi rreth asaj se ku jeni drejtuar në rast të shkeljes së 
të drejtave të juaja të punës

këtë pyetje me 45 p.p. dallim midis tyre 
dhe prindërve të fëmijëve me handikap. 

I njëjti dallim prej 50 p.p. vërehet në 
përgjigjet pozitive, ku prindërit e fëmi-
jëve me handikap në 57% janë përg-
jigjur në mënyrë afirmative, për dallim 
nga personat me handikap që në mënyrë 
afirmative janë përgjigjur vetëm në 7%. 
Përqindje e lartë e përgjigjeve me “nuk e 
di” vërehet edhe te të dyja grupet e të an-
ketuarve/anketuarave, prej të cilave per-
sonat me handikap fizike dhe prindërit e 
fëmijëve me dëgjim të dëmtuar veçohen 
në numër më të madh.

Dallimi është jo i madh në pikëpam-
jen për këtë pyetje sipas karakteristikave 

tjera socio-demografike, prandaj nuk 
është përpunuar kjo çështje më tej.

Në pyetjen ku jeni drejtuar në rast të 
shkeljes së të drejtave të juaja të punës, 
dy nga tre të anketuarit, respektivisht 
68% janë drejtuar në organizatat e per-
sonave me handikap, e më pas vijon 
Avokati i Popullit me 16.5%.

Në Komisionin për Mbrojtje nga 
Diskriminimi janë drejtuar vetëm 6%, 
në Agjencinë e Punësimit 5%, në In-
spektoratin Shtetëror të Punës vetëm 
4.5% dhe asnjëri nuk është drejtuar në 
Sindikata. Grafiku numër 16 dhe Tabela 
numër 8 e prezantojnë dallimin ndërm-
jet përgjigjeve të personave me handikap 

Grafiku 15. 
Ekzemplar hulumtimi 
nëse u janë të njo-
hur apo ndonjëherë 
i kanë shfrytëzuar 
mekanizmat për 
mbrojtje në ushtrimin 
e të drejtave të tyre të 
punës

dhe prindërve të fëmijëve me handikap 
sipas llojit të handikap, prej ku vërehet 
se institucionet në dispozicion më shumë 
i shfrytëzojnë prindërit e fëmijëve me 
handikap, se sa vetë personat me hand-
ikap, me dallim prej 18 p.p. (përqindje e 
agreguar nga 41% për të gjitha institucio-
net ku janë drejtuar prindërit e fëmijëve 
me handikap kundrejt 23% ku janë dre-
jtuar personat me handikap).

Gjatë analizës së përgjigjeve të py-
etjes nëse personat me handikap duhet 
të punësohen në kompanitë mbrojtëse 
apo në tregun e hapur të punës (Pyetja 
nr. 12), vërehet një dallim i konsiderue-
shëm në qëndrimet ndërmjet personave 
me handikap dhe prindërve të fëmijëve 
me handikap. Në fakt, shumica e per-
sonave me handikap (82%) konsiderojnë 
se ata duhet të punësohen në tregun e ha-
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Grafiku 17. Ekzemplar hulumtimi dhe nëse personat me handikap duhet të punëso-
hen në kompanitë mbrojtëse apo në tregun e hapur të punës

Tabela 8. Ekzemplar hulumtimi sipas llojit të handikap dhe ku jeni drejtuar në 
rast të shkeljes së të drejtave të juaja të punës

pur të punës, ndërsa vetëm 13% në kom-
panitë mbrojtëse. Nga ana tjetër, gjysma 
e prindërve të fëmijëve me handikap, 
respektivisht 50%, konsiderojnë se per-
sonat me handikap duhet të punësohen 
në kompanitë mbrojtëse (Grafiku numër 
17). Përqindja është e vogël e të anket-
uarve/anketuarave nga të dyja grupet që 
janë përgjigjur me “nuk e di” në këtë 
pyetje. Nuk ka dallim në bazë të gjinisë 
ndërmjet të anketuarve/anketuarave, për 
vërehet dallim te prindërit e fëmijëve me 
handikap të ndryshme. 

Në fakt, Grafiku numër 18 e ilustron 
këtë dallim, ku, sidomos, prindërit e 
fëmijëve me handikap fizike dhe me 
dëgjim të dëmtuar më shumë konsidero-
jnë se fëmijët e tyre duhet të punësohen 
në tregun e hapur të punës se sa në kom-
panitë mbrojtëse. E njëjta nuk është rast 
me prindërit e fëmijëve me handikap in-
telektuale, me shikim të dëmtuar dhe me 
handikap të kombinuara

Grafiku 18.  Ekzemplar hulumtimi sipas llojit të handikap dhe nëse personat 
me handikap duhet të punësohen në kompanitë mbrojtëse apo në tregun e hapur të 
punës
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Të anketuarit/anketuarat e pyetur nëse 
duhet aplikuar sistem kuotash për punë-
simin e personave me handikap në sek-
torin publik dhe privat, një përqindje e 
madhe e personave me handikap, res-
pektivisht 85% janë përgjigjur pozitiv-
isht, ndërsa vetëm 5% janë përgjigjur 
negativisht, kurse 10% janë përgjigjur 
me “nuk e di”. Në Tabelën numër 9 
tregohet dallimi ndërmjet përgjigjeve të 
personave me handikap dhe prindërve 

të fëmijëve me handikap, ku lehtë-
sisht mund të vërehet se vetëm gjysma 
e prindërve të fëmijëve me handikap 
(55%) e përkrahin aplikimin e sistemit 
të kuotave, duke shënuar dallimin në 30 
p.p. me personat me handikap. Për më 
tepër, 14% e prindërve të fëmijëve me 
handikap janë deklaruar negativisht për 
aplikimin e kësaj mase afirmative, deri-
sa një nga tre të anketuarit të këtij grupi 
janë përgjigjur me “nuk e di”. Dallimi 

Deklarata të pjesëmarrësve të fokus grupeve   

“Të sillet ligj i ri që të ketë punësim në të gjitha firmat për personat me hand-
ikap, jo vetëm në firma të caktuara”, person me handikap.

“Duhet rritur vetëdija publike” secili fëmijë duhet të ketë mundësi të punësohet 
dhe të ndjehet se i takon shoqërisë”, prind i fëmijës me handikap. 

“Nevojitet ndryshim i përzgjedhjes së profesioneve për të shurdhrit e shkollave 
të mesme. Jo vetëm çelësabërës dhe rrobaqepës, por edhe profesione moderne”, 
person me handikap. 

“Së pari të rritet lartësia e kompensimit për shtesën fëmijërore dhe për përkuj-
desje, e më pas shteti të fokusohet në punësim”, prind i fëmijës me handikap.

“Duhet vendosur sistem kuotash, së paku 3% e të punësuarve të jenë persona me 
handikap”, person me handikap.

“Duhet të krijohen kushte më të mira për punësim dhe të ndahen më shumë 
mjete financiare”, prind i fëmijës me handikap.

“Të punësohen persona me handikap në administratë publike në vende pune 
sipas aftësisë së tyre”, person me handikap.

Grafiku 19. Ekzemplar hulumtimi sipas llojit të handikap dhe nëse duhet të ap-
likohet sistem kuotash për punësimin e personave me handikap në sektorin publik 
dhe privat.

Tabela 9. Sipas 
Jush, a duhet aplikuar 
sistem kuotash për 
punësimin e per-
sonave me handikap 
në sektorin privat dhe 
publik?

është jo i madh në pikëpamjen për këtë 
pyetje sipas të gjithave karakteristikave 
socio-demografike, prandaj nuk është 
përpunuar më tej, përveç sa i përket llo-

jit të handikap, që, në mënyrë ilustruese, 
është prezantuar më poshtë në Grafikun 
numër 19..
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• Konventa për të Drejtat e Personave me Handikap bën një hap të rëndë-
sishëm përpara në të kuptuarit e të drejtave të personave me handikap në 
aspektin e modelit social, si dhe në interpretimin e tyre të gjerë nga Komiteti 
për të Drejtat e Personave me Handikap.

• Shteti ndërmerr përpjekje të konsiderueshme për të harmonizuar legjisla-
cionin në tërësi me detyrimet sipas nenit 5 dhe nenit 27 lidhur me të dre-
jtën për barazi dhe mosdiskriminim, si dhe të drejtën për punë, të ndërmarra 
me ratifikimin e Konventës për të Drejtat e Personave me Handikap por, 
megjithatë, nevojitet përmirësim i konsiderueshëm për të ushtruar në mënyrë 
efektive këtë të drejtë të personave me handikap në tërësi në praktikë, përf-
shirë edhe sigurimin e përshtatjes së duhur dhe aplikimin e masave afirma-
tive.

• Në mungesë të kritereve thelbësore, masave afirmative dhe mekanizmave 
të tjerë për përkrahjen dhe përfshirjen e personave me handikap, politikat 
aktive të punësimit nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimet e dëshiruara 
të përgjithshme, të përcaktuara në Strategjinë Nacionale të Punësimit, ndërsa 
me këtë duke margjinalizuar këtë grup qytetarësh edhe më shumë.

• Nga gjetjet e hulumtimit konstatohet se personat me handikap në një numër 
të konsiderueshëm (71%) besojnë se tregu i hapur i punës nuk është në dis-
pozicion për ta, ndërsa kjo përqindje te prindërit e fëmijëve me handikap 
është 41%. Nga ana tjetër, dy nga tre të anketuar, përkatësisht 65% e mostrës 
së hulumtimit konsiderojnë se Ligji për punësimin e personave invalidë nuk 
është më i përshtatshmi për punësimin e personave me handikap, por tregu i 
hapur i punës.

• Ekziston një konsensus i gjerë midis personave me handikap që ata duhet 
të punësohen në tregun e hapur të punës (82%). Në anën tjetër, vetëm gjys-
ma e prindërve të fëmijëve me handikap (50%) konsiderojnë se personat me 
handikap duhet të punësohen në tregun e hapur të punës dhe, veçanërisht, ky 

Konkluzione
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Ligjin për punësimin e personave invalidë e as nuk konsiderojnë se ky Fond 
është transparent dhe se jep llogari në punën e vet (71.5%).

• Nga të gjeturat e hulumtimit konkludohet se personat me handikap nuk i dinë 
e as nuk i shfrytëzojnë mekanizmat për mbrojtje në ushtrimin e të drejtave 
të tyre të punës (70%) dhe gjatë shkeljes së tyre 77% do të ishin drejtuar te 
organizatat e personave me handikap. Ekziston dallim në përgjigjet e per-
sonave me handikap dhe prindërve të fëmijëve me handikap , ku vërehet se 
institucionet në dispozicion (Avokati i Popullit, Komisioni për Mbrojtje nga 
Diskriminimi,  Agjencia për punësim dhe Inspektorati Shtetëror i Punës) më 
shumë i shfrytëzojnë prindërit e fëmijëve me handikap se sa vetë personat me 
handikap. Institucioni më i zakonshëm që drejtohen të anketuarit/anketuarat 
në rast të shkeljes së të drejtave të tyre nga marrëdhënia e punës është Avokati 
i Popullit.

• Ekziston një qëndrim i pranuar gjerësisht në mesin e personave me handikap 
se e mbështesin aplikimin e sistemit të kuotave për punësimin e tyre në sek-
torin publik dhe privat (85%), gjë që nuk ndodh me prindërit e fëmijëve me 
handikap, ku dallimi është 30 pikë përqindjeje. 

qëndrim shprehet te prindërit e fëmijëve me handikap fizike dhe me dëgjim të 
dëmtuar, kundrejt 41 % të cilët konsiderojnë se fëmijët e tyre duhet të punëso-
hen në kompani mbrojtëse – një qëndrim ky që e ndajnë më shumë prindërit 
e fëmijëve me handikap intelektuale, shikim të dëmtuar dhe handikap të kom-
binuar.

• Dy nga tre persona me handikap nuk kanë kërkuar përshtatjen e duhur të ven-
dit të punës, respektivisht 60%, ndërsa vetëm 6% kanë kërkuar të sigurohet 
përshtatje përkatëse të vendit të punës. Nga ata që kanë kërkuar, numri më i 
madh ishin persona me handikap fizike. Kjo tregon se personat me handikap 
dhe prindërit e fëmijëve me handikap nuk e kuptojnë institutin e përshtatjes 
së duhur dhe çfarë ai përfshinë. Ekziston një tendencë e zëvendësimit të këtij 
instituti me aksesin në përgjithësi.

• Vërehet frekuencë e lartë e përgjigjeve “nuk e di” te të gjithë të anketuarit/an-
ketuarat në një numër të madh pyetjeve të analizuara, që tregon një tendencë 
të mosnjohjes së përfshirjes së të drejtës për punë dhe kjo tendencë duhet të 
jetë objekt i analizës shtesë.

• Sipas hulumtimit, personat me handikap konsiderojnë se janë të diskriminuar 
në sferën e punës (91%), se rehabilitimi profesional nuk zbatohet në mënyrë 
adekuate, duke lejuar konkurrencën e personave me handikap (68%) dhe se 
ata nuk kanë mundësi të mjaftueshme për vetëpunësim dhe fillimin e biznesit 
personal (43%).

• Nga analizat e përgjigjeve në fokus grupet konstatohet se personat me hand-
ikap kanë nivel të ulët të njohurive rreth fushëveprimit të së drejtës për punë 
dhe të drejtës për shoqërim sindikalist, si vendimtare në realizimin e të drejtës 
për punë.

• Nga gjetjet e hulumtimit konstatohet se të anketuarve/anketuarave nuk u janë 
të njohura e as asnjëherë nuk i kanë shfrytëzuar beneficionet që rrjedhin nga 
Fondi i Punësimit për Personat me Handikap (74%), i themeluar në pajtim me 
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• Është e nevojshme që shteti të ndërmarrë masa pro-aktive për të rritur besimin 
e personave me handikap dhe prindërve të fëmijëve me handikap në përpjek-
jet e shtetit për avancimin e pozitës së këtij grupi të qytetarëve.

• Është e nevojshme që shteti të mendojnë rreth miratimit të një ligji të veçantë 
për dinjitetin dhe të drejtat e qytetarëve me handikap dhe të ndërhyjë me më 
shumë financa për familjet dhe personat me handikap. Përveç kësaj, me qëllim 
të rritjes së pjesëmarrjes së personave me handikap në administratën publike 
dhe, në përgjithësi, në tregun e punës, duhet të mendohet për aplikimin e një 
sistemi kuotash, si masë që gëzon mbështetje të madhe nga personat me han-
dikap.

• Nga të gjeturat e hulumtimit rekomandohet se nevojitet organizimi i ngjarjeve 
promovuese, panaireve dhe ngjarjeve për rrjetëzimin e personave me hand-
ikap dhe organizatave të tyre përfaqësuese në komunitetet lokale dhe në nivel 
naciona.

• Ngritja e vetëdijes midis personave me handikap për Konventën mbi të Dre-
jtat e Personave me Handikap, të drejtat e tyre dhe detyrimet e shtetit të ndër-
marra me ratifikimin e Konventës, veçanërisht në drejtim të ushtrimit të plotë 
të së drejtës për punë vetëm dhe në lidhje me të drejtën për barazi dhe mos-
diskriminim.

• Krijimi i praktikës nacionale për të qartësuar standardet kundër diskriminimit 
ndaj personave me handikap, si dhe theksimi i qartë i personave me handikap 
si një nga grupet e synuara në politikat nacionale të punësimit.

• Nga gjetjet e hulumtimit rekomandohet që nevojitet rritja e kapacitetit edhe të  
Organizatave të personave me handikap për të përfaqësuar dhe përfshirë në 
miratimin e politikave që i prekin personat me handikap.

• Nga gjetjet e hulumtimit rekomandohet që është e nevojshme të iniciohen qa-
sje inovative për të rritur kapacitetet e personave me handikap, veçanërisht të 
rinjtë dhe organizatat e tyre përfaqësuese. Është e dobishme të përpilohen ma-
teriale me shkrim, duke e analizuar në veçanti të drejtën për të punuar vetëm 
dhe në lidhje me të drejtën për barazi dhe mosdiskriminim, të parashikuara në 
Konventën mbi të Drejtat e Personave me Handikap.

• Është e nevojshme që shteti të ndërmarrë masa pro-aktive për mbrojtjen nga 
diskriminimi të personave me handikap në sferën e punës.

• Tregu i segreguar i punës përmes shoqërive mbrojtëse duhet të përfaqësojnë 
zgjidhje kalimtare drejt përfshirjes së plotë të personave me handikap në tre-
gun e hapur të punës, si një qasje që gëzon mbështetje të madhe nga personat 
me handikap.

• Nga të gjeturat e anketës, rezulton se personat me handikap dhe prindërit e 
fëmijëve me handikap nuk e dinë se çfarë është përshtatja e duhur, prandaj 
rekomandohet të përgatitet një Udhëzues për përshtatjen e duhur me shembuj 
përkatës në sfera të ndryshme të jetës shoqërore.

Rekomandime Rekomandime
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Polio plus – lëvizja kundër handiklapit

Polio Plus është organizatë maqedonase multietnike, multikonfesionale 
qytetare e personave me dhe pa handikap e cila punon në lidhje esenciale dhe 
realizimit të plotë të së drejtave dhe lirive themelore të personave me hand-
ikap. 

 Misioni ynë është përforcimi i besueshmërisë të personave me handikap dhe 
krijimin e shoqërisë me mundësi të barabarta për të gjithë.

Misionin e realizojmë nëpërmjet përfaqësimit dhe lobimit për ndryshime 
dhe menaxhim të legjislacionit, arsimit, punësimit dhe jetës së pavarur të 
personave me handikap nga njëra anë, si dhe ngritjes së vetëdijes publike, 
afirmimit të kreativitetit të tyre dhe kontribut në bashkësi nga ana tjetër.

“Polio Plus nuk udhëton vetë”. Misionin tonë e realizojmë së bashku me 
faktorë tjerë të shoqërisë.

Kontakt 

Polio Plus – lëvizje kundër handikapit 

Bulevar Avnoj 64 lokal 2

1000 Shkup, Maqedoni

Telefon/faks: +389 2 2400 544 

Е- posta: polioplus@polioplus.org.mk




