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Polio Plus - Lëvizje kundër handikap, 
në kuadër të projektit “Margina obscu-
ra”- financuar nga Bashkimi Evropian, 
ka përpiluar analizën me titull “Terra 
Incognita” - Demistifikimi i të drejtave 
të personave me handikap në Repub-
likën e Maqedonisë me vështrim mbi të 
drejtën në mbrojtjen sociale.

Analiza synon të grumbullojë in-
formacione dhe për të parë se çfarë 
mendimi ka komuniteti me handikap 
në ushtrimin e së drejtës për arsimim, 
nëse ata i gëzojnë këto të drejta në baza 
të barabarta me të tjerët, si dhe për t’i 
interpretuar të njëjtat në dritën e detyri-
meve të shtetit në zbatimin e KDPH -së 
në kontekstin kombëtar. Për këto arsye, 
sfida ishte që, në një vend, të shqyrtohet 
gjendja e personave me handikap në 
ushtrimin e kësaj të drejte në përgjithësi 
dhe specifikat që i rregullon KDPH, si 
në karakterin material, ashtu edhe në 
atë teknik. 

Publikimi është përpiluar duke apli-
kuar metodologji të kombinuar, e cila 
përbëhet: nga shqyrtimi i literaturës 
dhe dokumenteve, analizës së 1000 

pyetësorëve të marra nga personat me 
handikap dhe prindërve të fëmijëve me 
handikap, grupet e fokusit dhe intervi-
stat gjysmë të strukturuara.

Për më tepër, ky publikim sqaron 
kuptimin, fushëveprimin, si dhe pyetjet 
e hapura dhe diskutimet rreth KDPH, si 
dhe i prezanton pikëpamjet e Komitetit 
mbi të Drejtat e Personave me Hand-
ikap pranë Organizatës së Kombeve të 
Bashkuara (në tekstin e mëtejmë: OKB) 
në mënyrë që të nxirren konkluzione 
dhe rekomandime për përmirësimin e 
gjendjes.

Analiza përbëhet prej katër kapitujve:

kapitulli I - jep pasqyrë për të dre-
jtën në mbrojtjen sociale për personat 
me handikap në përputhje me standar-
det ndërkombëtare, me theks të KDPH, 
duke shpjeguar procesin dhe përmbajt-
jen, duke përfshirë edhe interpretimin 
e kuptimit dhe përfshirjen e kësaj të 
drejte.

kapitulli II – e analizon situatën në 
mënyrë indikative në nivel kombëtar 
nga aspekti i harmonizimit të kornizës 

hYrje
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legjislative me KDPH, si dhe të dhënat 
në dispozicion në nivel kombëtar dhe 
lokal. Në të njëjtin janë përfshirë edhe 
pikëpamjet dhe raportet ekzistuese në 
këtë sferë.

kapitulli III – e analizon gjendjen në 
terren rreth asaj se si është perceptimi 
i komunitetit me handikap, sa i për-
ket ushtrimit të së drejtave në sferën e 
arsimit.

kapitulli Iv – i përmbledhë të gjitha 
konkluzionet nga kapitujt e mëparshëm 
dhe jep rekomandime që kanë të bëjnë 
me hapat që shteti duhet të ndërmarrë 
për të harmonizuar legjislacionin dhe 
për të ndryshuar praktikat në lidhje me 
ushtrimin e së drejtës për arsim.

Ky publikim duhet të shërbejë si 
mjet për përpilimin  e programeve, 
masave dhe politikave  sistemore për 
ndryshimin e ndërgjegjes kolektive mbi 
këtë çështje, si dhe për të kontribuar në 
harmonizimin e kornizës legjislative me 
KDPH.

hYrje
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kreu I

Konventa Ndërkombëtare mbi të Dre-
jtat e Personave me Handikap dhe Pro-
tokolli Fakultativ i saj u miratuan me 
konsensus në Asamblenë e Përgjithshme 
të Organizatës së Kombeve të Bash-
kuara (në tekstin e mëtejmë OKB) në 
mbledhjen e saj të 61-të, të mbajtur më 
13 dhjetor të vitit 2006, me Rezolutën A 
/RES/61/1061. Aktualisht, 162 shtete e 
kanë nënshkruar Konventën, ndërsa 177 
shtete janë palë kontraktuese. Ndërsa, 
nga ana tjetër, 92 shtete e kanë nënshkru-
ar Protokollin fakultativ dhe 92 shtete e 
kanë ratifikuar të njëjtën2. 

KDPH është përgjigje nga bashkësia 
ndërkombëtare e historisë së gjatë të 
diskriminimit, përjashtimit dhe dehu-
manizimit të personave me handikap. 
Ajo thekson se pakica më e madhe në 
botë duhet t’i gëzojë të njëjtat të drejta 
dhe mundësi, sikurse të gjithë të tjerët. 
Ajo mbulon shumë fusha në të cilat 
diskriminohen personat me handikap, 

përfshirë qasjen në drejtësi, pjesëmar-
rjen në jetën publike dhe politike, ar-
simin, punësimin, ndalimin e torturës, 
shfrytëzimin dhe dhunën, si dhe lirinë e 
lëvizjes. 

Republika e Maqedonisë e ka nënsh-
kruar KDPH më 30 mars të vitit 2007, 
ndërsa të njëjtën e ka ratifikuar më 5 dh-
jetor të vitit 2011. Për më tepër, shteti e 
ka nënshkruar Protokollin Fakultativ të 
Konventës më 29 korrik të vitit 2009 dhe 
e ka ratifikuar më 5 dhjetor të vitit 20113. 
Instrumentet për ratifikim janë deponuar 
në Organizatën e Kombeve të Bashkuara 
më 29 dhjetor të vitit 2011. 

Sipas nenit 118 të Kushtetutës së Re-
publikës së Maqedonisë4, dispozitat e 
KDPH zbatohen direkt në legjislacion, 
duke përfshirë edhe gjykatat kombëtare, 
të cilat, me kalimin e kohës, duhet të 
mundësojnë krijimin e një praktike të 
qëndrueshme gjyqësore.

1[Shih: Rezoluta është miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së, më 13 Dhjetor të vitit 2006, 24 janar 
të vitit 2007. Në dispozicion në: < https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_61_106-E.pdf  > ]

2[Kjo situatë është prej nëntorit të vitit 2018. Për më shumë informacione për statusin e nënshkrimit dhe rat-
ifikimit të KDPH mund të merren në: <http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY &mtdsg_
no=IV-15&chapter=4&lang=en> ] 

3[Shih: Ligji për ratifikimin e Konventës për të drejtat e personave me invaliditet dhe Protokollin fakultativ 
të Konventës për të drejtat e personave me invaliditet, Kuvendi i RM-së, viti 2011, faqe 19, mund të merret në: 
<http://www.slvesnik.com.mk/Issues/ED1FF6FC1C8A1F4A8F36F48EFDE95E55.pdf> ]

4[ Shih: Publikimi: “Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, me amendamentet e kushtetutës I – XXXII“, 
NP Gazeta Zyrtare e RM-së, faqe 55, edicioni 55, në dispozicion në: < http://www.slvesnik.com.mk/content/
Ustav%20na%20RM%20-%20makedonski%20-%20FINALEN%202011.pdf >]

STANDARDET NDëRKOMBëTARE 
jURIDIKE

kreu I
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që mbështesin jetesën e pavarur në 
komunitet (neni 19) dhe për të of-
ruar ndihmë dhe mbështetje për të 
mbuluar shpenzimet që ndërlidhen 
me gjendjen e handikap(neni 28).

• Të sigurojnë dhe të garantojnë që 
personat me handikap të gëzojnë 
standarde adekuate të jetesës në 
bazë të barabartë me të tjerët (neni 
28).

• T’i përkrahin fëmijët me handikap 
dhe prindërit e tyre dhe të siguro-
jnë se fëmijët në çdo rast jetojnë në 
familjet e tyre (nenet 7, 16, 18 dhe 
23).

• Të sigurojnë dhe të garantojnë 
që janë ndërmarrë të gjitha masat 
adekuate për t’u zgjidhur mungesat 
konkrete me të cilat ballafaqohen 
gratë dhe vajzat me handikap (nen-
et 6 dhe 28).

• Të sigurojnë dhe të garantojnë që 
të gjitha programet për bashkëpun-
im ndërkombëtar janë përfshirë 
dhe janë të arritshme për personat 
me handikap (neni 32), duke përf-
shirë edhe situata të krizës human-
itare (neni 11).

Këto detyrime, nëpërmjet KDPH, thek-
sojnë se mbrojtja sociale çdoherë duhet 
të kontribuojë për fuqizimin, pjesëmarr-
jen dhe përfshirjen e të gjithë personave 
me handikap.

KDPH plotësisht e konteston percep-
timin tradicional - mjekësor ndaj per-
sonave me handikap. Neni 28 i KDPH, 
i udhëhequr nga parimi i autonomisë 
(neni 19), e njeh të drejtën e personave 
me handikap për një standard të përshtat-
shëm jetese dhe mbrojtjeje sociale, duke 
siguruar gëzimin e të dyja të drejtave pa 
diskriminim. 

Prandaj, shtetet-anëtare duhet të ndër-
marrin masa të duhura për të siguru-
ar qasje të barabartë në programet dhe 
shërbimet kryesore të mbrojtjes so-
ciale - duke përfshirë edhe shërbimet 
themelore, sistemet e sigurisë sociale, 
programet për reduktimin e varfërisë dhe 
programet e strehimit,  por, gjithashtu,  
edhe programet dhe shërbimet specifike 
për nevojat që ndërlidhen me handikap  
dhe shpenzimet që rrjedhin nga gjendja 
e handikapi.

   Por, gjatë ndërmarrjes së të gjitha 
masave të nevojshme për sigurimin e të 
gjitha shërbimeve të mbrojtjes sociale, 

1.konventa mbi të Drejtat e Per-
sonave me handikap e okb

Mbrojtja sociale luan rol të rëndë-
sishëm në ushtrimin e të drejtave të per-
sonave me handikap. Sigurimi i standar-
dit të përshtatshëm për jetesë dhe niveli 
bazë i sigurisë së të ardhurave janë vetëm 
një nga elementet, përmes të cilave shte-
ti duhet të veprojë në drejtim të uljes së 
nivelit të varfërisë dhe ndjeshmërisë në 
komunitetin e personave me handikap.

KDPH e thekson rolin kryesor të mbro-
jtjes sociale për përkrahjen e pjesëmar-
rjes së plotë dhe efektive të personave 
me handikap. I njeh sfidat specifike dhe 
kërkesat e personave me handikap dhe 
i elaboron dispozitat e Deklaratës Uni-
versale mbi të Drejtat e Njeriut5 (nenet 
22 dhe 25) dhe Paktit Ndërkombëtar për 
të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kul-
turore6 (ICESCR) (nenet 9 dhe 11), duke 
shikuar përmes prizmit të personave 
me handikap nga aspekti i të drejtave të 
njeriut. Rrjedhimisht, KDPH ofron një 
botëkuptim më të gjerë të mbrojtjes so-

ciale, që duhet të kontribuojë në mënyrë 
efektive në realizimin e të drejtave sub-
stanciale, siç janë: sigurimi social, stan-
dardet e përshtatshme të jetesës, jetesa 
e pavarur në komunitet ose aksesi në 
mbrojtjen shëndetësore, në arsim dhe në  
punësim.

KDPH i përshkruan detyrimet në vijim 
të shteteve, lidhur me mbrojtjen sociale:

• Të sigurojnë dhe garantojnë që 
personat me handikap të kenë qa-
sje të barabartë, pa diskriminim, 
në të gjitha skemat dhe programet 
e mbrojtjes sociale, duke përf-
shirë programet për reduktimin e 
varfërisë, programet për pensionet 
dhe për banim (neni 28), mbrojtjen 
shëndetësore dhe sigurimin (neni 
25) dhe trajnimin profesional dhe 
punësimin (neni 27). 

• Të sigurojnë dhe të garantojnë që 
personat me handikap të kenë qas-
je në shërbime dhe në serviset për 
përkrahje, me të drejtën për të zg-
jedhur dhe cilësi të mirë  (neni 28) 

kreu I kreu I

5[Deklarata Universale mbi të Drejtat e Njeriut, neni 22 dhe 25. Në dispozicion në:< https://www.ohchr.org/
EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf> ]

6[ Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, neni 9 dhe 11. Në dispozicion në:< 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx> ]
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vëmendje edhe diskriminimit bashkëve-
prues ndaj grave, femrave me handikap, 
si personave më të moshuar që duhet të 
kenë përkrahje dhe qasje në programet 
për strehim adekuat në mënyrë të ar-
ritshme.

2. keDnjlTh – Protokolli 12 i keD-
njlTh dhe karta evropiane sociale

Në nivel rajonal, Konventa Evropi-
ane për të Drejtat e Njeriut dhe Liritë 
Themelore është dokument ligjërisht 
detyrues për të gjitha shtetet evropiane 
që e kanë ratifikuar, dhe janë pajtuar të 
sigurojnë kushtet për realizimin e të dre-
jtave themelore të njeriut në kuadër të 
sistemit të tyre kombëtar. Ato shtete janë 
të detyruar të zbatojnë KDPH në mënyrë 
që drejtësia e vendit do t’i proklamojë 
të drejtat e garantuara nga ajo Konventë 
dhe me protokollet shtesë të tyre dhe të 
sigurojë mbrojtje juridike për secilin in-
divid në nivel kombëtar.

Në kuadër të Këshillit të Evropës është 
miratuar Karta Evropiane Sociale10, e 

cila plotëson KEDNjLTh-në11 në fush-
ën e të drejtave ekonomike dhe sociale. 
Duke pasur parasysh rastet gjyqësore, 
mbrojtja e ofruar nga Karta e rishikuar, 
sidomos në fushën e mosdiskriminim-
it, nëpërmjet mundësisë së parashtrim-
it të ankesave kolektive, është lidhje e 
rëndësishme në luftën kundër formave 
institucionale të diskriminimit, duke iu 
referuar vlerave kryesore siç është din-
jiteti njerëzor dhe përfshirja sociale e 
personave me handikap12.

Në lëndën No. 75/201113, Federata 
Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut 
(FNDNj) kundër Belgjikës, i referohet 
kërkesës së një personi të moshuar me 
handikap që ka nevojë për përkrahje 
dhe strehim të veçantë. Pala e prekur ka 
nënvizuar se në nivel federal dhe rajonal 
shteti i Belgjikës nuk ka arritur të krijojë 
masa adekuate për nevojat e personave 
me handikap, si rezultat i mos-koor-
dinimit ndërmjet niveleve të ndryshme 
të pushtetit, si dhe se nuk ka siguru-
ar financim adekuat të shërbimeve për 
përkujdesje. 

si për popullatën e përgjithshme ashtu 
edhe për masat specifike për personat 
me handikap, shteti doemos duhet që 
këto masa t’i sigurojë në mënyrë të ak-
sesueshme, në ndërtesa të aksesueshme 
edhe të gjitha informatat dhe komuni-
kimin që kanë të bëjnë me ata që t’i bëjë 
të arritshme për personat me handikap7.

Për të ndodhur kjo realisht, personave 
me handikap duhet t’u mundësohet qasje 
në sistemet për përkrahje, respektivisht 
të kenë qasje në shërbimet shtëpiake, 
rezidenciale dhe tjera, duke përfshirë 
edhe ndihmën personale që nevojitet për 
përkrahjen e jetesës dhe përfshirjen në 
bashkësi, si dhe parandalimin nga izo-
limi apo segregimi i personave me han-
dikap nga komuniteti (neni 19, paragrafi 
1, alineja b). Në përputhje me nenin 19, 
paragrafi 1, alineja c, shtetet janë të obli-
guara që shërbimet lokale dhe entet e 
dedikuara për popullatën e përgjithshme 
të jenë në dispozicion për personat me 

handikap në bazë të njëjtë me të tjerët 
dhe të jenë të përshtatura në bazë të nev-
ojave të tyre.

Për t’u arritur një standard i përshtat-
shëm jetese i ngjashëm me të tjerët, 
shtetet duhet të ndërmarrin masa efikase 
që personave me handikap t’u mundëso-
jnë mbulimin e shpenzimeve plotësuese 
dhe të ndërmarrin hapa të menjëhershëm 
për t’u siguruar atyre një minimum 
themelor në kuptim të ushqimit adekuat, 
veshjes dhe strehimit8.  

Për më tepër, shteti duhet të sigurojë 
qasje në shërbimet adekuate dhe të pran-
ueshme, mjete ndihmëse dhe ndihmë 
tjetër për kërkesat që ndërlidhen me han-
dikap, sidomos për ata persona me hand-
ikap që jetojnë në varfëri.

Konsiderohet që është në kundërshtim 
me KDPH që personat me handikap vetë 
t’i paguajnë shpenzimet që ndërlidhen 
me handikap të tyre9. Nga kjo pikëpam-
je shtetet doemos duhet të kushtojnë 

7[Koment i Përgjithshëm nr. 2 i Komitetit për të Drejtat e Personave me Handikap, paragrafi 68, Në dis-
pozicion në: < https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/
GC/2&Lang=en> ]

8[Koment i Përgjithshëm nr. 5 për nenin 19, paragrafi 68. OKB Komiteti për të Drejtat e Personave me 
Handikap. Në dispozicion në: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbol-
no=CRPD/C/GC/5&Lang=en ]

9[ Koment i Përgjithshëm nr. 5 për nenin 19 i Komitetit për të Drejtat e Personave me Handikap, paragra-
fi 92. Në Dispozicion në: < https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbol-
no=CRPD/C/GC/5&Lang=en > ]

10[ Karta Evropiane Sociale]
11[Konventa Evropiane mbi të Drejtat e Njeriut ]]
12[Dr. Poposka Zh, dr. jovevski L. Publikimi: “E drejta e antidiskriminimit”, OSBE, fq. 57]
13[ Rasti gjyqësor No. 141/2017 Në dispozicion në: < https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22ESCDcIdentifi-

er%22:[%22cc-141-2017-dadmiss-en%22]} >]
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Komiteti në vendimin e tij ka vlerësuar 
se shtetet-anëtare kanë të drejtë në vlerë-
simin e lirshëm gjatë marrjes së vendi-
meve se si më mirë t’u dalin në ndihmë 
për përmbushjen e nevojave të grupeve 
të ndjeshme. Megjithatë, politikat dhe 
masat e “pakënaqshme” nuk janë në për-
puthje me detyrimet e Kartës.

Në këtë rast Komiteti ka vlerësuar se 
politika e Belgjikës ka qenë “veçanër-
isht deficitare” tanimë një kohë të gjatë 
dhe me këtë e ka shkelur të drejtën e 
beneficioneve të shërbimeve të mbro-
jtjes sociale, të përcaktuar në nenin 
14/1 të Kartës, si dhe të drejtën e mbro-
jtjes sociale, juridike dhe ekonomike 
– të përcaktuar në nenin 16. Po ashtu, 
Komiteti ka përcaktuar se, megjithatë, 
pala e prekur nuk ka dorëzuar prova të 
mjaftueshme që të dëshmojë se Belgji-
ka ka shkelur detyrimin e saj nga neni E 
apo neni 15 i KES lidhur me integrimin 
e këtyre personave në komunitetin e vet, 
duke pasur parasysh statusin dhe prob-
lemet e tyre në krahasim me qasjen ndaj 
personave me forma të ndryshme të han-
dokap.    

3. Pikëpamje përfundimtare të 
raportit Inicial të republikës së ma-
qedonisë nga komiteti mbi të Drejtat 
e Personave me handikap

Në vitin 2018, në Sesionin e 20-të të 
OKB-së, në Komitetin për të Drejtat e Per-
sonave me handikap u vlerësua zbatimi i 
Konventës për të Drejtat e Personave me 
Handikap në Republikën e Maqedonisë. 
Në sesionin dyditor, u vlerësuan të drejtat 
civile dhe politike, si dhe të drejtat ekono-
mike dhe sociale për qytetarët me hand-
ikap, në përputhje me Konventën për të 
Drejtat e Personave me Handikap. 

Në pikëpamjet përfundimtare të Rapor-
tit Inicial të Republikës së Maqedonisë14, 
Komiteti mbi të Drejtat e Personave me 
Handikap nënvizon disa rekomandime për 
realizimin e standardit të përshtatshëm të 
jetesës dhe mbrojtjes sociale (neni 28) nga 
KDPH. 

Përpos rekomandimeve dhe vërejtjeve 
për nenin 28, në këtë pjesë do të trajtojmë 
edhe një pjesë të vërejtjeve dhe rekoman-
dimeve të Komitetit që janë të lidhura 
ngushtë me realizimin e standardit të për-
shtatshëm për jetesë dhe mbrojtje sociale

13[Shih: Pikëpamje përfundimtare të Raportit inicial të Republikës së Maqedonisë nga Komiteti për të drejtat 
e personave me handika, miratuar nga Komiteti në mbledhjen e vet të 20-të (27 gusht-21 shtator 2018). OKB- 
Komiteti për të drejtat e personave me handikap. Në dispozicion në: < https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/MKD/CO/1&Lang=En> ]
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standardi i përshtatshëm i jetesës dhe mbrojtja sociale (neni 28) 

vërejtje rekomandime

Komiteti është i shqetë-
suar se Ligji i mbrojtjes 
sociale nuk e përfshinë 
bazën e handikap si bazë për 
diskriminim (paragrafi 47).

Më tej, beneficionet për 
handikap janë kufizuar me 
moshën (personave me 
handikap që janë në moshë 
prej 18-26 vjet nuk u jepen 
kompensime).

Komiteti, po ashtu, është 
shqetësuar për kushtet 
administrative dhe buro-
kratike,  lidhur me doku-
mentacionin e “vlerësimeve 
të Komisioneve” me qëllim 
që personat me handikap të 
kenë qasje në beneficionet 
sociale. 

Po ashtu, Komiteti është 
i shqetësuar se personat me 
handikap ballafaqohen me 
sfidat për shlyerjen e shpen-
zimeve shtesë që burojnë 
nga gjendja e handikap. 

Komiteti i rekomandon Shtetit (paragrafi 48): 

• (а) Të rishikojë Ligjin e mbrojtjes sociale, duke 
inkorporuar handikap si bazë për mbrojtje nga 
diskriminimi, si dhe të kryhet revizioni i akteve 
relevante nënligjore dhe skemave të benificioneve 
me qëllim që të garantohet standard i përshtat-
shëm i jetesës për personat me handikap, duke 
përfshirë kompensimet në forma të shtesave që do 
t’u mundësojnë personave me handikap mbulimin 
e shpenzimeve lidhur me handikap e tyre. 

•  (b) Të anulohen dispozitat me të cilat 
kufizohen të drejtat nga beneficionet sociale për 
personat me handikap në bazë të moshës, si dhe 
të sigurohen dhe alokohen shtesa për fëmijët me 
handikap; të sigurohet përkrahje e njëjtë materi-
ale për familjet biologjike dhe për ato familje që 
marrin në përkujdesje fëmijë me handikap.

• (c) T’i kushtohet vëmendje lidhshmërisë 
ndërmjet nenit 28 të KDPH dhe Synimeve për 
Zhvillim të Qëndrueshëm, Synimi 10, trageti 
10.2, për t’u përforcuar dhe promovuar inkluzioni 
ekonomik për të gjithë personat, pa marrë para-
sysh statusin e handikap.
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Komiteti me shqetësim 
(paragrafi 31) vëren: 

(а) Procesin e dobët të 
de-institucionalizimit dhe 
theksin që është vënë në 
rivendosjen e personave 
me handikap në banesa të 
vogla në grup për jetesë 
të pavarur.

(b)  Mungesën e shër-
bimeve dhe sigurimin e 
asistencës personale për 
promovimin e jetesës së 
pavarur të personave me 
handikap në shtet.

(c) Faktin se shteti ako-
ma shpenzon më shumë 
mjete për institucionet 
se sa për shërbimet në 
bashkësi.

(ç) Faktin se ekziston 
diskriminim në bazë të 
moshës në pilot-pro-
gramin për asistencë 
personale.

Trajtimin e barabartë para ligjit (neni 12)

Komiteti është i 
shqetësuar se ligjet e 
shtetit, sidomos sistemi 
aktual i kujdestarisë e 
privojnë apo e kufizo-
jnë aftësinë afariste të 
personave me handikap, 
duke kufizuar të drejtën 
e tyre për vendimmarrje 
dhe të drejtën e zgjed-
hjes. (paragrafi 21) 

Komiteti i rekomandon shtetit-anëtar (paragrafi 
22):

(a) T’i anulojë të gjitha dispozitat diskriminuese 
që lejojnë privimin e aftësisë afariste në bazë të 
handikap dhe të zhvillojë dhe t’i zëvendësojë 
mekanizmat ekzistues për përkrahje gjatë vendim-
marrjes që i respektojnë autonominë, vullnetin dhe 
interesin e palës së prekur.

(b) Të zhvillojë aktivitete për ndërtimin e kapac-
iteteve të nëpunësve publikë për të drejtën e trajtim-
it të barabartë para ligjit të personave me handikap 
dhe të drejtën e vendimmarrjes së qëndrueshme. 

jetesë e pavarur dhe përfshirje në komunitet (neni 19) 

Lidhur me Komentin e Përgjithshëm nr. 5 (2017) 
për jetesë të pavarur, Komiteti i rekomandon Shte-
tit (paragrafi 32): 

(а) Të sigurojë resurse adekuate, financiare 
dhe teknike për implementimin e plotë të de-in-
stitucionalizimit, sidomos për implementimin e 
tranzicionit ndaj kushteve për jetesë të pavarur.

(b) Të ndajë resurse të mjaftueshme që të siguro-
het asistenca personale dhe të sigurohet që shërbi-
met në bashkësi janë të aksesueshme, me kosto të 
arritshme, të përshtatura dhe me cilësi të lartë, me 
qëllim që  personave me handikap t’u mundësohet 
ta realizojnë dhe praktikojnë të drejtën e vet të 
jetojnë të pavarur dhe të përfshihen në bashkësi.

(c) T’i ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme 
që të sigurohet që personat me handikap kanë të 
drejtë ligjore për buxhet të mjaftueshëm personal 
për jetesë të pavarur që i merr parasysh shpenzimet 
shtesë që kanë të bëjnë me gjendjen e handikap 
dhe t’i transferojë resurset dhe mjetet nga insti-
tucionalizimi drejt shërbimeve në bashkësi.

(ç) Të miratojë masa për sigurimin e asistencës 
sociale për personat me handikap, pa marrë para-
sysh moshën. 

respektim i banimit dhe familjes (neni 23) 

Komiteti është i shqetë-
suar rreth dispozitave 
ligjore në Ligjin mbi 
familjen që i diskrimino-
jnë personat me handikap 
psiko-sociale dhe/ose 
personat me handikap in-
telektuale të lidhin kurorë 
dhe të formojnë familje.

• а) Të shqyrtojë Ligjin mbi familjen për të 
siguruar që personat me handikap mund t’i 
praktikojnë të drejtat e tyre që kanë të bëjnë 
me martesën, familjen dhe raportet në bazë të 
njëjtë me të tjerët dhe në bazë të pëlqimit të 
tyre të lirshëm dhe të informuar.

vërejtje rekomandime vërejtje rekomandime

vërejtje rekomandime
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handikap dhe definicioneve 
ekzistuese në legjislacion, 
që nuk janë në përputhje 
me qasjen e të drejtave 
të njeriut ndaj çështjes së 
handikap.

 (c) Mungesës dhe planet 
e paqarta, si dhe rreth asaj 
se nuk ka kornizë kohore 
ose fonde buxhetore për 
të siguruar realizimin 
progresiv të të drejtave të 
personave me handikap në 
konsultim me organizatat e 
personave me handikap.

• Përfshirjen dhe angazhimin e personave me hand-
ikap në krijimin e informacionit në bazë të të cilit 
janë kryer vlerësimet;

• Eliminimit të një sërë vlerësimesh dhe katego-
rizimesh, me qëllim që të mënjanohen barrierat e 
panevojshme;

• Informacionit për kushtet si dhe kërkesat për 
vlerësim të jenë të arritshme dhe në forma të dis-
ponueshme;

• Kryerjes së revizione të shpeshta të metodave 
për vlerësimin e kategorizimit të personave me 
handikap. 

(ç) Të sigurohet se organizatat e personave me hand-
ikap janë të përfshira në mënyrë aktive në krijimin dhe 
vlerësimin e ligjeve, politikave, planeve të veprimit, 
kornizave kohore dhe në buxhete, dhe se mendimet e 
tyre do të merren në konsideratë, para miratimit të ven-
dimeve që kanë të bëjnë me ato.

obligimet dhe parimet e përgjithshme (nenet 1-4)

Komiteti është i 
shqetësuar për (para-
grafi 5):

(а) Mungesën e har-
monizimit të legjisla-
cionit, politikave dhe 
programeve  nacional 
me Konventën dhe 
përfaqësimin e qa-
sjes mjekësore ndaj 
çështjes së handikap; 

(b) Vlerësimet e 
ndryshme për përcak-
timin e gjendjes së 

Komiteti i rekomandon shtetit (paragrafi 6):

(а) Nevojitet revizion i tërësishëm i legjislacionit dhe 
politikave ekzistuese dhe harmonizim i tyre i plotë me 
Konventën; 

(b) Duhet të mënjanohen termet fyese që kanë të bëjnë 
me çështjen e handikap dhe të ofrohet respekt ndaj din-
jitetit të të gjithë personave me handikap. 

(c) Të sigurohet metodë për vlerësimin e gjendjes së 
handikap që tërësisht e përfshinë qasjen e bazuar në të 
drejtat e njeriut, përmes: 

• Përfshirjes së organizatave të personave me han-
dikap në krijimin e vlerësimit për kategorizimin e 
personave me handikap;

Më tej, Komiteti është 
i shqetësuar për dis-
pozitat e ligjit të lart-
përmendur që kërkon 
që personi me handikap 
intelektuale dhe/ose 
me handikap psiko-so-
ciale të certifikohet si 
“person i cili posedon 
njohuri dhe kupton”.

• (b) Të miratojë masa për promovimin e mbro-
jtjes juridike adekuate dhe trajnime të punon-
jësve të gjykatave dhe punonjësve socialë për 
të siguruar që personat me handikap nuk janë 
të diskriminuar gjatë proceseve juridike dhe ad-
ministrative lidhur me të drejtat e tyre seksuale 
dhe riprodhuese, si dhe në të drejtën e krijimit 
të familjes dhe kujdestarisë ndaj fëmijëve të 
tyre. 

barazia dhe mosdiskriminimi (neni 5)

• Komiteti (paragrafi 7) 
është si shqetësuar se:

• (а) Neni 9 i Kushte-
tutës së shtetit nuk 
e përmban bazën 

Komiteti (paragrafi 8) i rekomandon shtetit: 

• (а) Rishikimin e tërë legjislacionit, duke 
përfshirë bazën e handikap në mbrojtjen 
nga diskriminimi, duke përfshirë mbrojtjen 

vërejtje rekomandime

vërejtje rekomandime
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e handikap për 
mbrojtje nga 
diskriminimi; 

• (b) Nuk ekzis-
tojnë dënime/
ndëshkime në 
ligjet nacionale 
për institucionet 
publike dhe pri-
vate apo indi-
vidë që kryejnë 
diskriminim ndaj 
personave me 
handikap dhe nuk 
ka mjete juridike 
ligjore kundër 
diskriminimit 
bazuar në aftësitë 
e kufizuara;

• (c) Nuk janë 
siguruar trajnime 
të rregullta për 
mosdiskriminim 
dhe përshtatje të 
arsyeshme për 
aktorët publik 
dhe privatë.    

nga diskriminimi në baza të ndryshme dhe 
diskriminimin intersektorial; 

• (b)  Aplikimi i masave/mjete juridike me 
qëllim  që të sigurohet dëmshpërblimi, duke 
përfshirë edhe kompensimin për personat që 
janë ballafaquar me diskriminim mbi ba-
zën e handikap dhe aplikimin e masave për 
ndëshkimin e fajtorëve;

• (c) Aplikimi i trajnimeve të rregullta të 
aktorëve publikë dhe privatë për mosdiskri-
minim dhe përshtatjen e arsyeshme për 
personat me pengesa të bazuar në të drejtat e 
njeriut e jo në qasjen tradicionale mjekësore 
dhe të mëshirës.

aksesi (neni 9)

Komiteti vëren se leg-
jislacioni i shtetit ofron 
një qasje sistematike 
dhe gjithëpërfshirëse 
për të drejtën për qa-
sje fizike. Megjithatë, 
Komiteti është i shqetë-
suar (paragrafi 19) që:

(a)Nuk ka masa dhe 
sanksione specifike

dhe efektive për 
zbatimin e legjisla-
cionit që siguron qasje 
në mjedisin fizik dhe 
në sistemet e informa-
cionit, komunikimit dhe 
teknologjisë.

(b)Qasja në objektet, 
shërbimet  e transportit 
dhe institucionet pub-
like dhe shërbimet e 
tjera jashtë kryeqytetit 
është i pamjaftueshëm, 
ku ekziston mungesë 

Sa i përket nenit 9 të Konventës dhe komentit 
të përgjithshëm nr. 2 (2014), Komiteti reko-
mandon që shteti-anëtar në pjekjet e veta të 
realizojë objektivin 9 dhe objektivat 11.2 dhe 
11.17 nga “Objektivat e Zhvillimit të Qën-
drueshëm” (paragrafi 20):

•   (а) Të rishikojë legjislacionin në mënyrë 
që të sigurojë zbatim të detyrueshëm i 
standardeve të aksesueshmërisë në të 
gjitha fushat, në veçanti qasjen në objek-
tet, shërbimet e transportit, objektet dhe 
shërbimet e tjera të hapura për publikun, 
si dhe teknologjitë dhe sistemet e infor-
macionit dhe komunikimit dhe të vendosë 
sanksione të rrepta për ata nuk do t’i 
zbatojnë.

•  (b) T’i vendos standardet për akses si 
kusht në të gjitha furnizimet publike dhe 
shërbimet dhe ndërtimet dhe ta ndjekë 
implementimin.

• (c) Të sigurohet se aksesi në ndërtesa, 
transport, teknologji dhe sisteme të infor-
macionit dhe komunikimit, si dhe objektet 

vërejtje rekomandime
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e zbatimit të të gjitha 
standardeve ndërkom-
bëtare të aksesit në 
aeroportin ndërkom-
bëtar. 

(c)Niveli i bash-
këpunimit ndërmjet 
institucioneve qeveri-
tare dhe agjencive me 
organizatat e personave 
me handikap, sa i përket 
implementimit dhe 
monitorimit të standar-
deve të aksesit është 
minimal.

(ç) Legjislacioni nuk 
siguron qasje siste-
matike ose të plotë në 
ushtrimin e të drejtës 
për qasje në informaci-
one dhe komunikime, 
duke përfshirë te-
knologjitë dhe sistemet 
e informacionit dhe 
komunikimit.

dhe shërbimet për publikun dhe institucio-
net publike dhe shërbimet janë të dis-
ponueshme në tërë territorin e shtetit-anëtar.

•  (ç)  Të përshpejtohet miratimi i një plani 
gjithëpërfshirës kombëtar të veprimit për 
zbatimin e standardeve të aksesueshmërisë 
në konsultim të ngushtë me organizatat e 
personave me handikap, me një afat kohor 
të përcaktuar qartë, si dhe me kritere të 
përcaktuara qartë të monitorimit dhe vlerë-
simit.

kreu I



Terra IncognITa 
Demistifikimi i të drejtave të personave me handikap në 

Republikën e Maqedonisë me vështrim mbi të drejtën në 
mbrojtjen socialeKORNIZA jURIDIKE 

NACIONALE

kreu II

kreu II

1. legjislacioni nacional dhe har-
monizimi i tij me kDPh

Mbrojtja sociale dhe shërbimet në 
sferën sociale të legjislacionit të Maqe-
donisë, dedikuar për personat me han-
dikap, janë rregulluar përmes Ligjit për 
mbrojte sociale (në tekstin e mëtejmë: 
LMS), si dhe një sërë akteve nënligjore 
që e rregullojnë sistemin e mbrojtjes in-
stitucionale dhe jashtëinstitucionale. 

Sa i përket barazisë dhe mos-diskri-
minimit, LMS15 parashikon klauzolë të 
përgjithshme anti-diskriminuese në të 
cilën personat me handikap nuk janë 
përfshirë. Rrjedhimisht, LMS-ja aktuale 
nuk e definon çështjen e handikap, por 
grupin e mbrojtur, ku personat me hand-
ikap janë sistematizuar si shfrytëzues në 
kategoritë në bazë të diagnozave të ven-
dosura mjekësore16. Nga kjo qasje mund 
të vërehet se sistemi i mbrojtjes sociale, 
sa i përket realizimit të të drejtës së stan-

dardit jetësor të përshtatshëm (neni 28 i 
KDPH) nuk është vendosur në themelet 
e barazisë dhe mosdiskriminimit  (neni 
5 i KDPH) dhe qasjes së të drejtave të 
njeriut (neni 2 i KDPH).   

Sistemi i të drejtave nga ndihma finan-
ciare janë dedikuar për personat me han-
dikap dhe realizohet në bazë të vlerësim-
it, të dhënave dhe mendimit që bazohet 
shkalla e tyre e dëmtimit dhe diagnozat 
mjekësore. E tërë premisa, në bazë të 
të cilës bazohet LMS-ja në përgjithësi, 
është  se vetëm “dëmtimet” më të rënda 
dhe më të vështira paraqesin rrezik so-
cial, prandaj për ta nevojitet ndërhyrje e 
shtetit, pa u shqyrtuar qasja individuale 
edhe ndaj tyre. Kjo qasje është pasqyru-
ar edhe në LMS-në e re.

Me këtë qasje, shteti i vë personat me 
хandikap në gjendje plotësisht të papër-
shtatshme që shpie në diskriminimin 
edhe të vet grupit të personave me hand-
ikap. Të gjitha shërbimet e parashikuara 

15[Ligji për mbrojtje sociale, tekst i konsoliduar, MPPS, Në dispozicion në: < http://www.mtsp.gov.mk/con-
tent/pdf/zakoni/ZSZ%20konsolidiran%20%20IX-2015.pdf> ]

16[E. Koçoska, Analiza e diskriminimit në fushën e qasjes në shërbimet sociale dhe shëndetësore në bazë të 
pengesave mentale dhe fizike, OSBE dhe MPPS, viti 2016 ]
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në LMS kanë të bëjnë me personat me 
handikap të moshës mbi 26 vjet. Dis-
pozitat e vendosura në këtë mënyrë 
paraqesin diskriminim të drejtpërdrejt në 
bazë të moshës dhe janë në kundërshtim 
me nenin 7, paragrafin 3 të KDPH, sa i 
përket sigurimit të ndihmës adekuate për 
personat me хandikap dhe moshës me 
qëllim të ushtrimit të të drejtës adekuate. 

17[Propozim-ligji për mbrojtje sociale, MPPS, Në dispozicion në: < http://www.mtsp.gov.mk/content/word/
zakoni_ener/Nacrt_predlog_Zakon_Socijalna_zastita.doc> ]

Në Propozimin e ri të LMS17 i 
tërë kreu (Kreu II) i është kush-
tuar 12 dispozitave në bazë të 
të cilave duhet të bazohet tërë 
sistemi i mbrojtjes sociale. Në 
dispozitat e mos-diskrimin-
imit është përfshirë çështja e 
handikap si bazë për mbrojtje 
nga diskriminimi (neni 16). 
Ligjvënësi shkon akoma më tej 
që, madje, edhe në dispozitën e 
participimit (neni 17) dhe dis-
pozitën e interesit më të mirë 
(neni 22) ka përfshirë çështjen e 
handikap me vështrim të veçantë 
ndaj personave me handikap 
intelektuale, si dhe personat 
të cilëve u është e marrë aftë-
sia e punës me çka është bërë 
përpjekje që së paku në mënyrë 
normative të dilet në ndihmë të 
KDPH. Për me tepër, ligjvënësi 
me dispozitën e individualizimit 
(neni 18) vë në dukje se të gjitha 

shërbimet do të ishin siguruar 
përmes shfrytëzimit të qasjes 
së individualizuar, i përshtatur 
me karakteristikat dhe nevojat e 
shfrytëzuesit. Me këto dispozita 
të vendosura, Propozim-ligji i ri 
i mbrojtje sociale jep një pers-
pektivë tjetër për vendosjen e 
sigurisë dhe mbrojtjes sociale.

Në reformat e propozuara, edhe 
përpos qëllimit të mirë, meg-
jithatë sistemi i propozuar nuk 
bën kufizimin e përfitimeve që 
jepen për shkak të gjendjes së 
handikap dhe, të cilat, në asnjë 
rast, nuk mund të kushtëzohen, 
ndërsa një pjesë të kenë karakter 
aktivizues. Për më tepër, vetë 
qasja mjekësore e kategorizimit, 
personat me handikap i vendos 
në gjendje të jenë në pragun e 
varfërisë, pa mundësi për siguri 
dhe mbrojtje sociale. 

Edhe përpos rekomandi-
meve të OKB - Komitetit mbi 
të Drejtat e Personave me 
Handikap, ligjvënësi vazh-
don të bëjë mospërputhje 
midis familjeve biologjike 
dhe familjet kujdestare. 
Edhe përpos parimeve dhe 
synimeve deklarative, duke 
përfshirë edhe mbrojtjen 
nga diskriminimi, ligjvënë-
si, megjithatë, në hartimin 
e propozim-ligjit të ri nuk 
është udhëhequr fare as nga 
rekomandimet e Komitetit të 
OKB-së e as nuk i ka marrë 
parasysh parimet dhe dispozi-
tat e KDPH.

Për më tepër, gjendja vështirësohet për 
shkak të nevojës për sigurimin e doku-
mentacionit voluminoz si dhe marrjen 
e mendimit nga profili i njëjtë i spe-
cialistëve të grupuar në Komisione të 
ndryshme për realizimin e të drejtës së 
ndryshme. 

Ligjet shtesë të cilat, po ashtu, parashi-
kojnë të drejta të caktuara të mbrojtjes 
dhe sigurisë sociale, e që kanë të bëjnë 
me handikap, janë Ligji i invalidëve 
civilë nga lufta dhe Ligji për të drejtat 
e veçanta të pjesëtarëve të forcave të 
sigurisë të RM-së dhe të anëtarëve të 
familjeve të tyre, Ligji i familjes, Lig-
ji për mbrojtjen e të drejtave të fëmi-
jëve. Përmes këtyre ligjeve sigurohen 
beneficione të ndryshme financiare për 
personat me handikap, por jo në bazë të 
handikap, por për shkakun e paraqitjes 
së gjendjes së handikap.

Qasja e këtillë i vendos personat me 
shkallë dhe lloj të njëjtë të handikap 
në gjendje dhe në mundësi jo të për-
shtatshme për t’i shfrytëzuar përfitimet 
e njëjta sikurse personat tjerë me hand-
ikap nga ky grup. 

Në Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve18 
janë parashikuar përfitimet në të holla 
për fëmijët me handikap deri në moshën 
26 vjeçare. Me kufirin e vendosur kështu 
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18[Ligji për mbrojtjen e fëmijëve, Gazeta Zyrtare nr. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14.]

19[ Shih: Elena Koçoska, Zvonko Shavreski, Zhaneta Poposka, Politikat e handikap në nivel lokal, Polio Plus, 
viti 2012, faqe 23 dhe 28, <www.polioplus.org.mk> ]

20[Shih: Mekanizmat për sigurimin e shërbimeve sociale në Maqedoni, MPPS dhe GIZ, viti 2011, fq. 24, 
<http://www.nacionalnakomisija.gov.mk/sites/default/files/prikachyvanja/studija_mehanizmi_za_obezbedu-
vanje_na_socijalni_uslugi_vo_makedonija.pdf> Në dispozicion më: 20.11.2014]

21[ Ligji i banimit, Gazeta Zyrtare nr. 99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13.], Ligji i ndërtimit[ 
Ligji i ndërtimit, Gazeta Zyrtare nr. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 
163/13.]

22[ Ligji i planifikimit hapësinor dhe urbanistik, Gazeta Zyrtare nr. 51/05, 137/07, 151/07, 91/09, 124/10, 
18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13.]

23[ Ligji për menaxhim me hapësirat banesore dhe afariste, Gazeta Zyrtare nr. 2/94.]
24[ Ligji i vetëqeverisjes lokale, Gazeta Zyrtare nr. 5/02.]
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për personat me handikap, në këtë ligj 
kufizohet e drejta e personave me hand-
ikap që t’i shfrytëzojnë përfitimet finan-
ciare të parapara me Ligjin për mbrojtje 
sociale që janë paraparë për personat me 
handikap të moshës mbi 26 vjeçare.

Mbrojtja jashtë-institucioneve që real-
izohet në ose përmes Qendrës për Punë 
Sociale përfshin të drejtën e shërbimit të 
parë social të shfrytëzuesve të ndihmës 
sociale, ndihmën e individit, ndihmën e 
familjes, kujdesin shtëpiak dhe ndihmën 
e individit dhe të familjes, pranimin di-
tor dhe të përkohshëm dhe kujdesin si 
ndihmë e individit dhe familjes, ven-
dosjen në familjen përkujdesëse, ven-
dosjen në banim në grup të vogël dhe 
jetesën e organizuar me përkrahje. Për-
pos mungesës së dukshme të shërbimeve 
për përkrahje në bashkësi, shërbimet e 
përhershme nuk e kanë ndjekur qasjen 
për të drejtat e njeriut. Mungojnë shërbi-
met e vërteta për përkrahje të jetesës së 
pavarur të qytetarëve me handikap. 

Familjet kujdestare zakonisht janë 
familje me të hyra të ulëta dhe interesi 
i tyre për përkujdesjen për fëmijët me 
handikap është kryesisht financiar. Mun-

gon monitorimi i këtij sistemi. Ekzisto-
jnë një numër i madh i problemeve që 
paraqiten në punën e përditshme të Qen-
drave Ditore. Për shembull, orari i punës 
joadekuat, transporti, ngrohja gjatë peri-
udhës së dimrit etj.

jetesa e pavarur e personave me hand-
ikap kryesisht varet nga rrjetet joformale 
për përkrahje. Shërbimet e nevojshme 
për përkrahje nuk janë zhvilluar dhe 
kryesisht janë pjesë e Qendrave pub-
like ditore për qendrat ditore për fëmijët 
dhe organizimet për të rriturit me han-
dikap intelektuale. De-institucionalizimi 
më gjerësisht është kuptuar si dislokim 
i personave me handikap në grupe të 
vogla banimi. Strategjia e re nacionale 
për de-institucionalizim i formulon pri-
oritetet nëpërmjet planit ambicioz të ve-
primit. Kompensimet e përmendura, që 
janë rregulluar me LMS, janë uniforme 
dhe nuk e ndjekin qasjen individuale 
dhe shumën e përkrahjes së nevojshme 
për personat me handikap dhe të njëjtat 
nuk mund të jenë mjete për përkrahje për 
jetesë të pavarur.

Me procesin e decentralizimit, disa ko-
muna, me iniciativë të shoqatave të per-

sonave me handikap, filluan me hartimin 
e planeve lokale për veprim19 për çësht-
jen e handikap. Por, në praktikë, shu-
mica e komunave përveç kapaciteteve 
financiare, nuk kanë as kapacitete ad-
ministrative që të ballafaqohen me këtë 
sfidë, ndërsa paralelisht në ato komuna 
ku ekzistojnë qendra ditore ende nuk e 
kanë marrë kompetencën ndaj tyre për 
shkak të mospasjes së dispozitave obli-
guese në Ligj20.

Dispozitat më të rëndësishme në 
sferën e banimit janë Ligji i banim-
it21, Ligji i planifikimit hapësinor dhe 
urbanistik22, Ligji për menaxhim me 
hapësirat banesore dhe  afariste23, Ligji i 
vetëqeverisjes lokale24. Dispozitat e për-
mendura operacionalizohen përmes pro-
gramit të posaçëm Programi për grupet e 

ndjeshme (ndër të cilët bëjnë pjesë edhe 
personat me pengesa) e hartuar nga ana 
e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve. 
Në sistemin aktual nuk janë paraparë 
masa shtesë që do të kishin mundësuar 
një proces më efikas dhe më efektiv të 
banimit për personat me handikap. Një-
kohësisht, kësaj çështje i ndërlidhet edhe 
sigurimi i standardeve për qasje të pa-
penguar si dhe zbatimi i tyre gjatë ndër-
timit të banesave në pajtim me nevojat e 
qytetarëve me pengesa, si dhe sigurimi i 
trajnimit të vazhdueshëm për standardet 
për qasje dhe akses dhe dizajn universal. 
Përpos kësaj, politikat e banimit në nivel 
nacional duhet të definohen në mënyrë 
shtesë me qëllim që të sigurohen kushte 
adekuate banimi, si parakusht për përf-
shirjen sociale dhe jetesën e pavarur të 
personave me handikap.

kreu II kreu II
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1 objektivi, lënda dhe shembulli i 
hulumtimit

Analiza – “Terra Incognita” - është 
përpiluar në kuadër të projektit “Mar-
gina Obscura - çështja e handikap në 
procesin e pranimit në BE” të cilën e 
realizon Polio Plus - lëvizja kundër 
handikap.  

Qëllimi i analizës ishte që të zbard-
het çështja e handikap në praktikë ose 
për të pasqyruar gjendjen aktuale në 
drejtim të realizimit të të drejtave të 
fëmijëve dhe personave me handikap-
në fushën e të drejtës për mbrojtje so-
ciale.

Analiza është kryer në shembull prej 
1000 të anketuarve, prej të cilëve 500 
janë persona me handikap dhe 500 
prindër të fëmijëve me handikap, duke 
u kujdesur që të ruhet parimi që të 
ketë përfaqësues nga të gjitha format 
e handikapit. 

Në këtë drejtim, nga ana e personave 
me handikap janë pranuar përgjigjet 
nga 185 personat me handikap fizike, 
145 persona me probleme me shikim-

in, 140 persona me dëgjim të dëmtuar 
dhe 30 personat me handikap intelek-
tuale. Prej prindërve të fëmijëve me 
handikap u morën përgjigje kthyese 
nga 120 prindërve të fëmijëve me 
handikap fizike, prindërit e fëmijëve 
me shikim të dëmtuar - 35, prindërit 
e fëmijëve me të dëgjim të dëmtuar - 
60, prindërit e fëmijëve me handikap 
të kombinuara - 105 dhe 180 përgjig-
je nga ana e prindërve të fëmijëve me 
handikap intelektuale. (Grafiku 1)  

Në bazë të informacioneve të mar-
ra nga terreni, lidhur me përfaqësimin 
gjinor, u morën informacione kthyese 
nga 265 femra dhe 235 meshkuj. Te 
prindërit e fëmijëve me handikap lid-
hur me përfaqësimin gjinor janë mar-
rë përgjigje nga 245 meshkuj dhe 225 
femra. (Grafiku 2)  

Lidhur me përkatësinë etnike, 645 
pjesëmarrës janë deklaruar si maqedo-
nas, 270 shqiptarë, 25 boshnjakë, 30 
turq, 10 vlleh, derisa 20 pjesëmarrës 
janë deklaruar se janë nga bashkësia 
rome.      
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Shikuar nga aspekti i mbulimit ter-
ritorial, në kuadër të këtij hulumtimi 
janë përfshirë si zonat urbane ash-
tu edhe ato rurale. Përfaqësim më të 
madh ka në Shkup, ku janë përfshirë 
200 anketues, më pas Tetova me 165 
anketues, e më pas vijojnë nga Velesi 
me 80 anketues, Prilepi – 75 anketues, 
Gostivari -70, Gjevgjelia – 35 an-
ketues, Strumica, Struga, Radovishi, 
Ohri, Negotina, Dojrani dhe Vinica – 
15 anketues, Gradsko – 30 anketues, 
Resnja – 25, Probishtipi, Shtipi, 
Kërçova, Kriva Pallanka dhe Bogov-

inja me nga 20 anketues, Koçani, Kra-
tova, Kumanova, me nga 10 anketues, 
Manastiri, Bërvenica, Debarca me nga 
5 anketues. 

Te personat me handikap dominojnë 
përgjigjet e anketuesve me handikap 
të grupmoshave 30-40 vjeç, më pas 
pasojnë anketuesit e moshave 40-44 
vjet, derisa te prindërit më e përfaqë-
suar është grupmosha 35-39 vjet, më 
pas vijojnë ata të moshës mbi 50 vjet. 
(Grafiku 3)

kreu IIIkreu III
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Grafiku 1. Shembull nga terreni – persona me handikap, mbi bazën e handikapit

Grafiku 2. Shembull nga terreni – persona me handikap dhe prindër të fëmijëve 
me handikap 

Tabela 1.  Shembull nga terreni – persona me handikap dhe prindër të fëmijëve 
me handikap sipas përfaqësimit etnik
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Struktura arsimore e të anketuarve 
është e ndryshme, ku më dominuese 
është kategoria me arsim të mesëm te 
të dyja grupet. Te personat me hand-
ikap ka përqindje të lartë të personave 
me arsim fillor, si dhe 18% të cilat nuk 
kanë arsimim formal. Për dallim nga 

prindërit, 33% kanë kryer arsimin e 
lartë, ndërsa kjo përqindje te personat 
me handikap është shumë më e ulët – 
respektivisht vetëm 8% e të anketuarve 
kanë theksuar se kanë arsim të lartë. 

Grafiku2. Shembull nga terreni – persona me handikap dhe prindër të fëmijëve 
me handikap në bazë të grupmoshave 

2. analiza kuantitative dhe kualita-
tive e përgjigjeve të pyetësorëve

Në sferën e mbrojtjes sociale të an-
ketuarit janë përgjigjur në pyetjen lid-
hur me nenin 28. Si shtesë, të anket-
uarit kanë pasur edhe pyetje për disa 
sfera të caktuara që janë të lidhura 
ngushtë me gjendjen e handikap dhe 
mbrojtjen sociale dhe për të cilat edhe 
të dyja grupet kanë treguar njohuri të 

vogla ose nuk i përmendin fare në për-
ditshmëri, edhe përpos faktit se janë 
element i rëndësishëm në përcaktimin 
e politikës sociale. 

Sa i përket diskriminimit, 87% e 
të anketuarve konsiderojnë se janë 
të diskriminuar në shoqërinë tonë, 
ku mbrojtja sociale është në vend të 
parë-si sferë ku personat me handikap 
janë deklaruar se janë të diskriminuar 
(96%). 

Grafiku 4. Shembull nga terreni – persona me handikap dhe prindër të fëmijëve 
me handikap në bazë të arsimimit 
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Grafiku 5. A janë të diskriminuar personat me handikap në shoqërinë tonë?

Grafiku 6. Në cilën sferë të jetës shoqërore personat me handikap janë më 
shpesh të diskriminuar?

Një nga obligimet e shtetit, gjatë ndër-
marrjes së masave të domosdoshme për 
sigurimin e të gjitha shërbimeve nga 
mbrojtja sociale për personat me hand-
ikap, është të sigurojë akses deri te ato 
shërbime. Në këtë drejtim, 82.5% e të 
anketuarve kanë vënë në dukje se in-
stitucionet për politikë sociale nuk janë 
të arritshme dhe nuk kanë qasje. 13% 
kanë deklaruar se janë pjesërisht të ak-
sesueshme dhe të arritshme, derisa 4.5% 
janë deklaruar se nuk e dinë (Grafiku 7).

Sa i përket strukturës së vetë të anket-
uarve, janë vërejtur dallime si te person-
at me handikap sipas llojit të handikap 
po ashtu edhe te prindërit e fëmijëve 
me handikap dhe sipas llojit të hand-
ikap. (Grafiku 8). 45% e personave me 
handikap konsiderojnë se institucionet 
nuk janë të arritshme, për dallim nga 
prindërit e fëmijëve me handikap – men-
dimi i të cilëve është më i vogël për 7.5%. 
Pikëpamje të ndryshme ka edhe në përg-
jigjet për “pjesërisht të arritshme”. 2% 

Grafiku 7. Nëse institucionet e politikës sociale janë të arritshme dhe të akse-
sueshme për personat me handikap?
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e personave me handikap janë 
përgjigjur se institucionet janë 
pjesërisht të arritshme, për dal-
lim nga prindërit e fëmijëve me 
handikap ku përgjigjet e tyre 
janë për 9 % më shumë. 3% e 
personave me handikap janë 
deklaruar se nuk e dinë nëse in-
stitucionet janë të arritshme dhe 
të aksesueshme, për dallim nga 
prindërit me 1.5%.

Sa i përket llojit të handikap (Grafiku 
9) mund të vërehet se personat me shikim 
të dëmtuar dhe me handikap intelektuale 
kanë vënë në dukje se institucionet janë 
pjesërisht të aksesueshme (1.5% e per-
sonave me shikim të dëmtuar dhe 0.5% 
persona me handikap intelektuale), der-
isa përgjigjet “nuk e di” më të përfaqë-
suara janë te personat me handikap in-
telektuale – 1%, personat me handikap 
fizike – 1% dhe persona me dëgjim të 
dëmtuar – 1%).

Nga Grafiku 9 mund të vërehet se 8% 
e prindërve të fëmijëve me handikap in-
telektuale dhe të kombinuara konsidero-

jnë se institucionet janë pjesërisht të ak-
sesueshme, derisa 12.5% e prindërve të 
fëmijëve me handikap intelektuale kanë 
vënë në dukje se janë të pa-aksesueshme, 
për dallim nga prindërit e fëmijëve me 
handikap të kombinuara ku kjo përqind-
je (%) është për 5% më e vogël.

Në përgjithësi edhe personat me han-
dikap dhe prindërit e fëmijëve me han-
dikap (92.5%) negativisht e vlerësojnë 
punën e institucioneve (Grafiku 10). Per-
sonat me handikap (47%) për 1.5% janë 
më shumë të pakënaqur nga prindërit e 
fëmijëve me handikap (45,5%).

Grafiku 8. Nëse institucionet e politikës sociale janë të arritshme dhe të akse-
sueshme për personat me handikap?

Kur flasim për akses, patjetër 
duhet të themi se institucionet nuk 
janë të aksesueshme. Shumë shpesh 
e flasim në institucion, ndërsa akti-
vitete ndërmarrin ad hock. Njësitë 
rajonale të Mbrojtjes Sociale të 
gjitha janë të pa aksesueshme apo 
kanë vetëm një rampë në përd-
hesë. Qendra Ndërkomunale për 
Mbrojtje Sociale po ashtu është e 
paaksesueshme – deklaratë e një 
pjesëmarrësi të fokus grupit.   

Grafiku 9. Nëse institucionet e politikës sociale janë të arritshme dhe të akse-
sueshme për personat me handikap?
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Grafiku 10. Si e vlerësoni punën e institucioneve për politikë sociale lidhur me 
personat me handikap? 

Grafiku 11. A kanë institucionet për politikë sociale kuadër të trajnuar për punë 
me personat me handikap?

Sa i përket llojit të handikap, 14.5% 
e personave me handikap fizike kanë 
vlerësuar se nuk është e mirë fare puna 
e institucioneve. Pikëpamje të ng-
jashme kanë edhe personat me shikim 
të dëmtuar – 9.5%, si dhe personat me 
dëgjim të dëmtuar – 6.5%. Për dallim 
nga personat me handikap, prindërit e 
fëmijëve me handikap kanë qëndrim 
më të butë. Në fakt, prindërit e fëmi-
jëve me handikap fizike negativisht e 
kanë vlerësuar punën e institucioneve 
me 7% (Tabela 2). Derisa 4.5% nuk u 
pëlqen fare puna e institucioneve. 8% 
e prindërve të fëmijëve me handikap 
fizike janë deklaruar se nuk është e mirë 
puna e institucioneve, kurse 7.5% kanë 

vënë në dukje se nuk u pëlqen fare puna 
e institucioneve.  

Sa i përket stafit të trajnuar me të ci-
lin disponojnë institucionet për person-
at me handikap, edhe personat edhe 
prindërit kanë pikëpamje gati të njëjtë 
(Grafiku 11). 57.5% e të anketuarve 
kanë vënë në dukje se institucionet 
nuk kanë kuadër të mjaftueshëm të tra-
jnuar për punë me personat me hand-
ikap. 27% janë deklaruar se institucio-
net kanë, por i njëjti kuadër nuk është 
ri-kualifikuar dhe trajnuar për punë me 
persona me handikap. Përqindja është 
shumë e madhe e të anketuarve që janë 
përgjigjur “nuk e di” – 13.5%.

42 43

Tabela 2.  Si e vlerësoni punën e institucioneve për politikë sociale lidhur me 
personat me handikap?
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Grafiku 12. A kanë institucionet për politikë sociale kuadër të trajnuar për punë 
me personat me handikap?

Grafiku 13. A mundet që personat me handikap të shfrytëzojnë të drejtën e 
mbrojtjes sociale pa diskriminim në bazë të njëjtë me të tjerët?

Sa i përket llojit të handikap (Grafiku 
12) edhe prindërit e fëmijëve me hand-
ikap – 10% edhe personat me handikap 
fizike – 11.5% janë me deklarim më të 
lartë se institucionet për politikë sociale 
nuk kanë kuadër të trajnuar. Më pas vi-
jojnë personat me shikim dhe dëgjim të 
dëmtuar – 8,5%, pastaj prindërit e fëmi-

jëve me handikap intelektuale dhe të 
kombinuara me nga 6%. Me përqindje 
më të lartë të deklarimit se institucionet 
kanë kuadër të trajnuar dhe i cili është i 
pamjaftueshëm janë prindërit e fëmijëve 
me handikap intelektuale – 6%. 

Grafiku 14. A kanë personat me handikap qasje në shërbimet adekuate dhe të 
arritshme dhe ndihmë/asistencë tjetër për realizimin e nevojave të tyre që ndërlid-
hen me handikap?

44 45
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“Institucionet duhet të kenë 
trajnime konstante për invalidët 
dhe mënyra të komunikimit 
me personat me invaliditet”, 
deklaratë e pjesëmarrësit të 
fokus grupit.  

“Kur shkon në institucion dhe 
i pyet për të drejtat, ata nuk të 
tregojnë asgjë, vetëm  të thonë 
nënshkruaj këtu dhe tung”, 
deklaratë e një pjesëmarrësi të 
fokusit grupit. 

Nevojitet transparencë më e 
madhe e institucioneve dhe më 
shumë profesionalistet, ata duhet 
ta dinë se nuk jemi “kafshë”, 
njerëz jemi dhe na trajtojnë 
shumë keq – deklaratë e një 
pjesëmarrësi të fokus grupit.

Sa i përket realizimit të të drejtës 
së mbrojtjes sociale pa diskriminim, 
në bazë të njëjtë me të tjerët (Grafiku 
13), mund të vërehet se edhe personat 

Tabela 3. A mundet që personat me handikap të shfrytëzojnë të drejtën e mbro-
jtjes sociale pa diskriminim në bazë të njëjtë me të tjerët?
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edhe prindërit e fëmijëve me hand-
ikap (69.5%) konsiderojnë se person-
at me handikap nuk janë në gjendje 
ta shfrytëzojnë të drejtën e mbrojtjes 
sociale pa diskriminim. Vetëm 8% 
janë deklaruar pozitivisht. Vërehet 
se te kjo pyetje përqindja (%) është e 
madhe e atyre që janë përgjigjur “nuk 
e di”.     

39 % e personave me handikap janë 
përgjigjur se nuk mund ta shfrytëzo-
jnë këtë të drejtë pa diskriminim në 
bazë të njëjtë me të tjerët, kurse 3.5% 
prej tyre janë përgjigjur pozitivisht, 
ndërsa 7.5% janë deklaruar se “nuk 
e dinë”. Për dallim nga personat me 
handikap, është befasuese që përqind-
ja është e madhe te prindërit që janë 
përgjigjur me “nuk e di” – 15%. Sa 
i përket llojit të handikap edhe këtu 
ekzistojnë variacione që mund të shi-
hen në Tabelën 3. Në fakt, 15.5% e 
personave me handikap fizike janë 
përgjigjur negativisht, më pas paso-
jnë prindërit e fëmijëve me handikap 
intelektuale – 10.5%. Personat me 
dëgjim të dëmtuar janë deklaruar për 
3% më pak se sa personat me shikim 
të dëmtuar – 12.5%.

jemi të vetëdijshëm se ligjet 
aktuale kryejnë diskriminim 
në më shumë baza dhe sipas 
shkallës së invaliditetit edhe 
sipas moshës. Ama Ministria 
nuk e kupton këtë çështje. 
Duhet ligj i ri dhe më cilësor 
– ky ligj i mbrojtjes sociale 
na diskriminon – deklaratë 
e një pjesëmarrësi të fokus 
grupit.  

Shteti në pajtim edhe me detyrimet e 
marra nga KDPH duhet të sigurojë ak-

ses në shërbime adekuate dhe të pran-
ueshme dhe përkrahje që ndërlidhen 
me gjendjen e handikap dhe të njëjtat 
duhet të mbulohen nga ana e shtetit. 
67% e të anketuarve konsiderojnë se 
personat me handikap nuk kanë ak-
ses në shërbimet adekuate dhe të ar-
ritshme dhe ndihmë/asistencë tjetër 
për realizimin e nevojave të tyre që 
ndërlidhen me handikap. Vetëm 9% 
janë përgjigjur pozitivisht. Sikurse 
edhe te pyetjet tjera, edhe te kjo pyetje 
25% e të anketuarve janë përgjigjur se 
nuk e dinë nëse personat me handikap 
kanë qasje në shërbime adekuate dhe 
asistencë/ndihmë tjetër për realizimin 
e nevojave të tyre që ndërlidhen me 
handikap.
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Grafiku 15. A kanë personat me handikap qasje në shërbimet adekuate dhe të 
arritshme dhe ndihmë/asistencë tjetër për realizimin e nevojave të tyre që ndërlid-
hen me handikap? 

Për çfarë beneficioni bëjmë 
muhabet – vetëm dorëzim dhe 
ekspozim i shpenzimeve shtesë 
për nxjerrjen e dokumenteve 
ekzistuese. Për t’i marrë ato beni-
ficione një apo më shumë komi-
sione duhet t’i kalosh, një mal 
dokumentesh – deklaratë e një 
pjesëmarrësi të fokus grupit.  

Ligji nuk është i qartë sa duhet 
dhe ka paqartësi në sferën e 
politikës sociale si dhe kujdes 
i pamjaftueshëm dhe qasja e 
institucioneve ndaj personave me 
handikap solli që të jemi askund 
– deklaratë e një pjesëmarrësi 
të fokus grupit. 

Unë nuk e di se çfarë më takon, 
gjithçka është e lidhur me di-
agnozën dhe miqtë – deklaratë 
e një pjesëmarrësi të fokus 
grupit. 

Nevojitet ndihmë dhe edukim 
i familjes më të ngushtë nga ana 
e Ministrisë – deklaratë e një 
pjesëmarrësi të fokus grupit.

62,5 % e të anketuarve (Grafiku 
16) konsiderojnë se personat me han-
dikapnuk kanë akses në programet 
për mbrojtjen sociale dhe uljen e 
varfërisë. Ky mendim është i ng-
jashëm te prindërit edhe të personat 
me handikap. 6.5% e të anketuarve 
janë përgjigjur me pohim. 

Sikurse edhe të përgjigjet paraprake, 
përqindja është e lartë e mosnjohjes 
së kësaj sferë edhe te të dyja katego-
ritë. Mosnjohje më të madhe të pro-
grameve për mbrojtje sociale dhe ulje 
të varfërisë është shprehur te prindërit 
e fëmijëve me handikap (16.5%), 
sidomos te prindërit e fëmijëve me 
handikap të kombinuara – 6% (Grafi-
ku 17). 14% e prindërve të fëmijëve 
me handikap intelektuale, 13.5% të 
personave me handikap fizike, 9.5% 
të personave me shikim të dëmtuar, 
8% të personave me dëgjim të dëmtu-
ar dhe 7.5% të prindërve të fëmijëve 
me handikap fizike vlerësojnë se per-
sonat me handikap nuk kanë qasje në 
programet për mbrojtje sociale dhe 
ato për uljen e varfërisë.
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Sa i përket llojit të handikap, 14% e 
personave me handikap fizike, 10% e 
personave me shikim të dëmtuar dhe 
9.5% e personave me dëgjim të dëmtu-
ar janë përgjigjur negativisht. 3% e 
personave me handikap fizike dhe 

me dëgjim të dëmtuar janë përgjigjur 
“nuk e di”, për dallim nga personat me 
dëgjim të dëmtuar ku përqindja e tyre 
është për 1.5% më e lartë. Te prindërit 
e fëmijëve me handikapsituata është e 
ngjashme.
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Grafiku 16. Nëse personat me handikap kanë qasje në programet për mbrojtjen 
sociale dhe uljen e varfërisë?

Grafiku 17. Nëse personat me handikap kanë qasje në programet për mbrojtjen 
sociale dhe uljen e varfërisë? 
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72 % e të anketuarve janë dakord që 
gjendja e handikap është shkaku për 
varfërimin e familjeve (Grafiku 18). Ky 
mendim është për 1% për i shprehur te 
personat me handikap, ku 36.5% prej 
tyre konsiderojnë se gjendja e tyre është 
shkaku për varfërinë më të madhe. Ng-
jashëm është mendimi i prindërve të per-
sonave me handikap me 35.5%.

Sa u përket mendimeve në vetë grupet 
për gjendjen e handikap, 9% e personave 
me handikap fizike janë përgjigjur me 
4%, derisa 6.5% e prindërve të fëmijëve 
me handikap intelektuale janë përgjigjur 

me 5.5%, ndërsa personat me handikap 
fizike, personat me dëgjim dhe shikim 
të dëmtuar kanë dhënë vlerësimin 5. 
Shumë më të mëdha janë variacionet 
te prindërit e fëmijëve me handikap, ku 
përgjigjet e tyre lëvizin prej nga 5% te 
prindërit të fëmijëve me handikap fizike 
dhe të prindërit e fëmijëve me handikap 
të kombinuara deri 1.5% për vlerësimin 
5 te prindërit e fëmijëve me shikim të 
dëmtuar.

Grafiku 18. Sipas jush, sa është paraqitja e handikap shkak për paraqitjen e 
varfërisë te familjet? 
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Grafiku 19. Sipas jush, sa është paraqitja e handikap shkak për paraqitjen e 
varfërisë te familjet? Lidhur me përfitimet që sigurohen 

nga ana e shtetit edhe personat edhe 
prindërit e personave me handikap 
(83.5%) janë dakord se përfitimet 
ekzistuese nuk janë të mjaftueshme 
për sigurimin e jetës së pavarur dhe 
dinjitoze të personave me handikap – 
Grafiku 20. 42% e personave me han-
dikap konsiderojnë se këto përfitime 

nuk janë të mjaftueshme, që është 
për 0.5% më shumë sesa pikëpamjet 
e prindërve të fëmijëve me handikap 
– 41.5%. Për dallim nga pyetjet para-
prake, te kjo pyetje asnjë nga të an-
ketuarit nuk është përgjigjur me “nuk 
e di”.

Grafiku 20. A konsideroni se përfitimet nga mbrojtja sociale për personat me 
handikap janë të mjaftueshme për jetë të pavarur dhe dinjitoze të personave me 
handikap?
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Që kur fëmija im është invalid gjithçka është më shtrenjtë – si të 
mos jesh i varfër, deklaratë e një pjesëmarrësi të fokusit grupit. 

Vetëm ilaçet, transporti dhe përkujdesja sa kushtojnë, kemi dhënë 
shumë para, deklaratë e një pjesëmarrësi të fokus grupit.
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Grafiku 21. A konsideroni se përfitimet nga mbrojtja sociale për personat me 
handikap janë të mjaftueshme për jetë të pavarur dhe dinjitoze të personave me 
handikap? 

Nevojiten më shumë mjete për 
t’u siguruar nga ana e shtetit. 
Këto përfitime nuk mbërrijnë 
për asgjë – deklaratë e një 
pjesëmarrësi të fokus grupit. 

Nuk jam i kënaqur nga shumë, 
ama kjo është... doemos duhet 
mbijetuar me diçka – deklaratë 
e një pjesëmarrësi të fokus 
grupit.

Unë nuk marrë asgjë. Shteti 
vetëm ata me 100% i përfshinë, 
ata me 90% asgjë. Konsideroj se 
duhet edhe neve të na sigurojnë 
benificione – deklaratë e një 
pjesëmarrësi të fokus grupit.  

Vetëm për familjet përkujdesëse 
jepen para, për ne familjet bi-
ologjike asgjë. Duhet më shumë 
– deklaratë e një pjesëmarrësi 
të fokus grupit.

Shikuar nga gjendja e hand-
ikap, mund të vërehet se ekzistojnë 
pikëpamje të ngjashme edhe te të dyja 
grupet sipas gjendjeve të ndryshme 
të handikap, me variacione të vogla 
(Grafiku 21). 

Përpos pikëpamjeve të përbashkëta 
të të anketuarve se përfitimet nuk janë 
të mjaftueshme për jetë të pavarur dhe 
dinjitoze të personave me handikap, 
98.5% e të anketuarve janë dakord se 
përfitimet nuk kontribuojnë që per-
sonat me handikap të jenë aktivë në 
shoqëri. (Grafiku 22). Vetëm 1% kanë 
dhënë përgjigje pozitive, derisa 0.5% 
janë përgjigjur se “nuk e dinë”. 

Në linjë me jetën e pavarur dhe din-
jitoze të personave me handikap që, 
në pajtim me KDPH, shteti ka për de-
tyrim të ndërmarrë masa dhe aksione 
që në vetvete, përfshijnë parimin e 
autonomisë në drejtim të ndalimit të 
detyrimit të personave me handikap 
të jetojnë në “kushte të veçanta për 
jetesë”. Kjo kërkon krijimin e par-
akushteve për përfshirjen e plotë të 
personave me handikap në të gjitha 
sferat e jetës shoqërore. Në këtë linjë, 
98.5% e të anketuarve janë të njëzëri 
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Графикон 22. Sipas jush, nëse këto 
përfitime i motivojnë personat me hand-
ikap të jenë aktivë në shoqëri? 

se sistemi aktual përmes LMS-së nuk 
siguron jetë të pavarur dhe dinjitoze 
për fëmijët/personat me handikap. 
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Grafiku 23. Sipas jush, a konsideroni se mbrojtja sociale siguron jetë të pavarur 
të fëmijëve/personave me handikap? 

Në sigurimin e mbrojtjes jashtë-in-
stitucionale të personave me handikap 
shteti shfrytëzon dhe ndërmerr aksione 
të ndryshme. Njëra nga këto masa është 
sistemi i familjes përkujdesëse. Në sig-
urimin e kësaj mbështetje, përfitimet që 
u sigurohen familjeve përkujdesëse janë 
në mënyrë drastike më të larta edhe në 
krahasim me përkrahjen që sigurohet 
për familjet biologjike. Për sistemin 
ekzistues të përkrahjes 98.5% e të an-
ketuarve konsiderojnë se nuk është e 
arsyeshme kjo qasje nga ana e shtetit. 
Vetëm 1.5% e të anketuarve “nuk e dinë” 

nëse kjo qasje është e arsyeshme apo jo.   

Shteti ka për detyrim t’u sigurojë per-
sonave  me handikap qasje në programet 
për banim, si dhe qasje në programet 
publike dhe të subvencionuara për banim 
në bashkësi. 74% e të anketuarve kon-
siderojnë se shteti nuk siguron programe 
për banim për personat me handikap, de-
risa 25% janë deklaruar se “nuk e dinë”. 

është vërejtur se, edhe lidhur me këtë 
pyetje, të dyja grupet nuk kanë shumë 
njohuri. Shmangie më të mëdha (Grafiku 
26) ka te personat me shikim të dëmtu-
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Grafiku 24. A konsideroni se është i arsyeshëm dallimi dhe përfitimet që i mar-
rin familjet përkujdesëse kundrejt familjeve biologjike?

Grafiku 25. Nëse personat me handikap kanë qasje në programet për banim 
publik?
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ar, ku 4% janë deklaruar se nuk kanë 
shumë njohuri dhe personat me dëgjim 
të dëmtuar dhe pengesa në të folurit, 
ndërsa 3.5% janë deklaruar se nuk kanë 
njohuri. Te prindërit e fëmijëve me han-
dikap kjo është shprehur te të gjitha gru-
pet.  

Në sigurimin e jetës së pavarur dhe 
dinjitoze të personave me handikap rol 
të rëndësishëm luajnë edhe vetë famil-
jet. Për këtë shkak edhe KDPH vë në 
dukje se shtetet doemos duhet të sig-
urojnë përkrahje të fëmijëve/personave 
me handikap, si dhe të sigurojnë kushte 
për mirëmbajtjen e tërësisë së famil-
jeve, 61 % e personave me handikap 

dhe prindërit konsiderojnë se gjendja e 
handikap ndikon në tërë familjen dhe se 
kjo gjendje është shkaku për divorcin e 
çifteve bashkëshortore (Grafiku 27).

Sa i përket vetë grupeve edhe person-
at me handikap edhe prindërit me nga 
15% kanë dhënë vlerësimin 5 se hand-
ikapluan rol të rëndësishëm për divorcin 
e çifteve bashkëshortore.  Me vlerësimin 
4 janë deklaruar 18.5% e personave me 
handikap dhe 12.5% e prindërve të fëmi-
jëve me handikap. Me vlerësim 3 janë 
deklaruar gjithsej 28% e të anketuarve, 
prej të cilëve 12% persona me handikap 
dhe 15.5% prindër të fëmijëve me han-
dikap. 

Grafiku 26. Nëse personat me handikap kanë qasje në programet për banim 
publik?
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Për fat të keq në shumë raste prishen martesat. Njëri nuk mund të durojë 
– deklaratë e një pjesëmarrësi të fokus grupit.  

Kjo varet edhe nga lloji i handikap edhe ajo nëse fëmija duhet të jetë 
në institucion apo jo. Ende shoqëria nuk i pranon personat me handikap. 
Dhe më shpesh për shkak të ndikimit të mjedisit vjen deri te divorci – 
deklaratë e një pjesëmarrësi të fokus grupit. 

Kur do të lindni fëmijë me handikap, duhet të dy prindërit të jenë të 
fortë. Presion nga të gjitha anët. Para shumë pak ngelin. Kërkon më 
shumë angazhim. Duhet dikush të punojë edhe me prindërit – deklaratë e 
një pjesëmarrësi të fokus grupit.

Grafiku 27. Sipas jush, sa është shkak handikappër divorcin e çifteve bash-
këshortore?

kreu IIIkreu III



Terra IncognITa 
Demistifikimi i të drejtave të personave me handikap në 
Republikën e Maqedonisë me vështrim mbi të drejtën në 
mbrojtjen sociale

Terra IncognITa 
Demistifikimi i të drejtave të personave me handikap në 

Republikën e Maqedonisë me vështrim mbi të drejtën në 
mbrojtjen sociale

Sa i përket pensionit dhe përfitimeve 
n d a j 
k ë t i j 
p r o -

grami, vetëm 16% e të anketuarve kanë 
dhënë përgjigje pohuese se personat me 
handikap kanë qasje në përfitimet dhe 
programet për pensionim. 

43.5% e të anketuarve konsiderojnë se 
personat me handikap nuk kanë qasje në 
përfitimet dhe programet për pensionim. 
Kjo pikëpamje është e ndryshme edhe te 
personat me handikap edhe te prindërit. 
26% e personave me handikap janë 
përgjigjur negativisht, që është përqind-
je shumë më e lartë nga deklarimi i 
prindërve ku vetëm 8.5% konsiderojnë 
se personat me handikapnuk kanë qas-
je në përfitimet dhe programet për pen-
sionim. Përqindja është shumë e madhe 
e përgjigjeve ku të anketuarit nuk kanë 
njohuri në këtë fushë. Kjo është më e 
shprehur te prindërit, ku 27% e prindërve 
kanë vënë në dukje se nuk e dinë nëse 
personat me handikap kanë qasje në 
përfitimet dhe programet për pensionim. 
Lidhur me variacionet në vetë grupin, 
8.5% e prindërve me handikap intelek-
tuale deklarojnë se nuk dinë për këtë 
problematikë. Po ashtu, përqindja është 
e madhe edhe te prindërit e fëmijëve me 
handikap fizike. Këto pikëpamje dhe 
mosnjohje, nga ana tjetër, pasqyrohen 
te vetë personat me handikap (Grafiku 
29), ndërsa 5% e personave me hand-
ikap fizike janë përgjigjur se nuk janë të 
njoftuar me këtë problematikë

Unë desha ta punësoj 
fëmijën tim në firmën time, 
ama nga Komisionet më re-
fuzojnë, thonë se “nuk është 
i aftë as për mirëmbajtjës 
higjiene”. Unë nuk e di ku 
është arsyeja që fëmija im 
nuk është i aftë – deklaratë 
e një pjesëmarrësi të fokus 
grupit. 

Nuk e di cilat janë beni-
ficionet për punësim. E di 
se mund të merret pension 
invaliditeti ama të gjithë 
thonë se ka shumë vajtje-ar-
dhje nëpër institucione dhe 
komisione – deklaratë e 
një pjesëmarrësi të fokus 
grupit. 
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Grafiku 28. Nëse personat me handikap kanë qasje në përfitimet dhe programet 
për pensionim?

Grafiku 29. Nëse personat me handikap kanë qasje në përfitimet dhe programet 
për pensionim? 
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Nga pikëpamja e të drejtës për 
formimin e familjes, 59% e të anket-
uarve konsiderojnë se personat me 
handikap nuk i kanë të drejtat dhe 
obligimet e njëjta sikurse të tjerët 
në realizimin e të drejtës së kujde-
starisë dhe adoptimit të fëmijëve. 
Këtë pikëpamje e ndajnë 31.5% e per-
sonave me handikap dhe vetëm 27.5% 
e prindërve. 6% konsiderojnë se per-
sonat me handikap i kanë të gjitha të 
drejtat sikurse të tjerët. Këtë mendim 

(Grafiku 30) e kanë 5.5% e personave 
me handikap dhe 0.5% e prindërve. 
Edhe në këto sfera, si për barazinë 
dhe mosdiskriminimin, pensionimin 
dhe banimin përqindja e mosnjohjes 
së kësaj fushe është e madhe. Në fakt, 
35% janë përgjigjur se nuk e njohin 
këtë fushë, prej të cilëve 22% janë 
prindër të fëmijëve me handikap.

Variacionet në bazë të vetë grupit 
janë të dukshme edhe në këtë prob-
lematikë. Në fakt, derisa te personat 

Grafiku 30. Nëse personat me handikap i kanë të gjitha të drejtat dhe obligimet 
sikurse të tjerët sa i përket kujdestarisë dhe adoptimit të fëmijëve?

Grafiku 31. Nëse personat me handikap i kanë të gjitha të drejtat dhe obligimet 
sikurse të tjerët sa i përket kujdestarisë dhe adoptimit të fëmijëve?

me handikap ka ndonjë nivel mesatar 
të të menduarit për këtë problema-
tike në bazën e përgjigjes negative, te 
prindërit këto mendime lëvizin prej 
3% te prindërit e fëmijëve me shikim 
të dëmtuar deri 9% te prindërit e fëmi-
jëve me handikap fizike. Tek përgjig-

jet “nuk e di” variacionet janë më të 
mëdha te prindërit dhe lëvizin prej 
0.5% te prindërit e fëmijëve me shi-
kim të dëmtuar deri 11% te prindërit 
e fëmijëve me handikapintelektuale 
(Grafiku 31).
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• Edhe përpos ekzistimit të standardeve ndërkombëtare të bazuara në mënyrë 
të vendosur që ndalojnë diskriminimin si dhe detyrimet që dalin nga KDPH, 
legjislacioni nacional ende lë hapësirë për paqartësi në lidhje me mos-sig-
urimin e sigurisë dhe mbrojtjes sociale dhe siguri për personat me handikap.

• Legjislacioni në fushën e mbrojtjes sociale nuk ofron një qasje sistematike 
dhe të plotë për realizimin e të drejtës për mbrojtje sociale të personave me 
handikap pa diskriminim dhe në baza të barabarta me të tjerët, në përputhje 
me Konventën mbi të Drejtat e Personave me Handikap. Sipas anketës, 96% 
e personave me handikap dhe prindërit e fëmijëve me handikap konsiderojnë 
se janë të diskriminuar në fushën e mbrojtjes sociale.

• Institucionet e sferës sociale nuk kanë detyrim të sigurojnë aksesueshmërinë 
e institucioneve e as përshtatjen adekuate dhe të njëjtat nuk janë përgjeg-
jës për moszbatimin e pajustifikuar, që është një mangësi serioze në luftën 
kundër diskriminimit të personave me handikap dhe krijimin e mundësive 
të barabarta. Sipas anketës, 82.5% e personave me handikap dhe prindërit e 
fëmijëve me handikap konsiderojnë se institucionet e politikës sociale nuk 
janë të arritshme dhe të aksesuesshme.

• Një nga pengesat kryesore për diskriminimin e personave me handikap në 
sistemin e mbrojtjes sociale është mungesa e vetëdijes kolektive për kohezi-
on social dhe krijimin e një shoqërie ku personat me handikap do të kenë 
mundësi të barabarta.

• Shteti nuk siguron qasje në shërbime të përshtatshme dhe të pranueshme dhe 
mbështetje të përshtatshme në lidhje me gjendjen e handikap dhe të njëjtat 
duhet të mbulohen nga shteti. Sipas anketës, 67% e të anketuarve konsid-
erojnë se personat me handikap nuk kanë qasje në shërbime adekuate dhe të 
aksesueshme dhe në asistencë/ndihmë tjetër për përmbushjen e nevojave të 
tyre në lidhje me handikap.

konkluzione
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ekzistues të mbështetjes së familjeve përkujdesëse kundrejt familjeve biolog-
jike, 98.5% e të anketuarve konsiderojnë se kjo qasje nga ana e shtetit nuk 
arsyetohet.

• Lidhur me të drejtën për të formuar familje, 59% e të anketuarve konsiderojnë 
se personat me handikap nuk i kanë të njëjtat të drejta dhe detyrime si të tjerët 
në ushtrimin e të drejtës për kujdestarinë dhe adoptimin e fëmijëve.

• Institucionet në të gjitha nivelet në sferën sociale nuk nxisin përfshirjen e 
personave me handikap në hartimin e politikave e as përfshirjen aktive të or-
ganizatave të personave me handikap, individëve me handikap ose fëmijëve 
me handikap.

• Praktika tregon se shteti nuk ndërmerr përpjekje të mjaftueshme për të zbat-
uar plotësisht detyrimet e ndërmarra me ratifikimin e Konventës mbi të Dre-
jtat e Personave me Handikap dhe nevojitet përmirësim i konsiderueshëm në 
mënyrë që të realizohen në mënyrë efektive të drejtat e personave me hand-
ikap.

• Nga të dhënat e hulumtimit është konstatuar se shumica e personave me han-
dikap dhe prindërit e fëmijëve me handikap nuk i njohin të drejtat e tyre/të 
drejtat e fëmijëve të tyre me handikap, dhe interpretimin e  tyre më së shpe-
shti e ndërlidhin me qasjen mjekësore të shikimit të gjendjes së handikap. Po 
kështu, edhe personat me handikap dhe prindërit e fëmijëve me handikap kanë 
një nivel të ulët të njohurive rreth infrastrukturës ekzistuese institucionale për 
të drejtat e tyre. 

• Legjislacioni ekzistues nuk siguron qasje për personat me handikap në skema 
dhe programe të ndryshme për tejkalimin e varfërisë, dhe njëherësh nuk ka 
masa adekuate parandaluese për gjendjen e handikap që të mos ndikojë në 
varfërimin e familjeve. Sipas anketës, pothuajse 72% e të anketuarve vlerëso-
jnë se gjendja e handikap ndikon në varfërimin e familjeve.

• Përfitimet ekzistuese që i siguron shteti në fushën e mbrojtjes sociale nuk le-
jojnë përforcimin e kapaciteteve dhe shkathtësive të personave me handikap 
në mënyrë që ata të fillojnë një jetë të pavarur dhe aktive. Sistemi ekzistues i 
sjell personat në një në jetë pasive dhe i mban ata në status quo, pa mundësinë 
e jetesës së tyre më aktive dhe të pavarur. Sipas hulumtimit, 98.5% e të an-
ketuarve janë unanimë që sistemi ekzistues nuk ofron një jetë të pavarur të 
fëmijëve/personave me handikap.

• Zgjidhjet ligjore ekzistuese nuk parashikojnë masa për aksesin e personave 
me handikap në programet e strehimit, si dhe sigurimin e qasjes në programet 
e strehimit publik dhe të subvencionuar. 74% e të anketuarve besojnë se shte-
ti nuk siguron programe strehimi/banimi për personat me handikap, ndërsa 
83.5% e të anketuarve konsiderojnë se përfitimet ekzistuese të LMS-së nuk 
janë të mjaftueshme për një jetë të pavarur dhe dinjitoze.

• Personat me handikap dhe organizatat e personave me handikap nuk janë të 
përfshirë në mënyrë aktive në krijimin e sistemit të mbrojtjes sociale e as në 
politikat dhe projektet që iniciohen dhe zbatohen në këtë fushë.

• Sistemi ekzistues kryen diskriminim sistematik si për nga mosha e personave 
me handikap ashtu edhe nga baza e përcaktimit të gjendjes së handikap. Ashtu 
që, varësisht nga kjo ndahen beneficione të ndryshme financiare. 

• Sistemi ekzistues i mbështetjes jashtë-institucionale mundëson përfitime të 
mëdha financiare për familjet përkujdesëse kundrejt familjeve biologjike, 
që në afat të gjatë mundëson stimulimin e institucionalizimit. Për sistemin 
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• Nevojitet që legjislacioni të ripërcaktojë plotësisht programin pilot të asis-
tencës personale dhe të ndajë resurse të mjaftueshme për të siguruar asistencë 
personale dhe për të siguruar që shërbimet në komunitetit janë në dispozicion, 
të aksesueshme, me çmime të arritshme,  të përshtatura dhe me cilësi të lartë, 
me qëllim që të mundësohet që personat me handikap ta realizojnë dhe usht-
rojnë të drejtën e tyre për të jetuar në mënyrë të pavarur dhe për t’u përfshirë 
në komunitet;

• Themelimi dhe miratimi i politikës për sistem gjithëpërfshirës për shërbimet 
për përkrahje me precizim konkret të instrumenteve të kontrollit dhe koordin-
imit. Përveç kësaj, duhet të zhvillohen dhe të krijohen edhe shërbime të reja, 
si dhe profile që do të plotësojnë nevojat e qytetarëve me handikap.

• është e nevojshme të miratohen politikat dhe masat për të përcaktuar koston e 
gjendjes së handikap dhe të diferencohen masat për mbështetjen e personave 
me handikap dhe transferet e kushtëzuara të shërbimeve. Në të njëjtën kohë, 
është e domosdoshme të zbatohen masa të detyrueshme për buxhetimin e poli-
tikave në bazë të handikap në të gjitha nivelet.

• Që legjislacioni të ketë efektin e dëshiruar për këtë grup të qytetarëve, i njëjti 
duhet të shoqërohet me masa të tjera shtesë si, për shembull: ngritja e vetëdijes 
publike, ngritja e kapaciteteve të institucioneve përgjegjëse dhe analizë e hol-
lësishme e legjislacionit dhe politikave dhe avancimi i tyre adekuat.

• Ndryshimi i Ligjeve të banimit dhe harmonizimi i tyre i plotë me Konventën 
për të Drejtat e Personave me Handikap.

• Ndryshimi i ligjeve për sigurim pensional dhe invalidor në pajtim me KDPH.

• Ndryshimi i tërësishëm i dispozitave ligjore me të cilat rregullohet e drejta e 
krijimit të familjes. 

• Legjislacioni nacional në fushën e mbrojtjes sociale duhet të reformohet 
plotësisht në mënyrë në drejtim që të përputhet plotësisht me Konventën për 
të Drejtat e Personave me Handikap.

• Ndalimi i diskriminimit si dhe rregullimi i përshtatshëm i handikap duhet të 
përcaktohen qartë në kornizën ligjore në të gjitha nivelet dhe e njëjta të zba-
tohet në të gjitha nivelet.

• Nevojitet miratimi i lex specialis për të drejtat dhe dinjitetin e personave me 
handikap, në mënyrë që të koordinohet sistematikisht çështja e handikap në 
nivel mikro dhe makro.

• Barazimi i kompensimit të invaliditetit për të gjithë personat me handikap, 
pavarësisht nga arsyeja e shkaktimit të handikap, si dhe sigurimi i mundësive 
për të gjithë personat me handikap, pa marrë parasysh moshën, të kenë akses 
në beneficionet e parashikuara.

• është me rëndësi thelbësore të përpilohet një sistem gjithëpërfshirës vlerësimi 
për personat me handikap. Një sistem i tillë duhet të jetë i pavarur dhe duhet 
të monitorojë nevojat individuale të personave me handikap në mënyrë që 
sistemi të mund të qaset individualisht dhe të sigurojë që personat me hand-
ikap të kenë të drejtë ligjore për buxhet të mjaftueshëm personal për jetesë të 
pavarur, ku i merr parasysh shpenzimet shtesë që kanë të bëjnë me gjendjen e 
handikapdhe t’i orientojë burimet dhe mjetet nga institucionalizimi në shërbi-
met e komunitetit;

• Aplikimi i një qasjeje të re për kategorizimin e personave me handikap, duke 
respektuar qasjen e bazuar në të drejtat e njeriut, duke mundësuar pjesëmarr-
jen aktive të personave me handikap në Komisionet për kategorizimin e per-
sonave me handikap.
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• Aplikimi i politikave dhe masave për fushata të vazhdueshme për ndryshimin 
e mentalitetit në nivel të shoqërisë. Me rëndësi kryesore është shoqëria si tërë-
si, vendimmarrësit dhe palët e përfshira në sferën e mbrojtjes sociale tërësisht 
të kuptojnë nevojën për ndryshimin e kësaj paradigme. 

• Aplikimi i obligimit për përfshirjen e detyrueshme të organizatave të per-
sonave me handikap dhe individëve me handikap, si dhe vetë fëmijët me han-
dikap dhe gjatë kësaj duke i marrë parasysh të gjitha format e handikap dhe 
balancin gjinor në krijimin e të gjitha programeve, masave ose propozim-akti-
viteteve, pavarësisht nëse janë aktivitetet më të thjeshta dhe më të zakonshme 
në procesin e sigurimit të mbrojtjes sociale.

• Të aplikojnë programe dhe aktivitete të detyrueshme për ngritjen e kapac-
iteteve të nëpunësve publikë për të drejtën e njohjes së barabartë para ligjit të 
personave me handikap dhe të drejtën e vendimmarrjeve të mbështetura.

• Rritja e vetëdijes te personat me handikap dhe prindërit e fëmijëve me hand-
ikap për Konventën mbi të Drejtat e Personave me Handikap, të drejtat e tyre 
dhe detyrimet e shtetit të ndërmarra me ratifikimin e Konventës.

• Nga të dhënat e hulumtimit rekomandohet që nevojitet rritja e kapacitetit edhe 
të organizatave të personave me handikap për përfaqësim dhe ndikim në poli-
tikat.
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Polio plus – lëvizja kundër handiklapit

Polio Plus është organizatë maqedonase multietnike, multikonfesio-
nale 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 handikap. 

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

Misionin e realizojmë nëpërmjet përfaqësimit dhe lobimit për ndry-
shime 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 bash-
kësi 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




