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Çka është komunë gjithëpërfshirëse ku të gjithë janë të mirëseardhur?
Barazia dhe gjithëpërfshirja në nivel të bashkësisë janë aspekte kyçe të një shoqërie kohezive në të
cilën respektohen dallimet mes njerëzve. Për fat të keq, shumë njerëz të grupeve dhe bashkësive të
margjinalizuara, duke përfshirë anëtarët më të moshuar të shoqërisë, personat me aftësi të kufizuara
dhe ata të cilët u takojnë pakicave etnike, kulturore dhe seksuale, ballafaqohen me diskriminim
sistematik dhe pengesa ose sfida të vazhdueshme në qasjen dhe përfshirjen në jetën shoqërore. Kur
nuk u kushtohet vëmendje sfidave, ata thellohen dhe bëhen gjithnjë e më të vështira për zgjidhje që
shpie drejt përjashtimit social.
Komunat janë niveli nëpërmjet të cilit pushteti lidhet drejtpërdrejtë me qytetarët. Kjo do të thotë se
ata luajnë një rol kyç në ndërtimin e bashkësisë dhe shoqërisë gjithëpërfshirëse. Kanë pozitë të njëjtë
në identifikimin e pengesave në procesin e gjithëpërfshirjes dhe zhvillimin dhe zbatimin e
vazhdueshëm të praktikave dhe politikave gjithëpërfshirëse.
Justifikimi i ndërtimit të bashkësive gjithëpërfshirëse është i dukshëm. Barazia dhe gjithëpërfshirja
krijojnë bashkësi të qëndrueshme ku të gjithë anëtarët tërësisht marrin pjesë në rrjedhat sociale,
ekonomike, politike dhe kulturore të jetës. Në bashkësitë e tilla shfrytëzohet potenciali i të gjithë
banorëve, e nga kjo përfitim kanë të gjithë.
Bashkësitë gjithëpërfshirëse në të cilat të gjithë ndjehen të mirëseardhur janë mjedise në të cilat çdo
qytetar mund të jetë ajo që është dhe t’i shpreh të gjithë aspektet e identitetit të tij1.
Në këtë publikim i cili përqendrohet në vetëqeverisjen lokale dhe jetën në komunë, bashkësitë
gjithëpërfshirëse përkufizohen si vend i përshtatshëm për të jetuar për të gjithë banorët duke i
përfshirë edhe personat me aftësi të kufizuara të cilët “mund t’i realizojnë të drejtat e tyre, të jetojnë,
të mësojnë, të punojnë, të argëtohen, të ndjehen të sigurt, ku mund të formojnë familje dhe të
plaken”2. Ajo duhet të mendohet ashtu që t’ju mundësojë të gjithë anëtarëve të bashkësisë të marrin
vendime personale dhe vendime të informuara për jetën e tyre, shëndetin e tyre, arsimimin,
punësimin dhe të gjithë aspektet tjera të jetës shoqërore.

Karakteristikat e bashkësisë gjithëpërfshirëse:
Karakteristikat vijuese të një bashkësie gjithëpërfshirëse mund t’u ndihmojnë komunave që në mënyrë
të paanshme dhe të barabartë t’i përfshijnë të gjithë qytetarët e tyre:
•
•
•
•

Ndjenja e përkatësisë: krijimi i mundësive për kontribut ndaj bashkësisë dhe pjesëmarrje në
procesin e vendimmarrjes (“Asgjë për ne pa ne”3)
Siguri dhe besim: zvogëlim dhe largim i pengesave, perceptimi i gabimeve si mundësi për të
mësuar dhe për t’u përmirësuar;
Njohja: pranimi dhe shpërblimi i pjesëmarrjes, nxitjes së kreativitetit;
Diversiteti: një perceptim pozitiv të aspekteve të ndryshme të identitetit;

1

Për më shumë shihni: Këshilli multikulturor i Saskaçuanit “Mjete për bashkësi gjithëpërfshirëse në të cilën të gjithë janë të
mirëseardhur”
(Kanada,
korrik,
2017)
e
qasshme
në:
http://mcos.ca/wpcontent/uploads/2017/07/wic_toolkit_final_july_2017-1.pdf
2 Sipas Udhëzimeve për planifikim veprues gjithëpërfshirës të Velsit të RiI Jugor (Australi, qershor, 2015), e qasshme në:
https://www.facs.nsw.gov.au/__data/assets/file/0004/322366/NSW-DIAP-Guidelines.PDF
3 Moto të cilën e ka krijuar lëvizja për avancimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara që të shprehin se ata vet e
dinë çka është më e mira për ata, prandaj duhet të konsultohen për çdo vendim dhe politika të cilat kanë të bëjnë me ta.
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•
•

•
•

Individualiteti: personalizimi i mundësive për përfshirje dhe pjesëmarrje;
Përfshirje në rrjedhat e rregullta: zvogëlim i nevojës për program të specializuar dhe shërbime
për kategori të ndryshme të qytetarëve (persona më të moshuar, persona me aftësi të kufizuar
etj.);
Ngritja e vetëdijes: arsimim dhe trajnim për zhvillimin e qëndrimeve dhe vlerave të pranimit,
vlerësimit, respektit dhe përkrahjes;
Gjithëpërfshirje: pranim i kërkesave dhe ankesave të të gjithë qytetarëve dhe miratimi i
vendimeve të cilat janë në interes të të gjithë qytetarëve.
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Matja e gjithëpërfshirjes së bashkësisë suaj – Udhëzues për përdorimin
e listave për vetëvlerësim
Pse janë të nevojshme listat për vetëvlerësim?
Ky model i komunës gjithëpërfshirëse përmban instrumente për vetëvlerësim, të zhvilluara me qëllim
t’u ndihmohet komunave dhe institucioneve, grupeve dhe individëve të tjerë lokal të interesuar ta
masin gjithëpërfshirjen e bashkësisë së tyre. Instrumentet janë të përbërë nga lista tematike për
vetëvlerësim, me të cilat pushteti lokal do të mund t’i njeh praktikat e tij të suksesshme dhe t’i
përcaktojnë fushat në të cilat nevojitet intervenime që të përmirësohen. Përveç instrumentit që i
dedikohet pushtetit lokal, është bashkangjitur edhe një instrument që ka të bëjë me politikat dhe
iniciativat shtetërore, të cilat edhe pse nuk janë nën kompetencat e vetëqeverisjes lokale, kanë ndikim
të madh në politikat dhe praktikat lokale, punën e institucioneve dhe qasjen deri tek informatat dhe
mjetet financiare. Rekomandohet që ky instrument, gjithashtu i ndarë në tema, sipas nevojës të
plotësohet në nivel shtetëror (njëherë për të gjithë komunat të cilat janë të interesuara për
vetëvlerësim), sepse do të ofrojë informata për mjedisin në të cilin funksionojnë dhe veprojnë
komunat nga aspekti i mënyrave se si e synojnë gjithëpërfshirjen dhe shkallën deri ku ajo arrihet.
Marrja dhe mbajtja e atributit komunë gjithëpërfshirëse është proces i cili zgjat. Ai është një udhëtim
pa qëllim përfundimtar, sepse nuk ekziston fazë e plotësimit të përsosur e cila duhet të arrihet. Procesi
kërkon kohë, vizion të qartë dhe përkushtim drejt realizimit të qëllimeve konkrete.
Komunë gjithëpërfshirëse në të cilën të gjithë janë të mirëseardhur synon që me kalimin e kohës ta
përmirësojë qasjen për të gjithë qytetarët dhe përfshirjen e tyre në të gjithë aspektet e jetës lokale.
Duke i përdorur listat në intervale të caktuara kohore, komunat do të mund të masin aktivitetet dhe
intervenimet e tyre a ndikojnë në përmirësimin e gjendjeve. Njëkohësisht, shqyrtimet ndihmojnë në
planifikimin e hapave vijuese për atë si të arrihet deri te qëllimi i caktuar, për shembull nëpërmjet
zhvillimit të planit veprues në afat të caktuar.
Së bashku me modelin e komunës gjithëpërfshirëse, listat e vetëvlerësimit janë mjet i fuqishëm i
krijuar ta lehtësojë procesin e ndryshimeve në bashkësi në drejtim të asaj që ajo të bëhet më e
qasshme dhe më gjithëpërfshirëse për të gjithë. Ky proces fillon me mbledhjen e të dhënave që e
përkufizojnë bazën fillestare, me të cilat përcaktohen dobësitë, lëshimet ose fushat në të cilat
nevojitet intervenim, e mbi të cilat planifikohen aksionet lokale. Vetëqeverisjet lokale mund t’i
shfrytëzojnë këto të dhëna për përcaktimin e prioriteteve të tyre dhe së bashku me këshillat komunal
të sigurojnë mjete nga buxheti ose nga donatorët për ato.
Përveç për mbledhjen e të dhënave, listat e vetëvlerësimit janë të dobishme si mjet për hapjen e
diskutimeve dhe ndërtimin e shkathtësive dhe aftësive lokale për ndryshim të gjendjes. Duke i marrë
parasysh indikatorët, këshillat e komunave dhe palët tjera lokale të interesuara mund më lehtë të
kuptojnë si duket gjithëpërfshirja në praktikë.

Kush e realizon analizën?
Që të sigurohet efektivitet, përdorimi i listave duhet të jetë një proces i bashkëpunimit në të cilin
marrin pjesë më shumë palë lokale, të cilët janë të koordinuar nga vetëqeverisja/pushteti lokal.
Aktorët kryesor janë: pushteti lokal, sektori qytetar, shkollat lokale, ofruesit e shërbimeve publike dhe
private, komuniteti akademik lokal, biznes komuniteti dhe organizatat lokale të cilat veprojnë në
bashkësi, me mbështetje të institucioneve nacionale përkatëse të sistemit. Përfshirja e shkollave
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lokale, institucioneve shëndetësore, qendrave për punë sociale dhe agjencive për punësim është kyçe
për suksesin e këtij procesi. Nuk duhet të harrohet aspekti kyç i pjesëmarrjes së personave me aftësi
të kufizuar, familjeve të tyre dhe organizatave si burime të drejtpërdrejta të informatave dhe
pjesëmarrës në diskutimet dhe proceset e vazhdueshme të ndërtimit të planeve për aksion.
Që të realizohet procesi i vetëvlerësimit, komunat duhet t’i ndjekin hapat vijues:
1) Zgjidhni një ose dy anëtarë të administratës lokale të cilët do ta koordinonin procesin në nivel
lokal. Do të ishte mirë ky (këta) person(a) të ketë (kenë) përvojë në realizimin e hulumtimeve
dhe vlerësimeve. Njëkohësisht, ata duhet të jenë të njoftuar me termet dhe konceptet të
lidhura me gjithëpërfshirjen (për shembull, ta njohin këtë dokument – Model i komunës
gjithëpërfshirëse, ligjet dhe strategjitë e shtetit dhe konventat ndërkombëtare).
2) Përcaktoni kush tjetër duhet të përfshihet në këtë proces. Mblidhni një ekip të palëve të
interesuara lokale të cilët së bashku do ta realizonin vetëvlerësimin. Realizimi në bashkëpunim
i vetëvlerësimit jo vetëm që do të mundësojë krijimin e njohurive dhe ekspertizës lokale, por
do t’i forcojë rrjetet lokale të praktikantëve fushëveprimi i të cilëve është gjithëpërfshirja, e
njëkohësisht edhe do ta njoftojë pushtetin lokal me atë çka tashmë po ndodh në bashkësi. Në
këtë mënyrë nëpërmjet përfshirjes së më shumë palëve të interesuara, që në fillim komunat
do të praktikojnë gjithëpërfshirje në proces.
Komunat munden në ekipin për vetëvlerësim të marrin edhe anëtarë nga komisione, grupe të
punës ose ekipe për gjithëpërfshirje që tashmë ekzistojnë (atje ku ka) ose të kërkojnë nga
institucionet lokale dhe organizatat qytetare që në mënyrë speciale të kyçen në këtë proces
me ekspert, praktikant ose palë të interesuara si dhe individ të tjerë të interesuar.
3) Lini mjaftë kohë (dhe nëse nevojitet mjete financiare, edhe pse instrumenti është përpiluar
në atë mënyrë që nuk kërkon resurse financiare shtesë) për realizimin e vetëvlerësimit.
4) Në mënyrë ekipore vendosni cilat do të jenë afatet për realizimin e vetëvlerësimit. Në varësi
nga struktura e ekipit dhe qasja deri te të dhënat, kjo analizë mund të jetë shumë e thellë dhe
afatgjate, por njëkohësisht ajo është shumë e rëndësishme dhe vlen që të investohet kohë
dhe mund. Prandaj, që në fillim përkufizoni qëllimin e vetëvlerësimit, sepse ai i përcakton edhe
dokumentet që duhet të dalin. Keni në mendje se njohuritë nga ky proces mund të ndihmojnë
edhe në procese tjera të vlerësimit të gjendjeve ose zhvillimin e strategjive, planeve, masave
ose aktiviteteve lokale.
Përfaqësuesit komunal duhet të ndajnë kohë për koordinim të këtij procesi. Realizimi i kësaj
analize nuk kërkon domosdoshmërish resurse të tjera financiare, përveç nëse angazhohen
persona të tjera të japin kontributin e tyre.
5) Mblidhni dhe kontrolloni rezultatet e vetëvlerësimit. Ja disa rekomandime praktike si të
lehtësohet ky proces dhe të bëhet më gjithëpërfshirës:
o Për çdo listë të vetëvlerësimit punoni së bashku me ekipin për vetëvlerësim/grupin e
punës i cili është ngarkuar për atë. Lusni çdo anëtarë në mënyrë individuale ta plotësojë
listën dhe pastaj bisedoni së bashku për rezultatet.
o Mbani takime konsultative me grup më të gjerë të përfaqësuesve të bashkësisë ose
institucioneve lokale që të mblidhni informata për të gjithë indikatorët e përmendur.
o Gjeni mënyrë t’i diskutoni listat për vetëvlerësim me zyrtarët e komunës, institucioneve
lokale ose ofruesve të shërbimeve. Kërkoni nga përfaqësuesit e sektorëve të ndryshëm në

7

o

komunë t’i plotësojnë ato pjesë të listave që i kanë të njohura dhe kthejani koordinatorit
që do të jetë i ngarkuar t’i kompletojë rezultatet nga sektorët e ndryshëm.
Identifikoni burimet e të dhënave dhe vendosni cilën metodologji për mbledhjen e të
dhënave do ta përdorni (për më shumë informata, shihni pjesën: Ku dhe si mblidhen të
dhënat). Shënoni nëse informatat dhe të dhënat për ndonjë indikator të caktuar nuk mund
të merren, nuk mund të gjenden ose të maten.

6) Mendoni në cilën mënyrë mund t’i njihni dhe t’i promovoni praktikat gjithëpërfshirëse të
suksesshme ekzistuese. Promovoni këto tregime të suksesshme në kuadër të bashkësisë,
publikoni këto përmbajtje në ueb sajtin e komunës dhe/ose fejsbuk faqen. Dokumentoni dhe
shpërndani – Komuna juaj mund të jetë komunë model, sipas të cilit komunat tjera do t’i
krijojnë politikat dhe praktikat e tyre gjithëpërfshirëse, në tërë vendin por edhe më gjerë!
7) Përdorni listat për vetëvlerësim që t’i identifikoni “kalimet e ngushta” dhe sfidat të cilat
qëndrojnë në rrugën deri te gjithëpërfshirja e tërësishme në komunën tuaj. Punoni me ekipin
për vlerësim të aspekteve vijuese:
o Kontrolloni informatat relevante dhe ekzistuese që të kuptoni cilat janë arsyet për
praktikat aktuale;
o Hulumtoni alternativat nëpërmjet kërkimit të këshillës nga komuna tjera dhe konsultimit
të organizatave civile në komunën tuaj;
o Krijoni strategji lokale që të përmirësohet gjithëpërfshirja duke u përqendruar në sfidat e
identifikuara;
o Zhvilloni plane të veprimit nëpërmjet të cilit do të operacionalizohen këto strategji, duke
përfshirë vendosjen e hapave, detyrave për personelin ose vullnetarët, afatet kohore,
resurset e nevojshme dhe planit të vlerësimit.
8) Vendosni prioritete të qarta dhe punoni në realizimin e tyre. Sqaroni popullatës lokale se
pushteti lokal nuk mundet përnjëherë të përgjigjet në të gjitha sfidat e gjithëpërfshirjes. Me
ekipin për vlerësim, zgjidhni çështjet më të problematike në komunën tuaj dhe së pari zgjidhni
ato. Në planet e ardhshme do të hyjnë edhe sfidat tjera të cilat i keni identifikuar.
9) Përsëritni procesin e vetëvlerësimit në intervale të njëjta kohore. Nëse komuna ka bërë
strategji afatgjate për përmirësimin e gjithëpërfshirjes dhe pranimit të dallimeve, ky mjet do
të duhet të bëhet pjesë e punës së komunës, të përdoret rregullisht, njëherë në vit, njëherë
në kohë të mandatit të përfaqësuesve të zgjedhur komunal. Nëse planifikoni të përpiloni plan
veprimi për aktivitete gjithëpërfshirëse (ose tashmë keni praktikë të tillë), vetëvlerësimin do
të mund ta bënit para përgatitjes së planit, në mes të periudhës së realizimit të tij (si vegël
vëzhgimi), ose në fund (si vlerësim të të arriturës).

Çka përbëjnë listat për vlerësim?
Modeli i komunës gjithëpërfshirëse përmban shtatë lista të veçanta për vetëvlerësim, në fushat
përkatëse të interesit:
1) Qasja deri te të dhënat – parakusht për politika dhe shërbime gjithëpërfshirëse;
2) Bashkësi të qasshme – shkatërrimi i pengesave të gjithëpërfshirjes (hapësira publike,
shërbime, ndërtime, banim, transport, informata, komunikim);
3) Arsim gjithëpërfshirës – inkurajim i fëmijëve dhe të rinjve të mësojnë dhe të zhvillohen;
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4) Treg gjithëpërfshirës i punës dhe shërbime gjithëpërfshirëse sociale – shtrim i rrugës drejt
shoqërisë së barabartë;
5) Shërbime shëndetësore gjithëpërfshirëse – Popullatë e shëndoshë për komunë të shëndoshë;
6) Rekreacion, sport, kulturë, argëtim dhe medie gjithëpërfshirëse – kontribut drejt kohezionit
social;
7) Procese gjithëpërfshirëse dhe politika gjithëpërfshirëse – përmirësimi i transparencës,
përgjegjshmërisë dhe pjesëmarrjes qytetare.
Çdo listë për vetëvlerësim përbëhet nga një seri e indikatorëve kualitativ dhe kuantitativ që kanë për
qëllim ta masin shkallën e gjithëpërfshirjes në fushën përkatëse. Zgjedhja e këtyre indikatorëve është
bërë në bazë të shqyrtimit të veglave ekzistuese dhe të hulumtimeve të bëra anembanë botës në çdo
fushë të fokusit, si dhe nga përvoja nga modelet e zbatuara të bazuar në vetëvlerësim.
Fushat e njëjta janë të pranishme edhe në instrumentin të dedikuar për vlerësimin e gjendjeve në nivel
nacional (e dhënë si Shtojcë) e cila përqendrohet në vlerësimin e gjithëpërfshirjes në politikat
shtetërore, në ligje, strategji dhe praktika të përgjithshme.

Çka janë indikatorët?
Indikatorët janë manifestime të matshme të ndryshimit të një situate si rezultat i ndonjë intervenimi.
Indikatorët janë dëshmi për tregimin që dëshironi ta tregoni ose për rekomandimet të cilët dëshironi
t’i bëni.
Indikatorët mund të jenë kuantitativ ose kualitativ. Indikatorët kuantitativ janë masa statistike të cilat
bazohen në numërimin e njësive të caktuara dhe japin fakte statistikore. Të dhënat kualitative janë
përshkrime të thelluara që përdoren që të përcaktohet statusi i ndonjë aktiviteti, procesi ose rezultati.
Në listat për vetëvlerësim janë të përfaqësuar të dy llojet e indikatorëve sepse vetëm bashkërisht ato
japin fotografi komplete për gjendjen me gjithëpërfshirjen në nivel lokal. Për shembull, aty ku
indikatori kuantitativ jep informatë për numrin ose përqindjen e popullatës lokale e cila shfrytëzon
ndonjë shërbim të caktuar, indikatori kualitativ jep informatë për politikat, procedurat, efektet,
pasojat ose përvojat nga shfrytëzuesit në lidhje me ekzistencën dhe kualitetin e këtij shërbimi.
Kur është e mundshme, të dhënat në kuadër të secilit indikator duhet të ndahen (zbërthehen) në
kategori të ndryshme relevante (moshë, gjini, aftësi e kufizuar, përkatësi etnike, etj.). Këto kategori
dhe metoda të zbërthimit do të dallohen në varësi nga përmbajtja e indikatorit.
Indikatorët në këto lista janë të menduara të masin gjendjen me gjithëpërfshirjen e brendshme,
brenda në komunë ose bashkësi. Në këtë mënyrë ato u ndihmojnë komunave t’i identifikojnë
tendencat lokale momentale, por edhe të bëjnë krahasimin me gjendjen prej para disa vitesh.

Si të gjenden dhe të mblidhen të dhënat?
Rezultatet nga procesi i vetëvlerësimit mund të jenë nën ndikimin e tipit të të dhënave të cilat janë të
qasshme për çdo indikatorë. Ekzistojnë tre lloje të të dhënave në të cilat mbështeten indikatorët në
këto lista për vlerësim:
1) Të dhëna nga burime ekzistuese, duke i përfshirë edhe publikimet e Entit Shtetëror të
Statistikës, të dhëna nga administrata publike, të dhëna nga ofruesit e shërbimeve publike
dhe private dhe agjencitë qeveritare;
2) Të dhëna të cilat komuna tashmë i mbledh (me të cilat disponon) – të dhëna demografike
lokale, shfrytëzues të transportit, niveli i arsimit të popullatës lokale etj.
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3) Të dhëna të cilat komuna duhet të fillojë t’i mbledh nëse ato janë të rëndësishme për
përcaktimin e gjendjeve, a të cilat nuk janë pjesë e proceseve të rregullta të mbledhjes së të
dhënave në nivel lokal (supozojmë se secila komunë mbledh të dhëna si bazë për përkufizimin
e politikave, aktiviteteve dhe masave lokale).
Përgjigjet të cilat do të ofrohen duhet të bazohen në këto të dhëna; është me rëndësi të theksohet se
pushteti lokal më së miri e njeh komunën e saj dhe janë në pozitë më të mirë të realizojnë vetëvlerësim
në bashkësinë e tyre..

Si përkufizohet baza fillestare?
Vlerësimi i bazës fillestare (baseline) është rezultat i matjeve të cilat realizohen për herë të parë. Ajo
paraqet pikë fillestare, masë e cila do të shfrytëzohet si referencë për matjet dhe krahasimet e
mëtejshme. Njëkohësisht, kjo masë u mundëson komunave ta vlerësojnë avancimin drejt realizimit të
ndonjë qëllimi ose t’i vërejnë tendencat duke i krahasuar masat dhe rezultatet e tyre gjatë më shumë
viteve.
Që të hulumtohet baza fillestare për çdo indikatorë, ekipi i vetëvlerësimit duhet të bisedojë dhe të
pajtohet për atë cilët janë burimet e të dhënave, si të gjinden informatat e nevojshme dhe si të
mblidhen të dhënat e mbetura të cilët për momentin nuk janë të qasshme. Që të mblidhen një pjesë
e të dhënave, komunat duhet të bëjnë anketa lokale. Ky proces mund të jetë mjaftë i mundimshëm
dhe të merr shumë kohë, nëse komuna nuk praktikon konsultime të rregullta me qytetarët e saj dhe
nuk i ndjek qëndrimet, mendimet dhe përvojat e tyre. Ndonjëherë këto të dhëna janë të qasshme
nëpërmjet plotësimit të instrumenteve ekzistuese të cilat komuna i shfrytëzon me disa pyetje të cilat
do të dilnin nga ky instrument. Që të rritet efikasiteti, të gjithë sektorët komunal duhet të punojnë së
bashku që të përpilojnë dhe realizojnë anketa lokale periodike në të cilat do të përfshijnë pyetje në
lidhje me gjithëpërfshirjen.
Kur njëherë do të përkufizohet baza fillestare, vetëvlerësimi do të realizohet shumë më lehtë sepse
tashmë do të identifikohen burimet e informatave, kurse mbledhja periodike e të dhënave do të bëhet
pjesë e punës së përditshme të punës së komunës.
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1. Qasja deri te të dhënat – parakusht për politika dhe shërbime
gjithëpërfshirëse
Të dhënat për qasje të barabartë dhe gjithëpërfshirëse janë të rëndësisë kyçe për krijimin e politikave,
sjelljes së vendimeve, buxhetit, dizajnimi i programeve dhe ofrimi i shërbimeve. Bashkësitë që
mbledhin të dhëna “të zbërthyera” të cilat janë të ndara në kategori të ndryshme më lehtë do të
identifikojnë mungesat në shërbimet dhe do të zhvillojnë plane më të mira për atë si ato probleme do
të zgjidhen.
Shembull: Gjatë planifikimit të programit që është i orientuar sipas nevojave të fëmijës, komuna a do
t’i merr parasysh dallimet mes djemve dhe vajzave? Ose dallimet mes djemve dhe vajzave me aftësi
të kufizuara ose që jetojnë në varfëri?
Për fillim, pushteti lokal duhet të përgjigjet në pyetjet vijuese:





Me çfarë statistika lokale ose të dhëna demografike disponohet që më mirë të kuptohen
njerëzit ose bashkësitë të cilat ballafaqohen me diskriminim sistematik dhe pengesa (marrë
në përgjithësi, e pastaj edhe në lidhje me aspektet specifike)?
Të dhënat a i reflektojnë dallimet mes grupeve të ndryshme që e përbëjnë popullatën lokale?
Ato të dhëna a janë grupuar në mënyrë përkatëse në kategori që të vërehen dallimet?
Komuna a konsultohet me përfaqësuesit e organizatave të cilat i përfaqësojnë grupet e
ndryshme (femra, të rinj, persona me aftësi të kufizuar e të ngjashme) që t’i kontrollojë të
thënat në kuptim të asaj se sa ato janë të azhurnuara dhe të vërteta? Në cilën mënyrë komuna
i identifikon ato grupe të cilat janë nën rrezik nga dëbimi dhe çka bën ta pengojë atë?

Mënyrë e mirë që të fillohet është mbledhja e të dhënave për të punësuarit në komunë. Kjo tendencë
do të ndihmojë që komunat të krijojnë fuqi punëtore e cila i reflekton dallimet në popullatën që e
përfaqësojnë..
Burime të dobishme të të dhënave
Komunat mund të shfrytëzojnë burime të ndryshme të të dhënave që të fitojnë pasqyrë objektive
gjatë analizës së ndonjë problemi. Çka është edhe më e rëndësishme – komunat duhet vetë të
mbledhin të dhëna dhe t’i krahasojnë me të dhënat ekzistuese me qëllim që të bëjnë politika dhe
shërbime sa është e mundshme më adekuate e të cilat u nevojiten anëtarëve të asaj komune.
Ja disa propozime të cilat komuna mund t’i shfrytëzojë si burime të të dhënave:
•

•
•

Enti Shtetëror i Statistikës mbledh të dhëna në nivel shtetëror dhe lokal për një sërë arsyesh
duke përfshirë edhe ndihmën sociale dhe shëndetësore, tregun e punës, nivelin e arsimit,
barazinë gjinore e të ngjashme.4 Por, ndoshta nuk mbledh të dhëna për përhapjen e aftësive
të kufizuara, participimin qytetar dhe fushat tjera të interesit të qytetarëve;
Qendrat për Punë Sociale mbledhin të dhëna për shfrytëzuesit e ndihmës sociale dhe
shërbimeve sociale;
Qendrat për punësim mbledhin të dhëna për punëkërkuesit, gjininë e tyre, nivelin e arsimit,
aftësinë e kufizuar dhe orientimin profesional;

4

Temat/fushat janë marrë nga lista e publikuar nga Enti Shtetëror i Statistikës dhe janë të qasshme në
http://www.stat.gov.mk/Default.aspx

11

•

Organizatat e qytetarëve (nacionale dhe lokale) mbledhin të dhëna në baza të ndryshme në
varësi nga grupet të cilat i përfaqësojnë (p.sh. biznes mundësi për femra, shërbime lokale për
fëmijë me aftësi të kufizuara etj.).

Hap më tej
1) Bërja e planit për mbledhjen e të dhënave relevante në nivel lokal:
Ky plan duhet të ketë qëllime qartë të përcaktuara, përkufizime dhe metodologji operative që të
sigurohen të dhëna relevante dhe objektive. Duhet të sqarohet nevoja për mbledhjen e llojit të tillë të
të dhënave si dhe qëllimi i përdorimi i tyre (çka do të bëhet me të dhënat pasi që të mblidhen).
Plani për mbledhjen e të dhënave mund të identifikojë fusha konkrete ku në komunë pa qëllim janë
të kufizuara barazia dhe gjithëpërfshirja (p.sh. siguria, qasshmëria, qasja financiare deri te
shërbimet/të mirave, specifikat kulturore, obligimet familjare, përfshirja në procesin e sjelljes së
vendimeve e të ngjashme).
2) Publikimi i të dhënave në ueb faqen e komunës:
Të dhënat duhet të jenë lehtë të qasshme për popullatën lokale, që ajo të mund të fitojë informata
dhe pasqyrë si dhe të ketë dobi nga të njëjtat (p.sh. të përdor përfitime). Të dhënat duhet të jenë të
publikuar në formate të qasshme: tabela dhe rezyme tekstuale. Të dhënat duhet të jenë të paraqitura
me një gjuhë të zakonshme (lehtë të kuptueshme) dhe nëpërmjet indo-grafikëve.
Shembull: Katalogu i të dhënave të lira (the Open Data Catalogue) në Toronto përmban të dhëna të
ndryshme për atë çfarë shërbime ofron komuna, vend parkimin i qasshëm, kontakte të institucioneve
të ndryshme e të tjerë.5

Listë për vetëvlerësim: Qasja deri te të dhënat
INDIKATORË

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PO

JO

NUK
EKZISTON E
DHËNA

Komuna ka plan për mbledhjen e të dhënave me qëllime dhe indikatorë të
përcaktuar qartë
Komuna rregullisht mbledh të dhëna demografike dhe statistika komunale
nga burime të ndryshme (regjistrime, të dhëna nga Enti i Statistikës, anketa)
Në internet faqen e komunës rregullisht publikohen të dhëna të cilat janë
relevante për popullatën lokale
Komuna i shfrytëzon të dhënat e mbledhura që t’i identifikojë grupet
shoqërore të përjashtuara
Komuna rregullisht konsultohet me sektorin qytetar që ta vërtetojë
besueshmërinë e të dhënave
Komuna rregullisht konsultohet me qytetarët/familjet e prekura që ta
vërtetojnë besueshmërinë e të dhënave
Të dhënat relevante për popullatën lokale publikohen në formë të
pranueshme për qytetarët e prekur

5.

Për më shumë informata, vizitoni faqen: https://www.toronto.ca/city-government/data-research-maps/open-data/opendata-catalogue/.
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Të dhëna për popullatën në komunë

1.

2.

3.

4.

gjithsej

meshkuj

femra

persona me
aftësi të
kufizuar

Popullatë sipas grup-moshës (numri)
 0-5,99 (deri 6 vjet të mbushura)
 6-14.99 (deri 15 vjet të mbushura)
 15-18.99 (deri 19 vjet të mbushura)
 19-29,99
 30-39,99
 40-49,99
 50-64,99
 mbi 65 vjet
Popullatë sipas përkatësisë etnike (numri ose %)
 Maqedonas
 Shqiptarë
 Turq
 Serb
 Romë
 Të tjerë
Qytetarë të cilët u përkasin grupeve të cenueshme (numri)
(p.sh. persona me HIV/SIDË, pakica seksuale, persona në
institucione, persona nën rrezik nga margjinalizimi në çfarëdo
bazë, emigrantë...)
 ______________________
 ______________________
Amvisëri (numri))

Pyetje për të menduar
1. Nëse komuna ka plan intern për mbledhjen e të dhënave me qëllime dhe indikatorë të përcaktuar
qartë si dhe rregullisht mbledh të dhëna demografike dhe statistika komunale, ju lutemi
shkurtimisht sqaroni procesin.
2. Nëse nuk ekziston praktikë e tillë, ju lutemi mendoni si do të mund të fillonit me këtë proces
dhe/ose propozoni masa/hapa.
3. Si i publikoni të dhënat?
4. Nëse nuk i publikoni, ju lutemi mendoni për publikim të informatave në informator lokal, faqe
interneti e të ngjashme.
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2. Bashkësi të qasshme – shembja e barrierës për gjithëpërfshirjen
Çka do të thotë kur themi se një bashkësi është e qasshme? Bashkësia tërësisht e qasshme nuk ka
pengesa dhe siguron mundësi të barabarta që të gjithë të munden në mënyrë aktive të përfshihen në
të gjitha sferat e jetës së përditshme. Këto bashkësi me të vërtetë i përfshijnë personat me aftësi të
kufizuara, personat e moshuar, fëmijët dhe prindërit – të gjithë që kanë nevoja speciale të
qasshmërisë.
Termi “qasshmëri” këtu ka të bëjë me atë që shtëpitë private, ndërtesat e banimit, hapësirat publike,
teknologjia, programet dhe shërbimet të jenë “të liruara nga barrierat, të mundësojnë kushte që të
gjithë personat të munden në mënyrë të pavarur t’i shfrytëzojnë”6.
Krijimi dhe mbajtja e bashkësive të tilla është kyçe për ndërtimin e shoqërisë gjithëpërfshirëse sepse
edhe personat me nevojë për qasshmëri dhe fqinjët e miqtë e tyre do të kenë dobi nga jeta në bashkësi
të tilla.
Paramendoni... (ushtrim)
Që me të vërtetë ta përjetoni problemin e qasshmërisë dhe gjithëpërfshirjes, paramendoni se jeni
persona i cili lëviz me anë të karrocës dhe dëshironi të shkoni në bibliotekën lokale.
Vozitni automjet personal dhe nuk duhet të shfrytëzoni transport publik i cili nuk është i rregullt
dhe kryesish nuk ofron qasje të lehtë.
Paraqiteni në bibliotekë që të kontrolloni dhe të siguroheni se do të mund të hyni dhe të lëvizni
nëpër të. Arrini dhe parkoheni në vend parkim, por nuk mundeni menjëherë të arrini deri te hyrja
e bibliotekës sepse nuk ka qasje nga vend parkimi drejt trotuarit (i cili është i ngritur më lartë)..
Bëni një rreth nëpër vend parkim që të arrini deri te hyrja e bibliotekës, kur arrini aty e kuptoni se
dera është tepër e rëndë që vetë ta hapni – duhet të thërrisni dikë ta hap për ju.
Sporteli është vendosur më lartë, por megjithatë pjesërisht e shihni bibliotekaren që t’ia parashtroni
pyetjen. Nuk mund ta plotësoni formularin për anëtarësim sepse karrocën tuaj nuk e zë nën
tavolinat të dedikuara për plotësim. Prandaj përsëri ktheheni te bibliotekarja dhe e lusni që ajo ta
plotësojë formularin për ju.
Jeni të gatshëm ta paguani anëtarësinë, por ju thonë se arka është në katin e sipërm dhe për shkak
se nuk ka ashensor, duhet të prisni që bibliotekarja ta thërret arkëtaren të zbres me llogarinë për
pagesë.
Derisa prisni në korridor, vëreni një material reklamues dhe informues i cili reklamon një koncert
në afërsi. Dëshironi të mësoni më shumë, por nuk mund t’i arrini materialet.
Gjithashtu vëreni se salla e koncerteve nuk ka qasje për persona me karrocë.
Si ndjeheni? Çka do t’u rekomandoni autoriteteve?

Karakteristikat e bashkësive të qasshme
•
•
•
•

Mundësojnë ndërveprim dhe pjesëmarrje të të gjithë anëtarëve,
E zvogëlojnë izolimin social dhe e përmirësojnë shëndetin mental të personave më të moshuar
dhe personave me aftësi të kufizuar,
I rrit përfitimet ekonomike të bizneseve lokale, dhe
E përmirëson shëndetin fizik të të gjithëve.

6

Përkufizimi është marrë dhe është përshtatur nga: “Planifikimi për ardhmërinë, plane zyrtare komunale të dedikuara për
grup-mosha të ndryshme dhe aftësi/kufizime të ndryshme”, Bashkësia e komunave në Kolumbinë Britanike (Kanada, 2010)
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Largimi i barrierave për qasje dhe gjithëpërfshirje janë të dobishme për tërë bashkësinë. Në bibliotekë
që është e qasshme që personat në karrocë më lehtë do të lëvizin edhe personat me shikim të
dëmtuar, prind me fëmijë në karrocë ose një person i moshuar i cili përdor si ndihmë bastunin.
Gjetja e zgjidhjeve kreative që të mundësohet qasje dhe gjithëpërfshirje kërkon planifikim të menduar
me kujdes dhe mirë të intervenimeve. Shumë nga zgjidhjet për pengesat në qasje dhe gjithëpërfshirje
nënkuptojnë shpenzime të mëdha financiare.
Një zgjidhje e tillë është dizajni universal, gjegjësisht punim i prodhimeve, mjediseve, programeve dhe
shërbimeve të cilat të gjithë njerëzit mund t’i shfrytëzojnë, pa pasur nevojë për përshtatje ose dizajn
të veçantë.7 “Dizajni universal” nuk përjashton teknologji ndihmuese për një grup të caktuar të
personave me aftësi të kufizuara ku ajo është e nevojshme.8
Ky koncept nënkupton që mjediset urbane dhe rurale të jenë të qasshme për të gjithë njerëzit e
ndryshëm që jetojnë në ato, pa pengesa. Detyrë e pushtetit lokal është në vazhdimësi të punojë për
përshtatjen dhe adaptimin e institucioneve dhe hapësirave publike, që të gjithë banorët të munden
në mënyrë të pavarur, thjesht, në rehati dhe në mënyrë intuitive t’i shfrytëzojnë. Në praktikë kjo mund
të thotë zbatim i shtatë parimeve të dizajnit universal9:
1. Përdorim i barabartë: sigurim i programeve identike, shërbimeve dh hapësirave/rekuizitave
gjithkund ku është e mundshme, me qëllim që të mundësohet pozicion i barabartë për
shfrytëzuesit. Me këtë i largohemi theksimit të aftësisë së kufizuar dhe stigmatizimit, kurse
përmirësohet efektiviteti dhe gjithëpërfshirja.
Shembull: karriget e qasshme për personat me aftësi të kufizuar janë të integruara dhe të
shpërndara nëpër tribunat e stadiumit, në vend që në stadium të ketë një pjesë e caktuar ku
do të ulen personat me aftësi të kufizuar.
2. Fleksibiliteti në përdorim: dizajn i tillë i përgjigjet nevojave të llojllojshme të grupeve të
ndryshme të shfrytëzuesve. Me përshtatje më të madhe, u jepet zgjidhja për mënyrën e
përdorimit të programeve, shërbimeve ose rekuizitave/hapësirës.
.Shembull: ekzistojnë disa mënyra personat të lënë informatë kthyese për dobinë e shërbimit
të caktuar: në mënyrë elektronike, të shkruar, nëpërmjet telefonit ose në ndonjë mënyrë
tjetër.
3. Përdorim i thjeshtë dhe intuitiv: thjeshtim nëpërmjet eliminimit të ndërlikimit të panevojshëm
të prodhimeve dhe shërbimeve. Njohja e mundësive, potencialeve dhe pritjeve të
shfrytëzuesve si dhe mënyra e komunikimit të tyre me anë të gjuhës ose shkrimit (duke
përfshirë vetëdijesim për nivelet e ndryshme të njohjes së gjuhës ose shkrim leximit)
mundëson gjendje dhe shfrytëzim optimal.
Shembull: Shenja që përveç tekst përdorin edhe ikona/fotografi për kuptim më të mirë.
4. Informacione të qarta (që lehtë vërehen): informatat janë bartur në mënyrë efektive pa marrë
parasysh kushtet në të cilën zhvillohen komunikimi ose mundësitë shqisore të shfrytëzuesit.
Me këtë, informatat më të rëndësishme veçohen dhe lehtë janë të dukshme.

7

Konventa e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar e Kombeve të bashkuara (UNCPRD), neni 2, e qasshme në:
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-2definitions.html
8Ibid (UNCRPD)
9
“Shtatë parimet e dizajnit universal”, Qendra për dizajn universal (e azhurnuar), e qasshme në:
http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/
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Shembull: video orientuese për të papunësuarit ka edhe titël (për ata me dëgjim të dëmtuar)..
5. Toleranca e gabimeve: dizajni është ashtu i bërë që t’i bëj minimale gjasat për rrezik, rezultat
të keq ose përdorim të padrejtë, kurse i thekson procedurat e sigurisë dhe mënyrat e
përdorimit (ndonjëherë me shënime eksplicite).
Shembull: platforma mbi liqe që është e dedikuar për turist ka skaj/gardh të ngritur që të
pamundësohet që personat me karrocë të bien në ujë.
6. Nuk kërkon përpjekje të madhe fizike gjatë përdorimit: dizajni nuk kërkon sforcim të tepruar
që të shfrytëzohet në mënyrë efikase dhe të eliminohen hapat ose procedurat e panevojshme.
Shembull: Folësi në manifestim flet në “bubë” (mikrofon i cili nuk kërkon të mbahet në dorë),
që mos t’i lodhen duart nga mbajtja e mikrofonit.
7. Madhësi dhe hapësirë përkatëse për përdorim: është planifikuar dhe është siguruar hapësirë
e mjaftueshme për qasje, kapje, përdorim dhe mobilitet, duke i përfshirë edhe lëvizjet me çdo
teknologji ndihmëse.
Shembull: edhe rafti më i lartë në bibliotekë është i qasshëm për personin me karrocë; dyert
e tualetit janë mjaftë të gjera për personin me karrocë.
Këto shtatë parime mund të shfrytëzohen për vlerësimin e zgjidhje ekzistuese, për përmirësimin e
procesit të dizajnimit të prodhimeve dhe shërbimeve si edhe për edukimin e dizajnuesve,
planifikuesve dhe kontraktuesve/nënkontraktuesve, por edhe shfrytëzuesve, me qëllim të
përmirësimit të efikasitetit të prodhimeve dhe shërbimeve.
Një hap më tej
Në dobi të të gjithë qytetarëve është që komuna të realizojë vlerësim të asaj se sa është e qasshme
për persona me aftësi të kufizuar dhe grupeve tjera të cenueshme, që të shihet çka është ajo që
funksionon në kuptim të gjithëpërfshirjes dhe qasshmërisë, e çka duhet të ndryshohet dhe të
përmirësohet. Në listën për vetëvlerësim (më poshtë) janë të përmendur disa nga indikatorët e
mundshëm të cilat mund të shfrytëzohen për këtë vlerësim. Pushteti lokal, gjithashtu, mund t’i merr
parasysh rekomandimet vijuese që kanë të bëjnë me qasshmërinë:
1) Identifikimi dhe largimi i pengesave të cilat janë rezultat i vetëdijes së pamjaftueshme te të
punësuarit dhe te popullata dhe mungesës së zgjidhjeve:
• Siguroni trajnim për të punësuarit në komunë dhe te ofruesit lokal të shërbimeve
(shëndetësore, sociale, arsimore etj.), për sektorin qytetar dhe vullnetar për ngritjen
e vetëdijes rreth pengesave me të cilat ballafaqohen shfrytëzuesit e tyre;
• Nxitni shfrytëzim (dhe siguroni qasje) të kafshëve shoqërues (service animals),
interpretues të gjuhës së shenjave dhe asistentë personal;
• Ofroni instruksione dhe informata tjera me shkrimin e Brajit dhe me sinjalizim të qartë
vizual;
• Mendoni mënyra të qasjes për dhënien e informatave kthyese (vlerësim me gojë ose
me shkrim, kartela për komente, pyetësor me email ose anketa me anë të telefonit);
• Miratoni dhe publikoni politika për qasshmërinë për qytetarët (shfrytëzuesit dhe
familjet e tyre, ofruesve të shërbimeve, OJQ-të) të dinë çka mund të presin.
2) Identifikoni dhe largoni pengesat në transportin publik dhe futni mundësinë për shërbimin
nga dera në derë:

16

•

Kërkoni taksi transport të qasshëm: Nëse komuna bën licencimin e taksi automjeteve,
futni rregullën që kompanitë çdoherë të kenë automjete të cilët ofrojnë qasje për
karroca (ose ndihmë tjetër ose teknologji ndihmuese) për çmim të njëjtë.
• Kërkoni transport publik të qasshëm: Nëse komuna ka ose lëshon leje për transport
privat me autobus ose automjete furgoni, ngadalë futni (ose jepni subvencion)
automjete me dysheme të ulët dhe pa shkallë, ose shërbime speciale transporti për
personat të cilët nuk mund të përdorin transportin publik pa ndihmë. Gjatë
planifikimit të shërbimeve të tilla, konsultohuni me shfrytëzuesit/organizatat
qytetare..
3) Siguroni mallra. shërbime dhe hapësira/institucione të qasshme:
• Gjithkund ku është e mundshme, gjatë të gjitha prokurimet udhëhiquni nga parimi i
qasshmërisë në dizajn, kritere dhe karakteristika;
• Ku nuk është e mundshme, siguroni sqarim me shkrim në procesin e prokurimit duke
sqaruar arsyet për këtë vendim.
4) Siguroni qasje fizike deri tek institucionet dhe hapësirat publike:
• rampë ose ashensor,
• sportele të qasshme për persona me karrocë,
• rrugë këmbësorie, stole dhe parqe,
• shtigje rekreative, fusha dhe terrene sporti,
• hapësira parkimi,
• sportele dhe salla pritjesh,
• tualete publike (në institucione dhe jashtë).10
5) Siguroni qasje deri tek informatat në formate të ndryshme:
• Faqja e internetit e komunës duhet të korrespondojë me standardin për ueb qasje
ISO/IEC 40500:2012 që gjerësisht është pranuar.11 Kjo veçanërisht është e
rëndësishme për ueb faqet e reja por edhe ueb faqet e vjetra të cilat kanë
informata/dizajn të ri.
• Informata të karakterit publik duhet të jenë të qasshme për të gjithë anëtarët e
bashkësisë. Krijoni formular që lehtë plotësohen, lehtë lexohen, janë të shkruara me
gjuhë të kuptueshme dhe gjinden në format elektroni.
• Keni në dispozicion së paku nga një kopje nga të gjithë dokumentet publike të
komunës ose organizatës më shkrim të Brajit.
• Keni qasje deri tek interpretuesi i gjuhës së shenjave, si pjesë e personelit ose të jetë
në dispozicion në thirrje.

•

Qytete që përpiqen të bëhen më të qasshme
Qyteti holandez Breda është fitues në Evropë në qasshmëri dhe është fitues i shpërblimit Qytet i
qasshëm për vitin 2019. Qasshmëria është vija kryesore e planit zhvillimor katërvjeçar të qytetit
(2018-2021). Nëpërmjet iniciativës Breda Gelijk! qyteti e ndjek qasshmërinë në shërbimet dhe në
tre vitet e fundit 800 shitore dhe lokale hotelerie kanë fituar shenjë për qasshmëri, e cila jo vetëm
që e vërteton qasshmërinë, por edhe e ngre vetëdijen për rëndësinë e saj. Internet faqet gjithashtu
fitojnë vërtetim për qasshmërinë e tyre për të gjithë qytetarët, në raport të gjuhës dhe qasjes, duke
falënderuar atë që në krijimin e tyre konsultohen persona me shikim të dëmtuar. Stacionet
hekurudhore, të gjitha autobusët dhe stacionet e autobusëve janë të qasshme për personat me
lëvizshmëri të kufizuar, si dhe aplikacione për navigacion. Të gjithë vozitësit në transportin publik
10

Për
më
shumë
informata
vizitoni
faqen:
http://www.changingplaces.org/the_campaign/what_are_changing_places_toilets_.aspx
11 Pasqyrë të udhëzuesit për qasje në ueb përmbajtje, të qasshme në: https://www.iso.org/standard/58625.html
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dhe atë privat kanë kaluar në trajnim. Veçanërisht është e rëndësishme përfshirja e personave me
aftësi të kufizuara në planifikimin e intervenimeve dhe përpilimin e shërbimeve, si ato publike ashtu
edhe ato private. Internet faqet e këshillit turistik nxisin qasjen në sport dhe rekreacion, kurse
institucionet kulturore rregullisht përfshijnë persona me aftësi të kufizuara intelektuale në radhët
e artistëve dhe aktorëve, ndërsa biblioteka organizon edukim dhe siguron libra për persona me nivel
të ulët të njohjes së shkrim leximit.12

Listë për vetëvlerësim: Bashkësi të qasshme
(Hapësira publike, shërbime, ndërtime, banime, transport, informata dhe komunikim)
INDIKATORË

PO

JO

NUK KA TË
DHËNË

1.

Strategji komunale, plane veprimi dhe dokumente tjera vendosin qëllime për
përmirësimin e qasshmërisë.
Nëse po, cilat: _________________________________________
2. Komuna bën/ka bërë vlerësim të qasshmërisë fizike të:
 vet komunës
 institucioneve publike – shkollat, qendra për punësim, qendra për punë
sociale, kadastër etj.
 hapësirave publike dhe hapësirave për rekreacion – rrugë, trotuare, parqe,
plazhe, rrugë këmbësorie
 objekteve private
3. Në komunë organizohet transport publik
4. Në komunë ekziston transport alternativë për popullatën lokale që nuk mund të
përdor transportin publik
 “Paratranzit” – vozitje me shoqërim
 Subvencione për taksi transport
 Formë tjetër: __________________________
5. Ndërtesa e komunës ka qasje të mirë në:
 vend parkim
 trotuar
 hyrje
 shkallë
 ashensor
 sportel
 tualet
6. Komuna ka në dispozicion teknologji ndihmuese
7. Institucionet komunale (shkollat, bibliotekat, shtëpitë e shëndetit e të ngjashme)
kanë në dispozicion teknologjinë ndihmuese
8. Komuna ka krijuar materiale informative në formate të qasshme (të lehta për
lexim dhe me gjuhë të kuptueshme, audio, video, me shkrim të Brajit, me
shkronja më të mëdha)
9. Internet faqja është e qasshme për personat me shikim të dëmtuar
10. Komuna ka të punësuar ose ka mundësi të angazhojë interpretues të gjuhës së
shenjave
11. Komuna saktësisht e di sa qytetar janë me lëvizshmëri të kufizuar, çfarë është ajo
dhe ku janë ata
12. Komuna i shfrytëzon këto informata edhe gjatë planifikimit të veprimit në raste
urgjente

12

Për më shumë informata, shihni
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2682&furtherNews=yes
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13. Komuna realizon/ka realizuar kampanjë për ngritjen e vetëdijes publike për
nevojën dhe rëndësinë e qasshmërisë
14. Komuna realizon hulumtim për përcaktimin e shkallës së kënaqësisë së
qytetarëve nga qasshmëria e institucioneve dhe shërbimeve
15. Komuna realizon hulumtim për përcaktimin e shkallës së kënaqësisë së
qytetarëve me aftësi të kufizuara nga qasshmëria e institucioneve dhe
shërbimeve
16. Komuna parashtron kërkesa specifike për qasshmërinë gjatë lëshimit të lejeve
për ndërtim/përshtatje të ndërtesave publike ose objekteve
17. Komuna vendos kërkesa specifike për qasshmëri gjatë lëshimit të lejeve për
ndërtim/përshtatje të ndërtesave kolektive ose objekteve të banimit
18. Komuna vendos kërkesa specifike për qasshmëri gjatë lëshimit të lejeve për
transportues
19. Komuna ofron përfitime/subvencione për qasshmëri më të lehtë (banim,
transport, edukim, medie etj.)
20. Vendvotimet janë të qasshme për personat me aftësi të kufizuar

Të dhëna për qasshmërinë në komuna

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

numri

pjesa/% nga
numri i
përgjithshëm

Vend parkime të qasshme që janë të rezervuara
 afër institucioneve publike (gjyq, qendra për punë sociale, qendra për punësim e të
ngjashme)
 afër institucioneve shëndetësore
 afër institucioneve arsimore dhe kulturore
 afër bankave, supermarketeve, qendrave tregtare e të ngjashme
Institucione publike të cilat plotësojnë standarde për qasshmëri (hyrje, shkalla dhe
tjera)
Ju lutem shënoni cilat janë ato:_________________________________
Objekte që ofrojnë shërbime private (banka, vetëshërbime e të ngjashme) të cilat
plotësojnë standarde për qasshmëri)
Ju lutemi shënoni cilat janë ato:_________________________________
Objekte për banim kolektiv të cilët plotësojnë standarde për qasshmëri
Autobusë me rampa për lehtësim të qasjes (nëse ka transport të organizuar)
Automjete furgoni me rampa për lehtësim të qasjes (nëse ka transport të organizuar)
Bankomate të qasshme për personat me karrocë invalidi dhe/ose dëgjim të dëmtuar
Interpretues të gjuhës së shenjave të punësuar/angazhuar në institucionet publike
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3. Arsimi gjithëpërfshirës – inkurajimi i fëmijëve dhe të rinjve që të
mësojnë dhe të zhvillohen
Arsimi gjithëpërfshirës është kyç për përmirësimin e kualitetit të arsimit për të gjithë fëmijët, duke i
përfshirë edhe ato me aftësi të kufizuara, si dhe për zhvillimin e një shoqërie gjithëpërfshirëse dhe të
drejtë. Personat me aftësi të kufizuara duhet të shihen si një kategori e qytetarëve me të drejta të
tyre, në vend që të trajtohen si persona të cilave duhet t’u ndihmohet. Në këtë kuptim e drejta për
gjithëpërfshirje dhe arsim kualitativ është e drejtë e të gjithë njerëzve në çdo sistem arsimor.13
Shkollat gjithëpërfshirëse janë “shkolla për të gjithë”, ku fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara
ose me nevoja të ndryshme gjatë të nxënit mund të nxënë sipas dinamikës personale dhe në mënyrë
të vet në një mjedis stimulues për nxënie. Këto shkolla në mënyrë të ndërsjellë mbështeten me
bashkësinë lokale, e cila e njeh, e çmon dhe e vlerëson gjithëpërfshirjen. Karakteristikat e një shkolle
të tillë janë:










Shkollë e cila është “e përgatitur për nxënësit” në vend që të pres që nxënësit të jenë “të përgatitur
për në shkollë”. Në këtë mënyrë të gjithë nxënësit janë të përfshirë në arsimimin e rregullt, në
klasat e rregullta, çdo ditë, tërë ditën.
Të gjithë nxënësit llogariten për individ të barabartë / anëtarë të bashkësisë shkollore, të cilat
zhvillojnë relacione të rëndësishme me bashkënxënësit dhe janë të përfshirë në të gjithë aspektet
të jetës shkollore.
Nxënësve u sigurohet program mësimor i përshtatur në aftësitë, potencialet dhe nevojat e tyre
dhe mësimdhënie e diferencuar, me qëllim që të realizohen qëllimet arsimore të parapara në
programin mësimor.
Nxënësit punojnë në mjedis stimulues, struktura fleksibile e së cilës u mundëson të avancojnë
sipas dinamikës personale dhe të bashkëpunojnë me nxënësit tjerë pa marrë parasysh aftësitë,
potencialet dhe nevojat.
Ligji për vetëqeverisje lokale përcakton se komunat (edhe qyteti i Shkupit) janë përgjegjës për
themelimin, financimin dhe udhëheqjen me shkollat fillore dhe të mesme. Prandaj ato janë në një
pozitë të vetme t’i mbështesin të gjithë shkollat në bashkësinë lokale që të bëhen mjedise
gjithëpërfshirëse për nxënie. Që të ndodh kjo, nevojitet të eliminohen konceptet e gabuara në
lidhje me gjithëpërfshirjen – kur nxënësit me aftësi ose nevoja arsimore të ndryshme janë vetëm
fizikisht të pranishëm në shkollë, e nuk janë pjesëmarrës të barabartë në procesin e arsimit.
Shkolla gjithëpërfshirëse nuk është mjedis:
o ku nxënësit mund të kyçen në klasë vetëm nëse përparojnë në aspekt akademik me të
njëjtin temp si fëmijët tjerë;
o ku nxënësit shpesh nxirren nga klasa ose punojnë të veçuar në këndin e klasës me asistent
arsimor ose me defektolog, derisa mësimdhënësi punon me fëmijët tjerë;
o ku plani arsimor individual i cili përgatitet për nxënësit me nevoja të posaçme i diferencon
përmbajtjet e librit shkollor dhe paraqesin “qëllim përfundimtar” i cili e kufizon
potencialin dhe nxënien e tyre;
o ku vetëm nxënësit të cilët dinë të punojnë në mënyrë të pavarur dhe marrin nota të larta
nxiten dhe mendohen se janë të suksesshëm.

13

Për më shumë informata, shihni Konventën e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar,
Komisioni për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, Komenti i përgjithshëm Nr. 4 (2016) për të drejtën në arsim
gjithëpërfshirës. E qasshme në: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Gc.aspx
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Hap më tej
Që të nxitet gjithëpërfshirja arsimore, e cila sipas Ligjit për arsim fillor (2019) është qëllim i cili duhet
të realizohet deri në vitin 2023, komunat duhet ta miratojnë parimin se gjithëpërfshirja është qasje
dhe kulturë e pranuar dhe e realizuar nga bashkësia e tërësishme shkollore dhe nga tërë komuna, e
cila paraqet mënyrë më efektive për sigurimin e qasjes së barabartë drejt proceseve arsimore dhe
jetës shoqërore për të gjithë fëmijët dhe të rinjtë. Politikat dhe intervenimet vijuese mund të merren
parasysh për përmirësimin e qasjes drejt arsimit kualitativ në nivel lokal:
1) Njohja e gjithëpërfshirjes dhe barabarësisë si parim unifikimi i cili duhet t’i udhëheq të gjitha
politikat, planet dhe praktikat arsimore në komunë:
• Shprehje e qartë e angazhimit të komunës për sistem arsimor gjithëpërfshirës si pjesë e
dokumenteve strategjike për zhvillim lokal (strategji lokale për zhvillim ose plan veprimi).
Nëse avancimi i gjithëpërfshirjes nuk është i mishëruar në misionin dhe qëllimin strategjik
të komunës, por edhe në sistemin arsimor të shtetit, atëherë institucionet dhe individët
përgjegjës nuk do të jenë të përgatitur që t’i përkushtohen këtij procesi, dhe ai do të
përjetohet si diçka e imponuar dhe e ndarë nga qëllimet zhvillimore dhe strategjike
ekzistuese në arsim.
• Përgatitja e planit të hollësishëm të veprimit për gjithëpërfshirje arsimore të tërësishme
në kuadër të strategjisë arsimore të komunës në konsultim mes kryetarit të komunës,
këshilltarëve, institucioneve arsimore, sektorit qytetar (i cili i njeh gjendjet dhe i
përfaqëson interesat e nxënësve me nevoja të posaçme arsimore dhe të familjeve të tyre)
dhe nënkuptohet, vetë nxënësit me aftësi të kufizuar dhe familjet e tyre.
• Përcaktim i burimeve të mjaftueshme financiare dhe njerëzore për realizimin e arsimit
gjithëpërfshirës; gjithëpërfshirja është proces, e jo projekt afatshkurtër, dhe kërkon kohë
dhe mjete financiare.
2) Identifikoni dhe ngadalë largoni pengesat për arsim gjithëpërfshirës:
• Shfrytëzoni të dhënat nga vetëvlerësimi për përmirësimin e qasjes fizike deri te ndërtesat
shkollore dhe deri te klasat.
• Thirruni në angazhimet kryesore të qeverisë14. Sigurimi i arsimit të qasshëm,
gjithëpërfshirës dhe kualitativ për fëmijët në nivel lokal, duke i përfshirë edhe nxënësit
me aftësi të kufizuara është një nga përcaktimet kyçe të Qeverisë.
• Informoni shkollat për burimet e mundshme të mjeteve për përmbushjen e nevojave të
tyre (fonde të mundshme të caktuara, ndihma financiare të cilat i destinohen
ndryshimeve infrastrukturore, teknologjisë ndihmëse, asistentëve arsimor, zhvillimit
profesional të kuadrit mësimor dhe profesional e të ngjashme). Përskaj këtyre mundësive
të qasshme në nivel nacional ose nga organizata/donatorë ndërkombëtar, komunat
munden vetë të ndajnë mjete për iniciative të tilla në nivel lokal.
• Realizoni vlerësim të nevojave të shkollave për mbështetje të veçantë; këto nevoja janë
të ndryshueshme dhe më së miri është që ky vlerësim të realizohet para fillimit të çdo viti
shkollor. Në koordinim me shkollat, siguroni resurse për furnizim me libra shkollor dhe
materiale për të mësuar në formate dhe forma të qasshme (duke përfshirë edhe
zhvillimin e materialeve me shkrim të Brajit, versione të shtypura që lehtë lexohen, janë
në gjuhë të kuptueshme etj.).
• Identifikoni transportues të licencuar të cilët do të mundeshin të sigurojnë transport të
qasshëm për nxënësit me pengesa në lëvizje dhe në karroca.
14

Ligji për arsim fillor (http://mon.gov.mk/images/Zakon_za_osnovnoto_obrazovanie_br._161-_2019.pdf), Projekt për
përmasimin e shërbimeve sociale (http://www.mtsp.gov.mk/proekt-za-podobruvanje-na-socijalnite-uslugi.nspx)
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3) Mbështetni mësimdhënësit, shërbimet profesionale dhe udhëheqësit e shkollave:
• Në koordinim me ofruesit e trajnimeve, siguroni trajnime për qasje gjithëpërfshirëse në
arsim për të gjithë institucionet parashkollore, shkollave fillore dhe të mesme (për
shembull për identifikimin e nevojave të posaçme, përgatitja e PIA-së, dizajnit universal
për nxënie15, mësimdhënie të diferencuar dhe nxënie të individualizuar, bashkëpunim me
familjet etj.).
• Promovoni bashkëpunim mes mësimdhënësve, shërbimeve profesionale, kujdestarëve,
edukatorëve special, prindërve dhe nxënësve. Nxitni formimin dhe zhvillimin e
bashkësive lokale për nxënie në të cilat në mënyrë aktive punojnë dhe bashkëpunojnë të
gjithë palët e rëndësishme.
• Filloni partneritete me ente dhe institucione të specializuara sociale dhe arsimore, duke
i përfshirë edhe universitetet, qendrat për shëndet mental, shkolla speciale/qendra të
resurseve, komisioneve për vlerësim dhe institucionet tjera profesionale, veçanërisht në
sektorin qytetar, duke promovuar mësimdhënie ekipore, grupe të studimit, vlerësime të
përbashkëta dhe ndjekje të avancimit, praktikave studentore, mbështetje të
moshatarëve dhe shkëmbime, e të tjera.
4) Përfshini familjet dhe anëtarët e bashkësive si partner:
• Bashkëpunoni me organizatat e prindërve ose shoqatave të tjera civile, me qëllim të
identifikimit të fëmijëve me aftësi të kufizuar dhe me nevoja të posaçme arsimore.
Promovoni shkollat e rregullta para shkollave speciale, si mënyrë që fëmijët të jenë pjesë
e rrjedhave të rregullta shoqërore.
• Investoni në arsimin e personave në moshë të dedikuar për prindërit dhe kujdestarët, me
qëllim që familjet më të cenueshme të përfshihen në arsimin e fëmijëve të tyre;
promovoni të qenit prind pozitiv dhe të përgjegjshëm.
• Inkurajoni intervenim të hershëm para se fëmijët të nisen në shkollë. Kujdesuni që
edukator të kualifikuar special dhe personel tjetër në shtëpi, në kopshte të fëmijëve,
qendrave për zhvillim të hershëm të fëmijëve dhe qendrave ditore t’i mësojnë fëmijët të
përdorin shkrimin e Brajit, gjuhën e shenjave, orientimin dhe lëvizshmëri si dhe shkathtësi
sociale – në varësi nga nevojat e secilit fëmijë.
• Identifikoni fëmijët të cilët janë jashtë sistemit arsimor e te të cilët vështirë arrihet.
Përdorni të gjitha të dhënat me të cilët dispononi: anketa, të dhëna administrative, baza
të të dhënave për personat me aftësi të kufizuara ose nga organizatat civile.

Listë për vetëvlerësim: Arsimi gjithëpërfshirës
INDIKATORË
1.

2.

PO

JO

NUK KA TË
DHËNA

Në të gjitha institucionet arsimore në komunë zbatohen procedura për
identifikimin e nxënësve me nevoja të posaçme arsimore (NPA), në:
 institucione parashkollore
 arsim fillor
 arsim të mesëm
 arsim i të rriturve/aftësim për punë
Komuna ka vendosur bashkëpunim të rregullt dhe të detyrueshëm ndër
dikasterial mes institucioneve arsimore, shëndetësore, sociale në pikëpamje
të mbështetjes arsimore për nxënësit me NPA

15

Shih: “Qasja deri te shkollat dhe mjedisit për nxënie II: dizajn universal për nxënie”, (Unicef, 2014), e qasshme:
http://www.inclusive-education.org/sites/default/files/uploads/booklets/IE_Webinar_Booklet_11.pdf
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

Komuna ka vendosur dhe inkurajon bashkëpunim mes sistemit arsimor
formal dhe joformal (duke përfshirë ofrues të trajnimeve, organizatave civile,
trajnuesve për aftësim për punë)
Komuna i di dhe i zbaton standardet për qasshmëri të objekteve arsimore
(vend parkimi, qasja, dyer, tualete, ashensor)
Komuna kujdeset që mjetet për transport të fëmijëve të jenë të përshtatura
për nevojat e nxënësve me NPA
Komuna me saktësi e di sa fëmijë me NPA në moshë shkollore i ka në territorin
e saj
Komuna saktësisht i di specifikat/llojin dhe shkallën e kufizimit të tyre si dhe
nevojat dhe mundësitë e tyre
Komuna saktësisht e di sa nxënës me NPA janë të përfshirë në procesin
arsimor në
 institucione parashkollore
 shkolla fillore të rregullta
 shkolla të mesme të rregullta
 arsimi për personat në moshë/aftësim për punë
 shkollat/paralelet speciale
Shkollat rregullisht i japin komunës të dhëna për nxënësit me NPA
Çdo fëmijë me NPA i cila shfaq dëshirë që të regjistrohet në institucion
arsimor të rregullt. Asnjë fëmijë nuk kthehet.
Institucionet arsimore dhe të punësuarit i dinë procedurat të cilat duhet të
ndiqen gjatë regjistrimit të nxënësit me NPA
Çdo shkollë ka defektolog/edukator special
Të gjithë nxënësve me NPA u ofrohet mbështetje/ndihmë nga:
 defektolog/edukator special në vetë shkollën
 defektolog/edukator special nga institucion tjetër në komunë
 defektolog/edukator special nga komuna tjetër
 asistent personal
 asistent arsimor
 teknologji ndihmëse
 qendër ditore, organizatë qytetare, projekt
 mbështetje e veçantë/shërbime në kushte shtëpiake
Komuna ndihmon gjatë regjistrimit të nxënësve me NPA në shkollë dhe
avancimin e tyre në nënsistemin arsimor vijues
Komuna ka inspektor komunal përgjegjës vetëm për arsim
Inspektorati komunal e ndjek përfshirjen dhe avancimin e nxënësve me NPA
në shkollat e rregullta
Komuna inkuadrohet në zgjidhjen e problemeve rreth regjistrimit, ndjekjes së
rregullt, nxënies dhe suksesit të nxënësve me NPA
Komuna realizon hulumtim për përcaktimin e shkallës së kënaqësisë së
fëmijëve/të rinjve/familjeve me qasje dhe/ose gjithëpërfshirjen e
institucioneve arsimore
Komuna u ndan resurse shtesë shkollave për nxënësit me NPA:
 mjete financiare
 personel
 mjete ndihmëse, teknologji ndihmëse

Të dhëna për arsimin e nxënësve me NPA në komunë

1.
2.

gjithsej

meshkuj

femra

persona me
aftësi të
kufizuar

Gjithsej fëmijë të moshës parashkollore (numri)
Gjithsej fëmijë të cilët ndjekin institucione parashkollore
(numri):
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

 kopshte publike të fëmijëve
 qendra për zhvillim të hershëm të fëmijëve
 kopshte private të fëmijëve
 forma tjera të përkujdesjes
Fëmijët me NPA të cilët në institucionet parashkollore kanë
ardhur me vlerësim të bërë të funksionalitetit (numri)
Fëmijë me NPA te të cilët nevojat e posaçme i ka përcaktuar
personeli i institucionit parashkollor (numri)
Fëmijët e moshës parashkollore te të cilët prindërit kanë
refuzuar të realizohet vlerësimi dhe si rezultat i kësaj fëmija nuk
ka dokumentacion të nevojshëm (numri)
Gjithsej fëmijë në moshë 6-15 vjeçare (numri)
Gjithsej nxënës në shkolla fillore të rregullta (numri)
Gjithsej nxënës në shkolla fillore speciale (numri)
Nxënësit me NPA të cilët në shkollë fillore kanë ardhur me
vlerësim të bërë të funksionalitetit (numri)
Nxënësit me NPA te të cilët nevojat e posaçme i ka përcaktuar
personeli i shkollës (numri)
Nxënës (në arsimin fillor) për të cilët shkolla ka përcaktuar
nevoja të posaçme por prindërit janë kundërvënë realizimit të
vlerësimit dhe si rezultat fëmija nuk ka dokumentacion të
nevojshëm (numri)
Nxënësit me NPA të cilët e kanë braktisur shkollimin e rregullt
fillor dhe janë transferuar në shkolla speciale (numri)
Nxënësit me NPA të cilët e kanë braktisur shkollim e rregullt
fillor dhe janë jashtë nga procesi i arsimit (numri)
Gjithsej fëmijë në moshë 15 – 19 vjeçare (numri)
Gjithsej nxënës në shkolla të mesme të rregullta (numri)
Gjithsej nxënës në shkolla të mesme speciale (numri)
Nxënësit me NPA të cilët në shkollën e mesme kanë ardhur me
vlerësim të bërë të funksionalitetit (numri)
Nxënësit me NPA te të cilët nevojat e veçanta i ka përcaktuar
personeli i shkollës së mesme (numri)
Nxënës (në arsim të mesëm) për të cilët shkolla ka përcaktuar
nevoja të posaçme por prindërit janë kundërvënë realizimit të
vlerësimit dhe si rezultat fëmija nuk ka dokumentacion të
nevojshëm (numri)
Nxënësit me NPA të cilët e kanë braktisur shkollimin e rregullt
të mesëm dhe janë transferuar në shkolla speciale (numri)
Nxënësit me NPA të cilët e kanë braktisur shkollim e rregullt të
mesëm dhe janë jashtë nga procesi i arsimit (numri)
Persona në moshë mbi 19 vjeçare pa arsim fillor të mbaruar (%)
Nxënës në shkollim fillor të cilët deklarojnë se ndjehen mirë në
shkollë (%)
Nxënës në shkollim të mesëm të cilët deklarojnë se ndjehen
mirë në shkollë (%)
Nxënësit me NPA në arsim fillor të cilët thonë se ballafaqohen
me pengesa në përfshirjen në jetën shkollore (numri)
 hyrje e pa qasshme në shkollë
 klasë e pa qasshme
 tualete të pa qasshme
 libra shkollor të pa qasshëm sa duhet
 mungesë e teknologjisë dhe mjeteve ndihmuese
 mungesë e mbështetjes dhe pranimit nga mësimdhënësit
 mungesë e mbështetjes dhe pranimit nga bashkënxënësit
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26. Nxënësit me NPA në arsimin e mesëm të cilët thonë se
ballafaqohen me pengesa në përfshirjen në jetën shkollore
(numri)
 hyrje e pa qasshme në shkollë
 klasë e pa qasshme
 tualete të pa qasshme
 libra shkollor të pa qasshëm sa duhet
 mungesë e teknologjisë dhe mjeteve ndihmuese
 mungesë e mbështetjes dhe pranimit nga mësimdhënësit
 mungesë e mbështetjes dhe pranimit nga bashkënxënësit

Të dhëna për institucionet arsimore në komunë
1. Institucione parashkollore
2. Institucionet parashkollore të cilat i plotësojnë standardet për qasshmëri për
 rampë e qasshme
 vend parkim qasës
 ashensor
 tualet
 teknologji ndihmëse
3. Institucion parashkollor me defektolog/edukator special të punësuar
4. Shkolla fillore të rregullta
5. Shkolla fillore të speciale
6. Shkolla fillore të rregullta të cilat i plotësojnë standardet për qasshmëri për
 rampë e qasshme
 vend parkim qasës
 ashensor
 tualet
 teknologji ndihmëse
7. Shkolla fillore të rregullta me defektolog/edukator special të punësuar
8. Shkolla të mesme të rregullta
9. Shkolla të mesme speciale
10. Shkolla të mesme të rregullta të cilat i plotësojnë standardet për qasshmëri për
 rampë e qasshme
 vend parkim qasës
 ashensor
 tualet
 teknologji ndihmëse
11. Shkolla të mesme të rregullta me defektolog/edukator special të punësuar

numri
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4. Tregu gjithëpërfshirës i punës dhe shërbimet gjithëpërfshirëse sociale
– shtrimi i rrugës drejt shoqërisë së barabartë
Mbrojtja sociale është vegël shumë e rëndësishme për avancimin e shoqërisë gjithëpërfshirëse të
barabartë. Ajo kërkon të përgjigjet në dimensione të ndryshme të përjashtimit siç është gjinia,
përkatësia etnike, lokacioni gjeografik dhe statusi i kufizimit. Parë në përgjithësi, sot në botë
mendohet se puna e ndershme është mënyra më e mirë për realizimin e përfshirjes së tërësishme në
shoqëri dhe për gjithëpërfshirjen sociale.
Mbrojtja sociale është kyçe për arritjen e Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm (Sustainable
Development Goals – SDGs16) sepse ato nënkuptojnë përfshirje universale me qëllim që asnjë segment
i popullatës mos të lihet anash, gjë për të cilën kusht është qasshmëria universale, qasshmëri dhe
përshtatje e instrumenteve për mbrojtje dhe shërbime sociale.17
Popullata e aftë për punë – pa marrë parasysh aftësitë ose statusin socio-ekonomik – duhet të mund
të kyçen në tregun e punës. Një shoqëri gjithëpërfshirëse duhet të synojë t’i rrisë mundësitë që grupet
që nuk kanë qasje përkatëse në tërësi ta realizojnë potencialin e tyre të punës, të kontribuojnë dhe
vet të kenë dobi nga rritja ekonomike. Në tregjet gjithëpërfshirëse të punës, kërkuesit e punës duhet
të kenë:




Të ardhura përkatëse për jetë të dinjitetshme gjatë kohës së kërkimit të punës edhe në
periudha të papunësisë ose jo-aktivitetit.
Mbështetje holistike, e personalizuar, duke përfshirë edhe masat aktive të destinuara për
kërkues të punës me nevoja të ndryshme dhe të posaçme.
Qasje deri te shërbimet kualitative dhe të qasshme siç janë arsimi dhe trajnimi, shëndetësi,
banim, këshillim financiar, shërbime të përkujdesjes për fëmijë, transport e të ngjashme.

E drejta në mbrojtje sociale për të gjithë nuk mund të realizohet deri në fund nëse nuk arrin deri tek
ata që më së shumti u nevojitet. Të gjithë personat duhet të kenë qasje deri te shërbimet për mbrojtje
sociale pa diskriminim. Që të përmbushet nevoja për qasshmëri dhe efektivitet të shërbimeve për
mbrojtje sociale, pushteti duhet rregullisht t’i kyçin shfrytëzuesit në dizajnimin e shërbimeve, zbatimin
e tyre dhe vlerësimin kohë pas kohe të suksesit. Mbrojtja gjithëpërfshirëse sociale kërkon mekanizma
serioz të konsultimit mes Qeverisë dhe shfrytëzuesve, si edhe mënyrë transparente, formale të
zgjidhjes së ankesave.
Edhe pse komunat kanë dallime në mënyrën e shpërndarjes së resurseve dhe obligimeve, ato kanë
funksion të rëndësishëm në sigurimin e mbrojtjes sociale dhe ndihmës në bashkësi. Kjo mund të
arrihet nëpërmjet aksioneve për përmirësimin e kushteve për banim në lagjet e varfra, organizim dhe
mbështetje të aktiviteteve humanitare, plotësim të ndihmës të cilën e siguron shteti dhe avancimin e
ekonomisë lokale me qëllim jo vetëm të rritjes së të ardhurave të komunës, por edhe rritjen e shkallës
së punësimit në komunë, e me këtë edhe përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve gjegjësisht
zvogëlimin e varësisë së tyre sociale.
Edhe në kontekst të rritjes së vështirësive financiare, të kushtëzuara ndërmjet të tjerash nga kriza
globale ekonomike dhe politike, pushtetet lokale anembanë botës krijojnë dhe eksperimentojnë me
16

Për informata të mëtejshme, shih https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
2018 Raport për statusin social në botë (Reporton the World SocialSituation (RWSS)), Sektor i Kombeve të Bashkuara për
çështje ekonomike dhe sociale (Rezyme ekzekutive) e qasshme në: https://www.un.org/development/desa/dspd/report-onthe-world-social-situation-rwss-social-policy-and-development-division/2018-2.html
17
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dizajn dhe implementim të shërbimeve dhe politikave gjithëpërfshirëse sociale dhe masave aktive të
tregut të punës. Disa shembuj konkret janë ilustruar në pjesën vijuese.

Hap më tej
•

Bëni hulumtim për detektimin e grupeve të cenueshme ose të margjinalizuara në komunë dhe bëni
analizën e gjendjeve dhe nevojave të tyre. Ato mund të jenë të rinj të papunësuar një kohë të gjatë
ose një kohë të shkurtë, vajza dhe gra, persona që jetojnë në varfëri, persona me varësi të
ndryshme, persona me shëndet mental të çrregulluar, persona me aftësi të kufizuar, anëtarë të
grupeve etnike të caktuara, persona më të moshuar që jetojnë vetë etj.

•

Mbështetni aktivizimin, mbajtjen dhe kalimin e qytetarëve në dhe nëpër tregun e punës gjatë tërë
jetës së tyre, ashtu që do të siguroni informata të hollësishme për mundësitë lokale për karrierë
dhe trajnime të dedikuara për aftësim për punë, kualifikim ose avancim. Kur njëherë do të
identifikohen grupet e synimit në çdo kontekst lokal, komunat duhet të bashkëpunojnë me
shkollat, qendrat për punësim dhe biznes bashkësinë në realizimin e programeve të cilat u
përgjigjen nevojave të grupeve të cenueshme. veçanërisht është e rëndësishme të mendohen
mënyra për angazhim në punë të të rinjve dhe personave më në moshë me aftësi të kufizuara.
Shembull: në Esen, Gjermani, programi “Mundësia e dytë për arsimim” hyn në partneritet me
fondacionin lokal që të mundësojë kalim drejt punës të atyre nxënësve të cilët herët e kanë
braktisur arsimin për shkak të shëndetit mental të çrregulluar ose për shkak të kufizimit. Programi
i quajtur “Kursi i profesor Egerit” u ndihmon të rinjve me probleme shëndetësore t’i fitojnë
diplomat e duhura të cilat nuk i kanë fituar për shkak të sëmundjes, kufizimit ose qëndrimit në
spital. Pas diplomimit, këto njerëz të rinj kanë qenë të përfshirë në praktikë dyjavore; disa nga ata
kanë vazhduar me punë me pagesë, derisa të tjerët kanë vendosur ta vazhdojnë arsimin e tyre.18

•

Në koordinim me qendrat për punësim, merrni një qëndrim pro-aktiv në dizajnimin dhe sigurimin
e shërbimeve të personalizuara për punësim. Qasja dhe masat e njëtrajtshme nuk japin rezultat të
dëshiruar të përshtatshëm me nevojat e grupeve të cenueshme të qytetarëve.
Shembull: Komuna Naska në Suedi ka vendosur program të quajtur “Kupon me vlerë për punësim”
për ballafaqim me papunësinë dhe përjashtimin social, gjatë të cilit qytetarët përdorin “Kuponë
komunale me vlerë” që të zgjedhin punë dhe/ose ofrues të shërbimeve sociale. Me këtë kupon me
vlerë të financuar nga komuna, shfrytëzuesi mund të zgjedh aktivitete të ndryshme siç është të
mësuarit e gjuhës suedeze, arsimim të të moshuarve, përsosje profesionale, praktikë etj. Kjo qasje
novatore siguron ndarje formale mes shërbimeve publike nën pushtetin lokal dhe shërbimeve të
cilat janë nën ndërmarrje të tjera publike ose private. Çdo vit më shumë se gjashtë mijë qytetar
kyçen në këtë program .19

•

Përdorni masa të ndryshme për nxitjen e participimit dhe forumeve konsultative që ta kyçni
popullatën lokale në proceset e identifikimit dhe ballafaqimit me sfidat sociale. Krijimi i
partneriteteve në nivel lokal rreth qëllimeve të përbashkëta ka efekt të dëshmuar pozitiv në
kontekste të ndryshme.
Shembull: Në Flandri (Belgjikë), qeveria federale dhe qendrat për mbrojtje sociale kanë vendosur
platformë lokale për konsultim, në të cilën mblidhen shkolla, kopshte të fëmijëve, shoqata të cilat

18 Fondacioni Profesor Egers: Kurs i certifikuar për të rinj dhe të rritur me probleme mentale në VHS Esen, (pasqyrë) i qasshëm

në: https://www.vhs-essen.de/eggers/eggers-english.pdf
19
Programi:
Kupon
me
vlerë
për
punë,
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/Nacka.pdf

pasqyrë

(ЕuroCities),

e

qasshme

në:
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luftojnë kundër varfërisë, organizata të prindërve e të ngjashme, që të parandalojnë dhe aktivisht
ta detektojnë varfërinë e fshehtë fëmijërore. Këto platforma e nxisin ndërtimin e të
ashtuquajturave “Shtëpi lokale të fëmijës” nëpër Flandri, që paraqesin rrjete lokale të shërbimeve
të cilët punojnë me dhe për prindërit e ardhshëm dhe të tashëm që të sigurojnë qasje deri te
shërbimet parashkollore, arsimore dhe sociale të orientuar drejt fëmijës për të gjithë fëmijët nëpër
regjion.20 Aktivitet i tillë do të ishte shumë i dobishëm për fëmijët me aftësi të kufizuara të cilët nuk
ndjekin shkollë dhe nuk kanë shkathtësi sociale ose nuk janë të aftë për punë.
•

Promovimi i barazisë dhe drejtësisë me investim të vazhdueshëm në gjithëpërfshirjen sociale.
Komunat mund ta shfrytëzojnë fuqinë e rëndësishme blerëse të sigurojnë shërbime të cilat u
ndihmojnë grupeve të cenueshme.
Shembull: Për të gjithë marrëveshjet të cilat kushtojnë nga 15.000 Eur., komuna Roterdam
(Holandë) kërkon ofruesit të sigurojnë “Kthim social” në formë të mundësisë për punësim për
personat që janë në gjendje më të pavolitshme në tregun e punës, veçanërisht personat që gjatë
kohë janë të papunësuar dhe personat me aftësi të kufizuara. Ato mund të jenë punësime në afat
më të gjatë (më të gjatë se 6 muaj), punësime të përkohshme ose punësime në ndërmarrje sociale
(të cilët me qëllim punësojnë persona nga grupi i synuar i “Kthimit social”).21

Lista për vetëvlerësim: Tregu gjithëpërfshirës i punës dhe shërbime gjithëpërfshirëse
sociale
INDIKATORË
1.
2.
3.

4.

5.

6.

PO

JO

NUK KA TË
DHËNA

Komuna ka të zhvilluar dhe realizon Strategji për gjithëpërfshirje sociale, me
theks të veçantë në grupet e cenueshme
Komuna ka të zhvilluar dhe realizon Plan veprues gjithëpërfshirës lokal
(PVGJL)
Komuna ka të zhvilluar dhe realizon Strategji për punësim
 me nën-strategji për punësimin e të rinjve
 me nën-strategji për punësimin e femrave
 me nën-strategji për punësimin e personave me aftësi të kufizuar
Ekziston mekanizëm funksional për bashkëpunim ndër-dikasterial në komunë
në fushën e
 mbrojtjes sociale
 punësimit dhe masave aktive
Ekziston mekanizëm funksional për bashkëpunim ndër-dikasterial me
komuna tjera, në rajon dhe në nivel nacional në fushën e
 mbrojtjes sociale
 punësimit dhe masave aktive
Komuna ka autonomi/kompetenca të zhvillojë programe lokale për mbrojtje
sociale të cilët i plotësojnë programet nacionale
 Po, i zhvillon dhe i zbaton në praktikë
 Po, por nuk i zbaton në praktikë
 Po, ajo planifikohet në të ardhmen
 Jo, ajo nuk planifikohet në të ardhmen

20

Pasqyrë shkencore të shërbimeve për parandalimin dhe intervenim të hershëm te fëmijët, Komente - (2017), e qasshme
në: ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15145&langId=en
21 Qytetet që prijnë: Praktikat lokale për gjithëpërfshirje aktive në Roterdam (The EUROCITIES Network, 2013), e qasshme
në: http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/Rotterdam%20on%20the%20frontline.pdf
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7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Komuna ka autonomi/kompetenca të zhvillojë programe lokale për punësim
që i plotësojnë programet nacionale
 Po, i zhvillon dhe i zbaton në praktikë
 Po, por nuk i zbaton në praktikë
 Po, ajo planifikohet në të ardhmen
 Jo, ajo nuk planifikohet në të ardhmen
Komuna ndan mjete për ndihmë financiare për grupet e cenueshme (persona
me aftësi të kufizuara, familje të varfra, të pastrehë)
Komuna siguron ndihmë praktike dhe financiare për kërkues të punës nga
grupet e cenueshme, që më lehtë të gjenden, mbahen ose të kthehen në
punë, në sektorin publik dhe privat
Komuna siguron ndihmë praktike dhe financiare për kërkues të punës nga
grupet e cenueshme me qëllim vetëpunësimin ose zhvillimin e shkathtësive
sipërmarrëse
Komuna siguron ndihmë praktike dhe financiare për themelimin e bizneseve
me përgjegjësi shoqërore
Komuna mban evidencë për ndërmarrjet që punësojnë persona me aftësi të
kufizuara (ndërmarrje dhe shoqëri mbrojtëse)
Komuna mban evidencë për persona me aftësi të kufizuar të punësuar (në
ndërmarrje dhe shoqëri mbrojtëse)
Komuna subvencionon kompani të cilat punësojnë persona me aftësi të
kufizuar (p.sh. shoqëri mbrojtëse)
Komuna realizon hulumtime për përcaktimin e shkallës së kënaqësisë së
personave me aftësi të kufizuar me qasshmërinë dhe gjithëpërfshirjen në
tregun e punës
Komuna realizon hulumtime për përcaktimin e shkallës së kënaqësisë së
punëdhënësve me punën e personave me aftësi të kufizuar në ndërmarrjet e
tyre

Fotografia sociale e komunës

gjithsej

meshkuj

femra

persona me
aftësi të
kufizuar

1.
2.

Amvisëri të cilat jetojnë në varfëri (numri)
Amvisëri të cilat jetojnë në varfëri e të cilët kanë anëtarë që
është me aftësi të kufizuar (numri)
3. Shfrytëzues të ndihmës sociale (numri)
4. Persona të pastrehë (numri)
5. Shfrytëzues të shërbimeve sociale (numri)
 ndihmë dhe përkujdesje në shtëpi
 asistencë personale
 të tjerë
6. Persona që kanë problem me lëvizshmërinë a jetojnë në
shtëpi të pa qasshme (nuk kanë rampa, kanë vetëm shkallë,
nuk kanë ashensor, nuk kanë vend parkim, etj.) (numri)
7. Persona të punësuar (numri)
8. Persona me aftësi të kufizuar të punësuar në shoqëri
mbrojtëse
9. Persona të papunësuar (numri)
10. Popullatë e aftë për punë që është jo-aktive/NVOO22 (numri)
11. Niveli arsimor i popullatës së punësuar (numri)
 pa arsim

22 Persona

që as nuk janë të punësuar, as nuk janë të lajmëruar si të papunësuar, as që janë në proces të arsimit dhe trajnimit
(NEET - notinemployment, educationortraining)
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 me arsim fillor të mbaruar
 me arsim të mesëm profesional të mbaruar
 me gjimnaz të mbaruar
 me arsim të lartë të mbaruar
12. Niveli arsimor i kërkuesit të punës/popullatës së papunësuar
(numri)
 pa arsim
 me arsim fillor të mbaruar
 me arsim të mesëm profesional të mbaruar
 me gjimnaz të mbaruar
 me arsim të lartë të mbaruar
13. Niveli arsimor i popullatës jo-aktive (numri)
 pa arsim
 me arsim fillor të mbaruar
 me arsim të mesëm profesional të mbaruar
 me gjimnaz të mbaruar
 me arsim të lartë të mbaruar
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5. Shërbime shëndetësore gjithëpërfshirëse – Popullatë e shëndoshë
për komunë të shëndoshë
Në kontekst në të cilin shëndeti llogaritet si e të drejtë themelore njerëzore, të gjithë njerëzit dhe të
gjitha grupet duhet të kenë qasje deri tek ato shërbime shëndetësore të cilat u nevojiten. Organizata
shëndetësore botërore e përfaqëson konceptin e përfshirjes shëndetësore universale, që do të thotë
se secili duhet të ketë qasje deri te shërbime kualitative parandaluese, kurative, rehabilituese dhe
lehtësuese, të cilat janë në afërsi të shtëpisë dhe janë të përballueshme financiarisht.23
Që të jenë gjithëpërfshirëse, shërbimet shëndetësore duhet të jenë efikase, të barabarta dhe të
qasshme24. Ato duhet të ofrohen në bazë të asaj çka u nevojitet njerëzve: ata që kanë më shumë
nevojë për shërbime shëndetësore, duhet të munden të arrijnë deri tek ato në kushte të njëjta.
Në praktikë, duhet të ndryshohet tendenca e shërbimeve dhe mundësive më të këqija në mënyrë të
shpërpjesëtuar për njerëzit me probleme shëndetësore komplekse. Kjo është një sfidë për njerëzit nga
grupet e margjinalizuara të cilët kanë më shumë nevoja shëndetësore të patrajtuara në krahasim me
popullatën e përgjithshme. Njerëzit me aftësi të kufizuara, për shembull, shumë më shpesh kërkojnë
shërbime shëndetësore nga njerëzit pa aftësi të kufizuara. Njëkohësisht, shpesh refuzohen kur duhet
të trajtohen, marrin shërbime me kualitet më të ulët dhe janë të ballafaquar me një sërë pengesash
në qasjen deri te shërbimet shëndetësore. Në mënyrë plotësuese, personat me aftësi të kufizuara
shpesh janë të ç’kyçur nga aksionet shëndetësore për promovim dhe parandalim dhe si rezultat i saj,
më shpesh janë viktima të problemeve shëndetësore të shkallës së dytë, të fituara e që nuk janë të
lidhura me kufizimin e tyre.25
Pushteti lokal mund të përmirësoj qasjen deri te shërbimet shëndetësore kualitative për të gjithë
anëtarët e bashkësisë, duke i përfshirë edhe grupet më të cenueshme, nëpërmjet shfrytëzimit efikas
të resurseve në dispozicion. Mund të punojnë së bashku me pushtetin qendror dhe ofruesve të
shërbimeve shëndetësore që të përcaktohen prioritetet për zvogëlimin e pabarazisë shëndetësore që
të arrihet deri te grupet e cenueshme deri te të cilët përndryshe vështirë arrihet.

Hap më tej
Detyra më e rëndësishme e pushtetet lokal është të kontribuohet drejt sigurimit të gjithëpërfshirjes,
efikasitetit, barabarësisë dhe shërbimeve shëndetësore të qasshme. Komunat duhet të punojnë së
bashku me pushtetin qendror dhe shërbimet shëndetësore dhe sociale që të munden institucionet të
përgjigjen në mënyrë fleksibile në nevojat shëndetësore komplekse të grupeve të cenueshme dhe
vështirë të arritshme. Në mënyrë më specifike, komunat mund t’i bëjnë hapat vijuese:


Identifikimi i grupeve të cenueshme dhe të margjinalizuara të cilat shpesh kanë status
shëndetësor të keq, duke përfshirë edhe vetë-perceptim më të keq për shëndetin personal,
jetëgjatësinë dhe sëmundjet. Edhe pse grupet e cenueshme dhe të margjinalizuara lehtë
identifikohen në bashkësi, parafytyrimi për nevojat e tyre shpesh është jo-komplet.

23

Organizata Shëndetësore Botërore: Çka do të thotë përfshirja universale? (Pasqyrë), e qasshme në:
http://www.who.int/health_financing/universal_coverage_definition/en/
24 Qëndrim: Shëndet gjithëpërfshirës në revistën Mjekësia tropikale dhe shëndeti ndërkombëtar, vëllimi 17 б.ј 1 faq. 139141 (janar, 2012)
25 Organizata Shëndetësore Botërore: Kufizim në shëndet (Pasqyrë, janar, 2018), e qasshme në: http://www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/disability-and-health
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Edhe pse të dhënat specifike për nevojat shëndetësore të grupeve të margjinalizuara janë të
kufizuara, pushteti lokal dhe ofruesit e shërbimeve mund të kërkojnë burime shtesë të
informatave.
Pushtetet lokal në Britaninë e Madhe, për shembull, i shfrytëzojnë instrumentet e Raportit për
nevojat shëndetësore të personave të pastrehë të zhvilluar nga HomelessLink, që është rrjet
nacional i organizatave qytetare të cilat punojnë me persona të pastrehë në Angli.26 Organizatat
qytetare të cilat punojnë me grupet e cenueshme mund të kërkojnë zgjidhje të ngjashme në
koordinim me pushtetet lokale. Qasje e tillë do të ishte i dobishëm edhe për personat me aftësi
të kufizuar për të cilën ka pak informata te shërbimet shëndetësore dhe komunale.
•

Identifikimi i prioriteteve që të zvogëlohet pabarazia shëndetësore dhe të përmirësohet
qasshmëria dhe gjithëpërfshirja. Në shumë raste këto prioritete janë të lidhura me largimin e
pengesave të ndryshme të cilat i bëjnë shërbimet shëndetësore të pa-qasshme për disa grupe
në komunë. Pengesat për shëndetësi kualitative mund të jenë çmimet e larta, qasja e kufizuar,
jo-qasshmëri fizike deri te vet institucioni por edhe lëvizja e vështirësuar nëpër të njëjtin, pajisjet
ose mjetet ndihmëse mjekësore të pa-qasshme dhe sjellje jo-përkatëse e punëtorëve
shëndetësor ose injorimi i specifikave të personave në fjalë.
Për shembull, femrat me vështirësi në lëvizje shpesh nuk mund të bëjnë kontroll për kancer në
mitër ose gji për shkak se tavolinat për kontroll nuk lëshohen ose ngrihen ose kontrollet
mamografike mund të realizohen vetëm nëse femra qëndron në këmbë.

•

Përdorimi i stimujve financiar për shërbimeve shëndetësore financiarisht të jenë të qasshme.
Komunat mund të përcaktojnë mjete financiare për shërbime shëndetësore të caktuara që do
të jenë të qasshme veçanërisht të grupeve të cenueshme, duke përfshirë informata, kontrolle
shëndetësore, trajtim dhe kontroll. Një nga mundësitë që realizohet në botë paraqet zvogëlimin
ose largimin e participimit financiar për personat nga grupet e cenueshme të cilët nuk kanë
mundësi të paguajnë për shërbimet shëndetësore të nevojshme.
Për shembull, në Suedi, ku kompetenca për shërbimet shëndetësore është e decentralizuar në
pushtetin lokal, ka kufizim për atë sa mund të kushtojnë shërbimet shëndetësore si mekanizëm
për mbrojtjen nga të dhënat e larta për të njëjtat27. Çmimi më i lartë për vizitë konsultuese te
mjeku, për shembull, gjithsej është 107 euro, gjatë tërë vitit. Mjetet tjera paguhen nga buxhetet
shëndetësore lokale vjetore.

•

Promovimi i shërbimeve rehabilituese të bazuar në nivel lokal. Shkurtimisht, këto shërbime
kanë të bëjnë me dhënien e shërbimeve shëndetësore themelore për grupet e cenueshme në
bashkësitë lokale ku jetojnë, duke i përfshirë të gjitha shërbimet të nevojshme për përfshirje dhe
participim në aktivitetet ditore. Çdo person i cili ka aftësi të kufizuar ka nevojë për terapi fizike
dhe ajo duhet të sigurohet në afërsi të vendbanimit të tij, duke i përfshirë edhe mjediset rurale.28
Shembull për praktikë të mirë në këtë fushë është Reparti për shërbime shëndetësore të
qasshme, i themeluar nga Fakulteti i Krishterë i Mjekësisë dhe Spitalit në Velor, Indi. Qëllimi
kryesor i këtij projekti ka qenë të sigurohet rehabilitim i lëvizshëm gjithëpërfshirës të
personave me aftësi të kufizuara të rënda. Reparti, me ndihmën e përfshirjes intensive të

26

Vegël për vlerësimin e nevojave të personave të pastrehë (HomelessLink), e qasshme
https://www.homeless.org.uk/our-work/resources/homeless-health-needs-audit
27 Sistemi shëndetësor në Suedi: Pasqyrë, e qasshme në: https://sweden.se/society/health-care-in-sweden/
28 Rehabilitim në bashkësi, Broshurë, e qasshme në: https://sarrah.org.au/book/export/html/406

në:
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bashkësisë, tani punon në sigurimin e ndihmës shëndetësore holistike dhe kualitative për
banorët më të varfër të Velorit, duke përfshirë fëmijë, nëna, persona me sëmundje kronike,
persona të moshuar dhe persona me aftësi të kufizuara.
•

Trajnim i punëtorëve shëndetësor për ngritjen e vetëdijes për dallimet dhe mënyrat si të
realizohen rezultate më të mira shëndetësore për personat me nevoja sociale dhe mjekësore
komplekse. Trajnim i tillë është më efektiv nëse në të njëjtin përfshihen dhe përfaqësuesit nga
grupet e cenueshme të cilët janë shumë të respektuar dhe me renome te bashkësia e caktuar,
të njëjtit pastaj mund të përfshihen në aktivitete të dedikuara për informim dhe parandalim.
Për shembull, Agjencia Nacionale Australiane për sigurim shëndetësor në bazë të kufizimit, ka
miratuar strategji trevjeçare për mjediset rurale dhe ato vështirë të qasshme që t’i përcakton
mënyrat e përfshirjes së personave me aftësi të kufizuar, familjet e tyre dhe bashkësitë nga
vendet rurale dhe vështirë të qasshme në Australi. Punëtorët shëndetësor të cilët punojnë me
popullatën në këto vende kanë trajnime dhe resurse të vazhdueshme për përmirësimin e
shërbimeve të cilat i ofrojnë.29

Listë për vetëvlerësim: Shërbime shëndetësore gjithëpërfshirëse
INDIKATORË

PO

JO

NUK KA TË
DHËNË

1.

Në rast të nevojës për kontroll ose intervenim mjekësor, të gjithë personat në
komunë lehtë mund të arrijnë deri te shërbime mjekësore kualitative
2. Të gjithë personat në komunë kanë qasje në programe shëndetësore
përkatëse
3. Ofruesit publik dhe privat të shërbimeve mjekësore në komunë sigurojnë
qasje të tërësishme fizike deri te dhe në institucione
4. Ofruesit publik dhe privat të shërbimeve mjekësore në komunë ofrojnë
informata në lidhje me shëndetin në format të qasshëm, në gjuhë të
kuptueshme/të lehtë për lexim, nëpërmjet videos dhe e shtypur me shkronja
në madhësi më të madhe
5. Komuna ka strategji për përmirësimin e gjendjes shëndetësore së popullatës
së saj
6. Komuna realizon hulumtime për përcaktimin e shkallës së kënaqësisë së
personave me aftësi të kufizuara nga qasshmëria dhe/ose gjithëpërfshirja e
institucioneve shëndetësore
7. Komuna ka poliklinikë në territorin e saj
8. Të gjithë banorët kanë mjek amë
9. Të gjithë banorët kanë stomatolog amë
10. Të gjithë femrat kanë gjinekolog amë

Gjendja shëndetësore e popullatës në komunë

1.
2.

gjithsej

meshkuj

femra

persona me
aftësi të
kufizuar

Fëmijë në moshë parashkollore të cilët i kanë pranuar të
gjitha vaksinat (numri)
Fëmijë në arsim fillor të cilët i kanë pranuar të gjitha vaksinat
(numri)

29

Kujdestar rural dhe të largët, Kujdestar Australia, e qasshme në: http://www.caretakersaustralia.com.au/ndis-andcaretakers/support-for-families-and-caretakers/remote-and-rural-caretakers/
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

Fëmijë/të rinj në arsimin e mesëm të cilët i kanë pranuar të
gjitha vaksinat (numri)
Fëmijë në moshë parashkollore të cilët kanë përdorur
shërbime shëndetësore në 12 muajt e fundit (numri)
Fëmijë në arsim fillor të cilët kanë përdorur shërbime
shëndetësore në 12 muajt e fundit (numri)
Fëmijë/të rinj në arsimin e mesëm të cilët kanë përdorur
shërbime shëndetësore në 12 muajt e fundit (numri)
Femra shtatzëna të cilat shkojnë në kontrolle të rregullta (%
nga të gjithë femrat shtatzëna)
Vajza dhe femra të cilat në 12 muajt e fundit kanë shfrytëzuar
shërbime shëndetësore për shëndet seksual dhe reproduktiv
(numri)
Persona të moshuar (mbi 65 vite) të cilët kanë shfrytëzuar
shërbime shëndetësore në 12 muajt e fundit (numri)
Persona me aftësi të kufizuara (kufizim funksional) të cilët
kanë deklaruar se kanë problem shëndetësor sekondar të
lidhur me kufizimin e tyre (numri)
Persona me aftësi të kufizuara (kufizim funksional) të cilët
kanë deklaruar se kanë problem shëndetësor sekondar që
nuk është i lidhur me kufizimin e tyre (numri)
Persona pa sigurim shëndetësor (numri):
 Maqedonas
 Shqiptar
 Turq
 Serb
 Rom
 Të tjera
Persona me aftësi të kufizuar (numri) të cilët kanë deklaruar
se kanë ndihmë të mjaftueshme në formë të:
 asistencë personale
 mjete ndihmëse teknike/teknologji ndihmëse
 përshtatje në shtëpi

Shërbime shëndetësore në komunë
1. Institucione Shëndetësore Publike në komunë – shëndetësi primare (numri)
2. Institucione Shëndetësore Private në komunë – shëndetësi primare (numri)
3. Persona mjekësor në institucionet publike dhe private në komunë (numër)
4. Specialist për punë me/mbrojtje shëndetësore të personave me aftësi të kufizuara (numri)
5. Institucione shëndetësore (publike dhe private, të specializuara) të cilat plotësojnë kushte për
qasshmëri deri te dhe në institucion (numri)
6. Popullatë e cila jeton në radius deri më 500 metra nga institucioni shëndetësor më i afërt (%)
7. Popullatë e cila jeton në radius deri më 3 kilometra nga institucioni shëndetësor më i afërt (%)

numri ose %
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6. Rekreacion, sport, kulturë, argëtim dhe medie – kontribut drejt
kohezionit social
Kultura, sporti, arti dhe mediet janë gjithandej rreth nesh. Ato hyjnë në çdo hapësirë dhe vend, në të
gjithë lokacionet dhe regjionet dhe janë të infiltruar në jetën tonë të përditshme. Prandaj ekziston
nevoja mundësitë për argëtim dhe rekreacion si dhe përmbajtjet në media të jenë gjithëpërfshirëse
dhe të qasshme për të gjithë30.
Kultura, arti, sporti dhe mediet në mënyra të ndryshme kontribuojnë drejt jetës shoqërore. Ndërtesat,
hapësirat publike dhe sipërfaqet e gjelbra të menduara mirë, shfrytëzimi novator i artit publik, kujdesi
për objektet dhe lokalitetet historike, si edhe qasja deri te shërbimet dhe përfitimet e llojllojshme në
rajonet urbane dhe rurale janë faktorë kyç në ndërtimin e ndjenjës së përkatësisë ndaj bashkësisë 31.
Iniciativat më të vogla si për shembull, komuna të ndërtojë dhe të kujdeset për ndonjë fushë sporti,
të rinovojë biblioteka ose të shkëmbej informata për ngjarjet lokale, mund shumë të kontribuojnë për
zhvillimin e ndjenjës së përkatësisë ndaj bashkësisë dhe krenarisë te popullata lokale me bashkësinë
e tyre. Përveç kësaj, përfshirja në aktivitete kreative fizike dhe mendore u shkakton kënaqësi njerëzve,
kontribuon për zhvillimin e tyre, për ndjenjën e plotësimit dhe e përmirëson shëndetin dhe
mirëqenien e tyre.
Ngjashëm me këtë, qasja e barabartë deri tek informatat ka rol të rëndësishëm në krijimin e shoqërisë
gjithëpërfshirëse për shkak se e rrit përfshirjen në jetën shoqërore dhe kontribuon për informim më
të mirë të qytetarëve. Mediet publike duhet të synojnë realizimin mu të këtij qëllimi – t’i informojnë
të gjithë qytetarët për rrethanat dhe mundësitë në bashkësitë e tyre.
Në këtë kontekst detyrë kryesore e pushtetit lokal është t’i zhvillojë bashkësitë e saj në hapësira
gjithëpërfshirëse ku të gjithë qytetarët pa marrë parasysh prejardhjen, aftësitë dhe statusit social, në
mënyrë të barabartë të përfshihen në aktivitete zbavitëse dhe rekreative, e njëkohësisht të kenë qasje
të mirë deri tek informatat publike dhe lajmet lokale.

Hap më tej
Gjatë planifikimit të opsioneve zbavitëse dhe rekreative të cilat përfshijnë aspekte nga arti, kultura,
sporti dhe mediet, pushteti lokal dhe të tjerët që janë të ngarkuar për këtë mund t’i kenë parasysh
rekomandimet dhe praktikat e mira vijuese:
•

Krijoni partneritete gjithëpërfshirëse me sektorin publik, privat dhe civil. Universitetet,
shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet, grupet formale dhe joformale mund të japin kontribut
të madh në zhvillimin e shkathtësive dhe talenteve dhe nxitjen dhe mirëmbajtjen e
bashkëpunimit me grupet e ndryshme të qytetarëve. Bashkëpunimi duhet të jetë në vazhdimësi

30

Termi “Argëtim, kulturë dhe medie gjithëpërfshirëse”, i përdorur në këtë publikim i përfshin aktivitetet siç janë artet
vizuale, muzika, artet e dramës, zanatet, sportet, kultura, zbavitja dhe turizmi si edhe industritë kreative (marketingu,
arkitektura, dizajni, botimet, televizioni dhe radioja, filmi dhe mediet digjitale) dhe sigurimi i institucioneve si teatri, muzetë,
bibliotekat dhe arkivat.
31 Vende prestigjioze – strategji e qeverisë për përmirësimin e kualitetit të vendeve/hapësirave, (Britani e Madhe, 009), e
qasshme
në:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120919161233/http://www.communities.gov.uk/documents/planningandbu
ilding/pdf/1232218.pdf
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dhe të paraqet proces të menduar në të cilin partnerët do të përpiqen të vijnë deri te strategji,
politika dhe programe të përbashkëta.
Shembull: qyteti Espo (Finlandë) ka iniciuar proces të konsultimeve të gjera që të krijohet
Strategjia CultureEspoo 2030.32 Kultura duhet të shërbejë si vegël për promovimin e
qasshmërisë, sigurisë, ta mbështesë paqen dhe gjendjen shpirtërore të bashkësisë, e
njëkohësisht të inspirojë ri-konstruktim urban i cili është i orientuar drejt nevojave të popullatës.
Njëra nga masat e parapara në këtë Strategji është “Të dëgjohet zëri i qytetarëve” dhe “Të
krijojnë rrjete dhe të krijojnë partneritete”, me administratën lokale, persona e njohur dhe me
ndikim lokal dhe punëtorët kreativ në qytet.33
•

Përfshirja e qytetarëve në planifikim dhe realizim. Roli i qytetarëve nuk është vetëm rol i
shfrytëzuesve për të cilët bëhet diçka, por i ko-kreatorëve të cilët vetë kontribuojnë dhe e ndajnë
edhe punën edhe përgjegjësinë.
Shembull: Në shumë bashkësi, qytetarët shkëmbejnë lajme lokale në bllogjet e tyre dhe në
rrjetet sociale. Organizatat joqeveritare në qytetin e Çikagos (SHBA), kërkojnë aktivist lokal në
bashkësi të cilët do të lajmërojnë për përmbajtje të tilla në fqinjësinë e tyre,e njëkohësit do të
fitojnë mentorim dhe trajnim për gazetari. Gazetarët janë me përvojë të ndryshme, por në
shumicën e rasteve janë nxënës të shkollave të mesme ose student. Ata kanë publikuar tregimet
e tyre në medie të ndryshme lokale dhe në ueb faqet e tyre. Pushteti lokal në Medvej (Kent,
Britani e Madhe) ka shkuar edhe një hap më tej me atë që ka vendosur edhe një rend të vendeve
për t’u ulur në të gjithë mbledhjet e tyre kryesore për këto qytetar – gazetar dhe për blloger dhe
nga ata kërkon të shpërndajnë lajme në Tviterin e këshillit.34

•

Sigurimi i formateve të qasshme për të gjithë informatat të cilët kanë të bëjnë me aktivitetet
kulturore, rekreative dhe sportive.
Shembull: Në Roterdam (Holandë) të gjithë hapësirat publike si dhe qendrat sportive dhe
rekreative tërësisht janë të qasshme për personat me aftësi të kufizuara, edhe për pjesëmarrës
edhe për shikues. Kjo do të thotë se ekzistojnë kushte që edhe njerëzit e verbër të mund të
ndjekin dhe të luajnë futboll (në Klubin e futbollit Fejnord) dhe tenis. Gjithashtu ekzistojnë fusha
sporti gjithëpërfshirëse në Muzeun Maritajm dhe shteg për skuter në Kopshtin botanik. Nga viti
2007, Roterdami e ka plazhin më të qasshëm në Holandë me karroca për lëvizje në plazh dhe
mjete ndihmëse për ecje që janë pa pagesë, tualetet janë të qasshme si dhe shtigjet e hyrjes në
porte35.
Proces konsultues – Shembull i praktikës së mirë
Shembull i mirë për proces konsultues i cili rezultoi në një iniciativë gjithëpërfshirëse është
Rrjeti sportiv i personave shurdh në Piterborou, Britani e Madhe. Gjatë anketës për përvoja të
personave me aftësi të kufizuara e cila është realizuar në vitin 2014 nga një shoqatë
joqeveritare lokale e sportit, u zbulua se pengesë kryesore për përfshirjen e personave me
dëgjim të dëmtuar në aktivitetet sportive është komunikimi. Prandaj ky rrjet i bashkoi
përfaqësuesit e bashkësisë së personave shurdh me organizatorët e aktiviteteve sportive dhe

32

CultureEspoo
2030
Strategy,
e
qasshme
në:
https://www.espoo.fi/enUS/Culture_and_sport/In_2030_Espoo_will_be_a_creative_and_bol(86040)
33Ibid (CultureEspoo 2030)
34 “Komuna të rezervojë vende për qytetarët – gazetarë” (Shkrim, Gardian, janar 2014) e qasshme në:
https://www.theguardian.com/media/greenslade/2014/jan/27/citizenmedia-localgovernment
35 Visits 4U studime të rastit, Hapësira publike pa pengesa, Roterdam, Holandë (2017) e qasshme në:
http://www.visits4u.eu/wp-content/uploads/2017/09/visits4u-case-study-Barrier-Free-Public-Spaces-RotterdamNETHERLANDS.pdf
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rekreative si dhe organizatat joqeveritare lokale me qëllim përfshirjen e personave shurdh
dhe të atyre me dëgjim të dëmtuar në aktivitetet sportive si lojtar, trajner ose vullnetar. Disa
aktivitetet përfshijnë edhe trajnime për ngritjen e vetëdijes së organizatorëve të aktiviteteve
sportive për nevojën e personave shurdh dhe me dëgjim të dëmtuar dhe organizimin e fituesit
dhe tenisit që janë të qasshëm për personat shurdh dhe me dëgjim të dëmtuar.

Listë për vetëvlerësim: Rekreacion, sport, kulturë, argëtim dhe medie
INDIKATORË

PO

JO

NUK KA TË
DHËNË

1.

Komuna ka sektor i cili punon në aktivitete nga kultura, sporti, rekreacioni
dhe/ose argëtimi
2. Këshilli komunal ka të zhvilluar plan operativ ose veprimi për kulturë, sport,
rekreacion dhe/ose argëtim, për të cilin jep raport vjetor
3. Komuna rregullisht bashkëpunon me individ, organizata dhe individ në fushën
e kulturës dhe argëtimit
4. Komuna rregullisht bashkëpunon me individ, organizata dhe individ në fushën
e sportit dhe rekreacionit
5. Komuna inicion aktivitete në fushën e kulturës dhe argëtimit të cilat
përfshijnë persona me aftësi të kufizuara
6. Komuna inicion aktivitete në fushën e sportit dhe rekreacionit të cilat
përfshijnë persona me aftësi të kufizuara
7. Komuna realizon hulumtim për përcaktimin e shkallës së kënaqësisë së
qytetarëve me qasshmërinë dhe/ose gjithëpërfshirjen e ngjarjeve dhe
përmbajtjeve sportive-rekreative dhe kulturore-artistike si dhe argëtuese
8. Komuna ka ndërtuar/përgatitur hapësira të dedikuara (objekte, fusha sporti,
parqe) për persona me aftësi të kufizuara
9. Komuna ka në plan në të ardhmen të ndërtojë/përgatit hapësira të dedikuara
(objekte, fusha sporti, parqe) për personat me aftësi të kufizuara
10. Komuna përpiqet hapësirat publike dhe private sportive-rekreative të jenë të
qasshme fizikisht dhe financiarisht për personat me aftësi të kufizuara

Të dhëna për përfshirjen e popullatës në aktivitete sportiverekreative dhe kulturore-argëtuese në komunë
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

gjithsej

meshkuj

femra

persona me
aftësi të
kufizuara

Punëtorë nga sfera e kulturës në komunë (numri)
Punëtorë nga sfera e sportit në komunë (numri)
Qytetar të cilët janë të kënaqur nga qasshmëria fizike e
përmbajtjeve dhe ngjarjeve sportive-rekreative (%)
Qytetar të cilët janë të kangur nga qasshmëria fizike e
përmbajtjeve dhe ngjarjeve kulturore-artistike dhe argëtues
(%)
Qytetar të cilët mendojnë se përmbajtjet dhe ngjarjet
sportive-rekreative, kulturore-artistike dhe argëtuese janë
financiarisht janë të volitshme/mund t’ia lejojnë vetes (%)
Qytetar që jetojnë në radius prej 500 metrove nga hapësirat
të dedikuara për rekreacion dhe argëtim (%)
Qytetar që jetojnë në radius prej 3 kilometrave nga hapësirat
të dedikuara për rekreacion dhe argëtim (%)
Qytetar që kanë deklaruar se kanë hasur në pengesa në
përfshirjen në përmbajtje dhe ngjarje sportive-rekreative,
kulturore-artistike dhe argëtuese në vitin që kaloi (numri):
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për shkak të jo qasshmërisë fizike të hapësirës, ngjarjes,
pajisjeve (numri)
për shkak të mos pasjes qasje në informacione për
ngjarjet dhe përmbajtjet (numri)
për shkak të mos pasjes të transportit të qasshëm
(numri)
për shkak të largësisë nga hapësira/ngjarja (numri)

Të dhëna për aktivitete sportive-rekreative dhe kulturore-argëtuese në komunë
1. Hapësira për ngjarje kulturore në pronësi të komunës
2. Hapësira për ngjarje kulturore në pronësi të komunës të cilat janë të qasshme për personat me aftësi
të kufizuar
3. Hapësira të tjera publike për ngjarje kulturore
4. Hapësira të tjera publike për ngjarje kulturore të cilat janë të qasshme për personat me aftësi të
kufizuar
5. Hapësira private për ngjarje kulturore
6. Hapësira private për ngjarje kulturore të cilat janë të qasshme për persona me aftësi të kufizuar
7. Hapësira publike sportive-rekreative
8. Hapësira publike sportive-rekreative të qasshme për persona me aftësi të kufizuara
9. Hapësira private sportive-rekreative
10. Hapësira private sportive-rekreative të qasshme për persona me aftësi të kufizuara
11. Hapësira të jashtme me shumë dedikime për rekreacion (parqe, sipërfaqe të gjelbra, rrugë
këmbësorie)
12. Hapësira të jashtme me shumë dedikime për rekreacion (parqe, sipërfaqe të gjelbra, fusha sporti) të
qasshme për persona me aftësi të kufizuara
13. Rrugë këmbësorie (gjatësia)
14. Rrugë këmbësorie të qasshme, të sigurta dhe/ose të shënuara për persona me aftësi të kufizuara
(gjatësia)
15. Rrugë për biçikleta (gjatësia)
16. Rrugë për biçikleta të qasshme, të sigurta dhe/ose të shënuara për persona me aftësi të kufizuara
(gjatësia)
17. Ngjarje lokale (festivale, festime, gara etj.) të cilat organizohen në komunë (vjetore)
18. Ngjarje lokale (festivale, festime, gara etj.) të cilat i organizon dhe i financon komuna (vjetore)
19. Bibliotekë në komunë (jo në shkolla)
20. Grupe qytetarësh, shoqata dhe organizata të cilat luftojnë për të drejtën e personave me aftësi të
kufizuar
21. Grupe qytetarësh, shoqata dhe organizata të cilat merren me aktivitete sportive-rekreative dhe
kulturore-argëtuese
22. Grupe qytetarësh, shoqata dhe organizata të cilat merren me aktivitete sportive-rekreative dhe
kulturore-argëtuese për personat me aftësi të kufizuar

numri
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7. Procese gjithëpërfshirëse dhe politika gjithëpërfshirëse: përmirësimi
i transparencës, besueshmërisë dhe pjesëmarrjes qytetare
“Krijimi i hapur dhe gjithëpërfshirës i politikave nënkupton proces transparent të bazuar në dëshmi i
cili është i qasshëm dhe u përgjigjet nevojave të një diapazoni më të gjerë të qytetarëve”.36 Në nivel
lokal, zyrtarët kanë përgjegjësi të përgjigjen në nevojat dhe kërkesat e grupeve të ndryshme dhe të
krijojnë vizion për ardhmëri të përbashkët në të cilën të gjithë qytetarët e kanë vendin e tyre në një
shoqëri të larmishme dhe të llojllojshme. Sfida kryesore e pushtetit lokal është krijimi i përfshirjes
konstruktive dhe efektive të popullatës lokale pa dallim të atributeve të tyre sociale, me qëllim të
promovimit të aktiviteteve për arritjen e ndryshimit pozitiv i cili është i matshëm dhe i realizueshëm.
Pranimi i gjithëpërfshirjes si synim, për pushtetin lokal do të thotë gjetja e mënyrave të dëgjohen
mendimet e atyre të cilët më së shpeshti janë të përjashtuar nga krijimi i politikave dhe zbatimi dhe
vlerësimi i tyre. Ata duhet të mundësojnë bisedë mes palëve të ndryshme të interesuara dhe krijimi i
gjuhës së përbashkët për probleme të caktuara dhe vendosja e synimit të përbashkët. Kjo e nxit
angazhimin lokal të qytetarëve, në një atmosferë të sigurt dhe të këndshme. Procesi i tillë në të cilën
janë përfshirë palë të ndryshme të interesuara mundëson ndërveprim mes njerëzve me perspektiva
të ndryshme dhe me funksione dhe qëndrime fillestare të ndryshme: pushteti, sektori privat, opinioni
ekspert, grupet e ndryshme sociale të përfaqësuara nëpërmjet organizatave qytetare e të tjerë.
Pushtetet lokale mund të kontribuojnë në mënyrë pozitive për zhvillimin e shoqërisë qytetare duke
krijuar klimë të shëndoshë për zhvillim të organizatave qytetare. Në klimë të tillë organizatat qytetare
mund të ndërmarrin rol të katalizatorëve social dhe përfaqësuesve të zërave të atyre që zakonisht nuk
dëgjohen.
Që të mundësohet përgjigje holistike dhe shumë dimensionale për nevojat e popullatës lokale, është
e nevojshme të vendosen “politika gjithëpërfshirëse të cilat mundësojnë ndërveprim në nivel lokal,
rajonal dhe nacional, shfrytëzim vertikal të resurseve dhe dialog në nivel horizontal mes sektorëve të
ndryshëm administrativ”37. Roli i pushtetit lokal në këtë kuptim është të mbaj baraspeshën mes të
drejtës në vendimmarrje dhe përgjegjësisë personale dhe institucionale te institucioneve dhe
qytetarëve pjesëmarrës në proces, gjatë kësaj duke stimuluar shkëmbimin e njohurive dhe përvojave
në bashkësi në një kuptim më të gjerë.
Sfida kryesore e partneriteteve lokale është në vendosjen e kornizës përkatëse të politikave dhe
praktikave të cilat do të mundësojnë baraspeshë ndërmjet kompetencave dhe interesave të pushtetit
lokal dhe organizatave qytetare, gjatë kësaj duke e shfrytëzuar potencialin e shoqërisë qytetare për të
mirën e grupeve të cenueshme. Në kontekst të tillë, pushteti lokal duhet të veprojë si “nxitës dhe
frymëzues” për angazhim në sektorin privat dhe qytetar për të mira publike dhe shërbime publike.

Hap më tej

36

“Shikim mbi pushtetin”, Pjesa 8, Qeveri e hapur dhe gjithëpërfshirëse (OECD, 2013), e qasshme në https://www.oecdilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2013_gov_glance-2013-en
37 Krijimi i shoqërisë gjithëpërfshirëse: strategji praktike për promovimin e ndërveprimit social (UNDESA, 2009), e qasshme
në: http://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2009/Ghana/inclusive-society.pdf
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Parakusht për participim të gjerë në procesin e sjelljes së veprimeve, zbatimit dhe ndjekjes si dhe
vlerësimit është qeveri e përgjegjshme dhe e qasshme (lokale dhe qendrore) e cila synon t’i plotësojë
nevojat e qytetarëve të saj, veçanërisht ato të grupeve të cenueshme. Që të realizohet ky potencial,
pushteti lokal mund të realizojë pjesë të rekomandimeve ndërkombëtare vijuese që janë dëshmuar:
•

Vini në hartë faktorët lokal relevant për të gjithë grupet që nëpërmjet të përfaqësuesve të tyre
të jenë të kyçura në proceset e miratimit e politikave dhe vendimeve lokale. Grupet e
ndryshme të cenueshme dhe/ose të prekur, organizatat qytetare të cilat i përfaqësojnë, opinioni
ekspert dhe sektori privat duhet të përfshihen në proceset konsultuese që nga fillimi. Prandaj
është shumë i rëndësishëm që vënia në hartë e palëve lokale të interesuara të bëhet para krijimit
të çfarëdo strategjie, plani ose realizimi i intervenimeve të caktuara.
Sfida kryesore e pushtetit lokal në këtë kuptim është të sigurojnë listë komplete të të gjithë
organizatave qytetare nëpërmjet të cilave janë të përfaqësuar në mënyrë legjitime të gjithë
grupet/bashkësitë. Kjo mund të thotë realizim i vënies fillestare në hartë dhe nxitja e atyre
grupeve/bashkësive të pa përfaqësuar ose të padukshëm të formojnë shoqata të tyre qytetare
(formale ose joformale) të cilat i përfaqësojnë interesat e tyre.

•

Përfshini organizata qytetare lokale ose të tjera në ofrimin e shërbimeve publike. Nëse
realizohet në mënyrë transparente dhe të besueshme, me respektimin e normativit dhe
standardit për kualitet, ky proces mund nga njëra anë ta rrit përfshirjen e popullatës me
shërbime publike (shëndetësore, arsimore, sportive, kulturore etj.), njëkohësisht të sigurojë
përfaqësim adekuat të grupeve të cenueshme. Në këtë proces, pushtetet lokale (në raste të
caktuara edhe pushteti qendror), duhet të jenë mirë të informuara për ofertën lokale të
shërbimeve të mundshme, por edhe t’i përshtatin procedurat e tyre për prokurim të shërbimeve
publike, duke u hapur drejt partnerëve jo-tradicional. Këto janë arritje nëpërmjet përfaqësimit
më të madh të financimit nëpërmjet granteve (përkundër financimit mbizotërues dhe tradicional
të financimit të shpenzimeve), ofrimi i shërbimeve të bazuara në bashkësitë dhe ofrimi i
rëndësisë më të madhe përfitimeve sociale nga shërbimet 38.
Shembull: Në Holandë, shërbimet sociale dhe arsimi, edukimi dhe përkujdesja parashkollore
sigurohen kryesisht nga organizatat qytetare, OJQ-të, kompanitë private dhe ndërmarrjet sociale
nëpërmjet marrëveshjes me pushtetin kompetent. Mendohet se pushteti lokal njëkohësit nuk
mundet në të njëjtën kohë në mënyrë kualitative të sigurojë zhvillim të politikave, ofrimit të
shërbimeve dhe kontrollit të kualitetit”.39

•

Buxheti i cili është me pjesëmarrje, i ndjeshëm ndaj çështjes së gjinisë, aftësisë së kufizuar dhe
gjithëpërfshirjes. Pushteti lokal mund të realizojë analizë të buxhetit të saj nga aspekti i
interesave të grupeve të ndryshme të cenuara dhe popullatës lokale.
Buxheti gjithëpërfshirës dhe i ndjeshëm paraqet shpërndarje të mjeteve publike në atë mënyrë
që mundëson barazi dhe përforcim të grupeve të cenueshme në proces40. Nëse zbatohet në
mënyrë transparente, qasja e tillë drejt zhvillimit dhe planifikimit të buxhetit lokal kontribuon

38

Sipas Strategjisë për shoqëri qytetare, rezultate nga konsultimet, (“Locality”, 2018), e qasshme në:
http://locality.org.uk/wp-content/uploads/2018/05/Civil_society_strategy_Localitys_consultation_response.pdf
39 Përfshirja e organizatave qytetare në angazhimin e detyrave të qeverisë (punim shkencor, European Centre for Not-forprofit Lawand the World Bank, mars 2013), e qasshme në: http://ecnl.org/wp-content/uploads/2015/10/Contracting-outservices-to-CSOs_ECNL-preliminary-reserach-paper.pdf
40 Ky interpretim është nxjerrë nga procesi tashmë i krijuar i buxhetit të ndjeshëm në gjini, i cili tashmë zbatohet në R. e
Maqedonisë së Veriut. Sipas buxhetit të ndjeshëm në gjini: pasqyrë (UN Women, undated), e qasshme në:
https://unwomen.org.au/our-work/focus-areas/what-is-gender-responsive-budgeting/
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drejt informimit më të mirë dhe politikave, masave dhe aktiviteteve të dedikuara të cilat e
përmirësojnë gjendjen e grupeve të cenueshme mes tyre edhe personat me aftësi të kufizuara.
Shembull: Qyteti i Vjenës ka buxhet të ndjeshëm në gjini që nga viti 2006. Ata i kontrollojnë të
gjithë pjesët e buxhetit nga perspektiva gjinore dhe në kapitull të veçantë i përshkruajnë
përfitimet për komunën nga kjo praktikë. Praktika e vërtetë pozitive, ku shihet përfitimi nga
buxheti i ndjeshëm në gjini, qe diskutim në të cilin u zbulua se një fushë e caktuar sporti shumë
më shumë ka qenë e shfrytëzuar nga meshkujt dhe djemtë sesa nga femrat dhe vajzat. Pas një
analize të hollësishme gjinore pushteti i qytetit ka investuar në dhoma zhveshjeje të veçuara
dhe e kanë zgjeruar ofertën e aktiviteteve sportive për femrat41. Ky proces i njëjtë mund të
kontribuojë për shqyrtim më të mirë të nevojave të personave me aftësi të kufizuara në komunë
dhe përgatitjen e masave për përmirësimin e gjithëpërfshirjes dhe qasshmërisë të shërbimeve
lokale.

Listë për vetëvlerësim: procese gjithëpërfshirëse dhe politika gjithëpërfshirëse
INDIKATORË

PO

JO

NUK KA TË
DHËNA

1.

Komuna ka strategji ose praktikë për përfshirjen e banorëve në procesin e
planifikimit
2. Komuna ka së paku një anëtarë të personelit i cili është i ngarkuar për
përfshirjen/angazhimin e qytetarëve
3. Komuna realizon debat publik ose konsultim para miratimit të buxhetit
4. Komuna ka paraparë mjete në buxhet të dedikuar për
përfshirjen/konsultimin e banorëve
5. Komuna i respekton propozimet dhe kërkesat e qytetarëve
6. Komuna në mënyrë aktive lobon para pushtetit qendror për buxhet më të
madh për shërbimet publike të qytetarëve të tyre
7. Komuna ka mjete në buxhet të dedikuara për bashkëpunim me organizatat
qytetare
8. Komuna shkëmben informata me qytetarët dhe me shoqatat qytetare
nëpërmjet:
• Medie të shtypura (duke përfshirë edhe printimet e mëdha)
• Telefon
 Radio
 Televizion
 Takime ballë për ballë (p.sh. tribuna publike, diskutime në komunë)
9. Komuna i përdor platformat vijuese për konsultim me qytetarët/sektorin
qytetar:
 Diskutime publike në komunë
 Forume tradicionale konsultative (mbledhje të bashkësive lokale,
mbledhje publike/komunale)
 Fokus grupe të ekspertëve
 Panel diskutime qytetare
 Këshilla/komisione qytetare
 Lëvdata dhe ankesa anonime
10. Komuna i shfrytëzon i inkuadron qytetarët/organizatat qytetare në proceset
vijuese
41

“Buxheti i ndjeshëm në gjini”, doracak i nëpunësve shtetëror në qytetin e Vjenës (Vienna City Administration, undated), e
qasshme në: https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/principles/manual.html
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përcaktimi i problemeve në politikat, ligjet dhe aktet nënligjore
përcaktimi i prioriteteve lokale
dhënia e propozimeve për shërbime dhe programe lokale
Informimi i opinionit dhe/ose grupeve të veçanta të cenueshme
vlerësim i efekteve nga politikat dhe programet
realizimi i aktiviteteve të përbashkëta
ofrimi i shërbimeve publike
ndjekja e shpenzimeve publike
probleme me të cilat ballafaqohen grupet e cenueshme dhe nevojat e
tyre të posaçme
11. Komuna realizon hulumtime për përcaktimin e shkallës së kënaqësisë se
qytetarëve me:
 informimin e tyre me politikat dhe ligjet e reja
 informimin e tyre për aktivitete, mundësi dhe programe për mbështetje
që zhvillohen në nivel lokal
 përfshirja e tyre në proceset e konsultimit
 përfshirja e tyre në miratimin e vendimeve për buxhetin lokal, prioritetet
dhe programet/projektet
 përfshirja e tyre në realizimin e programeve/projekteve
 përfshirja e tyre në vlerësim dhe dhënie të informatave kthyese për
programet/ projektet të realizuara

Të dhëna për komunën
1.
2.

3.

4.
5.
6.

numri ose
përqindja

Buxheti i tërësishëm i komunës
Të dhëna gjithsej për
 përmirësimin e qasshmërisë
 arsim
 shëndetësi
 aktivitete sociale
 punësim
 aktivitete sportive-rekreative
 aktivitete kulturore-artistike dhe argëtuese
 informim të qytetarëve
 konsultime me qytetarët
 financimin e organizatave dhe iniciativave qytetare
Të dhëna gjithsej të dedikuara për personat me aftësi të kufizuara për
 përmirësimin e qasshmërisë
 arsim
 shëndetësi
 aktivitete sociale
 punësim
 aktivitete sportive-rekreative
 aktivitete kulturore-artistike dhe argëtuese
 informim të qytetarëve
 konsultime me qytetarët
 financimin e organizatave dhe iniciativave qytetare
Hyrja totale nga donacionet dhe ndihmat financiare (ndihmë financiare dhe ndihma jomonetare)
Hyrje totale nga donacionet dhe ndihmat financiare të dedikuara për personat me aftësi të
kufizuara (ndihmë financiare dhe ndihmë jo-monetare)
Organizata qytetare lokale
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7.
8.

Organizata qytetare lokale të cilat punojnë me persona me aftësi të kufizuara
Organizata qytetare lokale në të cilat janë të anëtarësuar dhe në mënyrë aktive punojnë
persona me aftësi të kufizuara
9. Organizata qytetare lokale të cilat punojnë persona me aftësi të kufizuara e të cilët
rregullisht përfshihen në proceset konsultuese
10. Organizata qytetare lokale të cilat punojnë me persona me aftësi të kufizuara e të cilat
ofrojnë shërbime publike (të financuara nga shteti, komuna ose donatori)

Të dhëna për popullatën në komunë

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

gjithsej

meshkuj

femra

persona me
aftësi të
kufizuara

Anëtarë të organizatave qytetare lokale
Anëtarë të organizatave qytetare lokale të cilat punojnë me
persona me aftësi të kufizuara
Anëtarë të organizatave qytetare lokale të cilat punojnë me
persona me aftësi të kufizuara a edhe vet janë persona me
aftësi të kufizuara
Anëtarë të organizatave qytetare lokale të cilat punojnë me
persona me aftësi të kufizuara e të cilët rregullisht
inkuadrohen në proceset konsultuese
Qytetarë që janë të kënaqur nga shkalla e informimit për
ngjarjet, politikat, prioritetet e të ngjashme
Qytetar të cilët janë të kënaqur nga kualiteti i shërbimeve
në komunë
Qytetar të cilët janë të kënaqur nga efektet nga konsultimet
dhe vëmendjes që komuna ua kushton qëndrimeve dhe
propozimeve të tyre
Qytetar të cilat janë të kënaqur nga përpjekjet e komunës
për përmirësimin e gjithëpërfshirjes
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Planifikimi veprues gjithëpërfshirës lokal – Udhëzues për komunat
Pse nevojitet plani veprues gjithëpërfshirës lokal?
“Për njëzet vjet, njeriu ndoshta do të vendoset në hënë. Për dyzet vite ndoshta do të vendosemi në
Mars. Në 200 vitet e ardhshme ndoshta do të dalim nga sistemi diellor dhe do të udhëtojmë drejt
yjeve. Por, në ndërkohë, do të duhej të arrijmë deri në shitore, kinema ose restorant”. – Stiven
Hoking42
Largimi i pengesave të cilat qëndrojnë në rrugën e gjithëpërfshirjes së tërësishme të personave nga
grupet e cenueshme, e veçanërisht të personave me aftësi të kufizuara, është proces kompleks i cili
kërkon planifikim gjithëpërfshirës. Në këtë kapituj janë të përshkruar hapat në procesin e planifikimit
gjithëpërfshirës lokal. Ky udhëzues është i dobishëm për komunën në procesin e përgatitjes së planit
veprues gjithëpërfshirës lokal (PVGJL), në zbatimin dhe vlerësimin e tij.
Ky është dokument ilustrues i cili mund të ndryshohet sipas kontekstit lokal në çdo komunë. PVGJL-ja
mund të zbatohet si dokument në vete ose të integrohet në protokollet ekzistuese për planifikimin e
punës së komunës. Rekomandohet që komunat me më pak përvojë në planifikimin gjithëpërfshirës
lokal ta zhvillojnë PVGJL-në e parë si dokument në vete për organizim dhe udhëheqje më të lehtë me
aktivitetet.
PVGJL-ja duhet të jetë vegla kyçe në planifikimin e aktiviteteve të dedikuara për përmirësimin e
shërbimeve për personat me aftësi të kufizuara dhe të kushteve për gjithëpërfshirje të tyre të
tërësishme.

Si të zhvillohet plani veprues gjithëpërfshirës lokal?
Çdo PVGJL është dokument unik i cili e përshkruan gjendjen në komunë dhe i trason qëllimet,
karakterin dhe përfshirjen e aktiviteteve lokale të dedikuara për personat me aftësi të kufizuara.
Pengesat në qasshmëri duhet ngadalë dhe në mënyrë sistematike të largohen, kurse planet duhet të
rishikohen në bashkëpunim me të gjithë palët e interesuara dhe t’i reflektojnë prioritetet dhe
pengesat në gjithëpërfshirjen të cilat paraqiten në mënyrë plotësuese.
Në këtë pjesë janë sqaruar hapat të cilat duhet t’u ndihmojnë komunave në planifikimin dhe zbatimin
e planeve vepruese gjithëpërfshirëse lokale. Çdo komunë duhet ta përcaktojë kontekstin e saj specifik
të veprimit, proceseve ekzistuese dhe protokolleve të planifikimit dhe të qëllimeve dhe në mënyrë
përkatëse ta përshtat këtë plan.
Hapi 1: Shpërndani përgjegjësinë për marrjen e vendimeve
Planifikimi veprues gjithëpërfshirës lokal duhet të realizohet në nivel ekzekutiv që pastaj të mund të
bëhet pjesë integrale e të gjitha aktiviteteve dhe proceseve në nivel të komunës. Para se të
përcaktohet përgjegjësia dhe detyrat konkrete për zhvillimin dhe zbatimin e PVGJL-së, çdo komunë
duhet ë përcaktojë së paku një mbikëqyrës të procesit i cili ka përvojë me plane vepruese ose njohje
të praktikave të suksesshme, por nuk duhet të jetë i njoftuar me specifikat dhe nevojat e personave
me aftësi të kufizuar dhe me ndërtimin e komunave gjithëpërfshirëse. Ky mund të jetë kryetari i
komunës, kryetari i këshillit komunal, udhëheqësi i sektorit ose ndonjë anëtarë tjetër i pjesës
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ekzekutive të administratës komunale. Ky mbikëqyrës do të jetë përgjegjës për suksesin e zbatimit të
gjithëpërfshirjes në të gjithë sektorët, që do të merr përgjegjësi dhe do t’i sjellë të gjitha vendimet në
lidhje me sigurimin e resurseve, planifikimin dhe zbatimin e planit.
Duhet të emërohet projekt menaxher ose udhëheqës i cili do të jetë i ngarkuar për koordinimin dhe
do të ketë rol të krijuesit kryesor programor në procesin e planifikimit veprues. Në raste ideale, ky
person duhet të ketë njohje dhe kuptim për gjithëpërfshirjen. Nëse nuk ka person të tillë në këshillin
e komunës ose në sektorët tjera të administratës, atëherë projekt menaxheri i emëruar duhet të ndjek
trajnim për gjithëpërfshirjen ose respektimin e dallimeve në çka mund të ndihmojë organizata
joqeveritare lokale e cila ka përvojë paraprake në gjithëpërfshirjen, ose të angazhohet nga
institucionet që janë nën kompetenca të komunës ose veprojnë aty (shkolla, institucione
shëndetësore ose sociale) ose janë nga sektori qytetar.
Në mënyrë plotësuese, komunat duhet të sigurojnë mjete të dedikuara për aktivitetet
gjithëpërfshirëse lokale. Në raste ideale, këto burime të financave duhet të identifikohen që në vetë
procesin e planifikimit dhe të sigurohen sa është e mundshme më herët. Është mirë të hulumtohen
edhe burime tjera të mjeteve financiare siç janë ndihmat financiare, donacionet ose mjetet që i jep
pushteti qendror, sektori privat ose donatori i huaj.
Hapi 2: Vendosja i grupit punues multidisiplinar
Komunat duhet të kenë qasje multidisiplinare në planifikimin e implementimit që të mbështetet
PVGJL-ja nga tërë komuna. Çdo komunë duhet të formojë grup pune i cili përbëhet nga përfaqësues
të komunës, anëtarëve të këshillit dhe njerëzve me njohuri personale ose profesionale për
gjithëpërfshirjen. Ky grup do të jetë përgjegjës së bashku me projekt menaxherin për zbatimin e
procesit të planifikimit dhe të krijimit të propozim versionit të planit veprues.
Komunat duhet të jenë të vetëdijshme se konsultimet gjithëpërfshirëse, veçanërisht konsultimet me
persona me aftësi të kufizuara, mund të zgjasin më gjatë dhe të kërkojnë resurse plotësuese siç është
transport i qasshëm ose prezantimin e përmbajtjeve në mënyrë alternative dhe t’i përfshijë edhe
familjet.
Hapi 3: Vënia në hartë e organizatave relevante nga sektori qytetar dhe pjesëtarëve të grupeve të
synuara
Për planifikim efektiv duhet të jenë të azhurnuara të dhënat për grupet e cenueshme, siç janë personat
me aftësi të kufizuar, personat e moshuar, familje të cilët jetojnë në varfëri, personat pjesëtarë të
pakicave të tjera etj., domethënë:
• Identifikimi i grupeve të synuara, ata të cilët ballafaqohen me qasshmëri të vështirësuar
dhe/ose probleme në gjithëpërfshirjen
• Vënia në hartë dhe bërja e listës së organizatave qytetare të cilat i përfaqësojnë grupet e
synuara ose ato pjesëtarët e së cilës janë pjesëtarë të grupeve të synuara.
Ky aktivitet duhet të rezultojë me identifikimin e mundësive për përmirësimin e gjithëpërfshirjes dhe
bashkëpunimit të mëtejshëm të grupit të punës për PVGJL me organizatat qytetare ose grupet e
synuara të përcaktuara.
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Hapi 4: Vërja në hartë e funksioneve të pushtetit lokal, sektorëve, shërbimeve dhe burimeve të
informatave
Për proces efektiv të planifikim veprues gjithëpërfshirës lokal, është e nevojshme të kihet fotografi të
qartë për mjedisin operativ dhe të identifikohen mundësitë për përmirësimin e gjithëpërfshirjes në
nivel të komunës.
Për të gjithë shërbimet që i ofron komuna, bëni listë me veprimtari, programe, hapësira dhe burime
të informatave publike. Njëkohësisht duhet të identifikohen mënyrat tipike për të cilat shfrytëzohen
këto shërbime. Ky hartim do t’u ndihmojë komunës, anëtarëve të këshillit dhe administratës të
kontrollojnë a i kanë hulumtuar të gjitha aspektet e punës së tyre, që të identifikojnë pengesa
ekzistuese ose potenciale për qasshmërinë dhe gjithëpërfshirjen, por edhe mundësi për largimin e
tyre. Këtë proces mund ta realizojë grupi i punës për PVGJL-në.
Komunat mund t’i identifikojnë shërbimet vijuese:

•

•
•
•
•

shërbime në lidhje me pronën – punë ndërtimore, mirëmbajtja e rrugëve, rrugëve për
këmbësor dhe për biçikleta, komunalet;
veprimtari shërbyese nën kompetencat e saj: aktivitetet rekreative dhe kulturore, biblioteka,
shërbime informative, qendra për persona me aftësi të kufizuara, për qytetar më të vjetër,
qendra për zhvillim të hershëm të fëmijëve/kopshteve të fëmijëve;
shërbime për të cilat kompetent është pushteti qendror (arsimi, shëndetësia, puna sociale);
shërbime rregulluese: planifikim, ndërtim, kontroll i kafshëve endacake, vend parkim,
shërbime ekologjike/shërbime për mbrojtjen e mjedisit jetësor, nxehje e të ngjashme;
administrata e përgjithshme: informimi i opinionit, shërbimet komunale, ballafaqimi me
pagesën e të dhënave publike dhe ankesave;
qeverisje e mirë: zgjedhje, takime ekzistuese ose të dedikuara të administratës ose
komisioneve dhe zgjedhja e anëtarëve të këshillit.

Pasi që secili sektor shërbimi do të identifikohen, duhet të përcaktohen aspektet vijuese:
•
•
•

Identifikimi i barrierave ekzistuese dhe mundësive për përmirësimin e gjithëpërfshirjes;
Përgatitja e aktiviteteve, resurseve, strategjive dhe qasjeve për përmirësimin e
gjithëpërfshirjes;
Kontroll i të dhënave raportit mes numrit dhe specifikave të grupeve të cenueshme.

Hapi 5: Udhëheqja dhe përgjegjësia
Komunat duhet të miratojnë rregulla të qarta për udhëheqje që të vendosen pritjet rreth procesit të
planifikimit dhe besueshmërisë në zhvillimin dhe zbatimin e PVGJL-së. Përpilimi i rregullave të
udhëheqjes në këtë fazë, para se të vendoset prioritetet dhe aktivitetet, e avancojnë qasjen drejt
gjithëprfshirjes së tërësishme në komunë. Si rezultat i kësaj, organet kompetente do të jenë të
përgatitura ta planifikojnë procesin dhe qartë të dinë çka pritet nga ata në kuptim të zbatimit dhe
lajmërimit.
Procesi i drejtimit dhe përgjegjësisë mund të përfshijë edhe procese individuale si për shembull:
•
•
•

Përgjegjësi për plotësimin e aktiviteteve të planifikuara në kuadër të pozicionit të punës;
Njoftime tremujore (gjysmë vjetore ose vjetore) për zbatimin e PVGJL-së si pjesë e rendit të
ditës në mbledhjet e këshillit të komunës;
Mekanizma për dhënien e mendimit dhe informatave kthyese për zhvillimin dhe zbatimin e
PVGJL-së nga qytetarët.
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Hapi 6: Zhvillimi i aktiviteteve për përmirësimin e gjithëpërfshirjes
Zhvillimi i aktiviteteve gjithëpërfshirëse lokale nënkupton bashkëpunim me qytetarët dhe
përfaqësuesit e tyre. Aktivitetet, të cilat përpilohen në koordinim me grupin e punës për PVGJL-në.
mund të realizohen në më shumë fusha parësore të komunës konkrete. Gjithashtu, ato mund të jenë
në harmoni me strategjinë nacionale për gjithëpërfshirje (ose ligje dhe strategji tjera të cilët e nxisin
gjithëpërfshirjen, për shembull Ligji për arsim fillor).
Për çdo aktivitet, PVGJL-ja duhet t’i identifikojë aktivitetet vijuese:
• Prioritet/fushë e fokusit,
• Emërtimi dhe përshkrimi i aktivitetit,
• Qëllimi dhe rezultatet e pritura,
• Grupi i synuar ose publiku,
• Kornizë kohore e fillimit dhe fundit të aktivitetit,
• Kush dhe për çka është përgjegjës,
• Resurset e nevojshme për zbatim, duke i përfshirë edhe partneritetet e jashtme,
• Indikatorë specifik dhe të matshëm për vlerësimin e suksesit,
• Raport (udhëzime për formatin dhe përmbajtjen).
Këto aspekte janë të rëndësishme dhe duhet të analizohen/përcaktohen, por nuk është patjetër të
hyn në planin veprues përfundimtar. Për qartësi dhe saktësi, plani veprues final duhet të përmbajnë
përshkrim të aktivitetit, qëllimin, rezultatet e pritura dhe kornizë kohore të realizimit, sipas nevojës
(dëshirës mundësive) edhe informata tjera.
Hapi 7: Përgatitni kornizë për ndjekje, vlerësim dhe raportim
Ndjekja e rregullt e zbatimit të aktiviteteve gjithëpërfshirëse komunës do t’i mundësojë:
•
•
•

t’i modifikojë qëllimet dhe aktivitetet e PVGJL-së që të mund të përgjigjen në sfidat e reja në
fushën e gjithëpërfshirjes,
të drejtohet vëmendja dhe resurset drejt fushave ku vështirë ndërrohen gjerat,
njoftimet për gjithëpërfshirjen të jenë të sakta, objektive dhe në kornizat kohore të dhëna.

Planet e veprimit duhet të përbëjnë indikatorë specifik dhe të matshëm të suksesit për çdo aktivitet
ose grup të aktiviteteve dhe duhet të shmangen korniza kohore të paqarta. Ndjekja dhe vlerësimi
duhet të jetë pjesë integrale nga procesi i planifikimit veprues që të sigurohemi se aktivitetet e
përcaktuara janë specifike dhe të matshme dhe se të dhënat e mbledhura janë relevante. Gjatë
përpilimit të kornizës për ndjekje dhe vlerësim, grupi i punës për PVGJL-në duhet:
•
•

•
•

të identifikojë indikatorë përkatës kyç për çdo aktivitet,
t’i identifikojë të gjitha burimet e të dhënave të patjetërsueshme për ndjekjen e avancimit për
çdo aktivitet, duke i përfshirë edhe strategji për mbledhje plotësuese të të dhënave, nëse të
dhënat e nevojshme nuk janë të qasshme,
ta shpërndajë përgjegjësinë për raportim për indikatorët për çdo aktivitet dhe përpunimin ose
rezymim të të dhënave,
të kërkojë nga mbikëqyrësi (kryetari i komunës/përfaqësues i lartë i komunës) ta miratojë
kornizën dhe të sigurojë mbështetje dhe përkushtim për realizimin e saj në nivel të tërë
komunës.
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PVGJL është proces dinamik i cili vazhdimisht duhet të kontrollohet dhe përmirësohet. Më së paku,
grupi i punës për PVGJL duhet të bëjë kontrolle/analiza tremujore që të ndiqet avancimi dhe ai të
prezantohet para mbledhjeve të këshillit të komunës. Personeli i komunës rregullisht duhet t’i
kontrollojë aktivitetet dhe ta ndjek avancimin si pikë e vazhdueshme në rendin e ditës në takimet e
ekipit udhëheqës. Komunat gjithashtu, mund të bëjnë revizion vjetor të aktiviteteve dhe përmirësimin
sipas indikatorëve.
Hapi 8: Shpallni, promovoni dhe zbatoni planin
Pasi që PVGJL-ja do të jetë i miratuar në të gjithë nivelet, duke përfshirë edhe këshillin komunal, ai
duhet të shpallet dhe të promovohet edhe para administratës komunale dhe para bashkësisë më të
gjerë. Komunat duhet t’i shpallin PVGJL-të e tyre në format të qasshëm dhe të gjejnë mënyrë t’i
shkëmbejnë informatat në bashkësitë të cilat kanë nevoja të posaçme në lidhje me komunikimin. Në
varësi nga nevoja, ato mund të jenë vord dokumente të qasshme, publikime të shtypura me shkronja
të zmadhuara/më të mëdha, audio botime, tekst që lexohet lehtë, shkrimi i Brajit ose gjuha e shenjave
(ose subtitër).
Zbatimi i suksesshëm i PVGJL-së kërkon ndarje të qartë të përgjegjësive në kuadër të administratës
komunale dhe bashkëpunim të vazhdueshëm si dhe komunikim mes sektorëve, me anëtarët e
interesuar të komunës, organizatat qytetare dhe dhënësit e shërbimeve.
Për zbatimin e PVGJL-së gjithashtu është kyçe zbatimi i të gjithë aspekteve që ai i përcakton. Raportet
për zbatimin e PVGJL-së duhet të jenë të përfshira në raportet vjetore të kryetarit të komunës ose të
këshillit të komunës.

Model i planit veprues gjithëpërfshirës lokal (PVGJL)
Angazhim publik: përkushtim ndaj gjithëpërfshirjes
Kjo pjesë hyrëse e deklaron përkushtimin e komunës ndaj planifikimit veprues gjithëpërfshirës lokal.
Komuna mund të vendos që këtë pjesë ta shkruaj si porosi nga kryetari i komunës ose si letër nga
këshilli që t’i jep legjitimitet dokumentit.
Kjo pjesë gjithashtu mund të përmbajë disa parime udhëheqëse nga Konventa e KB-së për të drejtat
e personave me aftësi të kufizuar, ndonjë deklaratë ose politikë nëpërmjet së cilës këshilli komunal do
të jep ide të qartë për atë se cilat janë prioritetet e komunës.
Pasqyrë dhe vizion
Kjo pjesë e sqaron kontekstin në të cilin përgatitet ky PVGJL. Ai mund të përfshijë:
•
•
•

Për kë dhe për çfarë arsye zhvillohet ky plan?
Cili është vizioni i komunës për gjithëpërfshirjen?
Cilat janë hapat e ndërmarra për përgatitjen e planit, duke përfshirë edhe takimet konsultative
me grupin e punës për PVGJL-në.

Legjislacioni dhe korniza e politikave
Në këtë pjesë është e ilustruar si pushteti lokal e planifikon gjithëpërfshirjen në përputhje me
standardet ndërkombëtare dhe ligjet dhe politikat shtetërore. Në këtë pjesë do të duhej të ketë
pasqyrë të kornizës ligjore të miratuar nga shteti dhe të gjithë standardet relevante që kanë të bëjnë
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me gjithëpërfshirjen në kontekst të vetëqeverisjes lokale. Kjo pjesë nuk ka nevojë të përgatitet për
çdo komunë veç e veç dhe duhet të jetë rezultat i vlerësimeve periodike të gjendjeve për të cilat
kompetent do të ishin pushteti qendror ose institucionet shkencore-hulumtuese. Shtojca (më poshtë)
mund të jenë të dobishme gjatë përgatitjes së kësaj pasqyre.

Pasqyrë e bashkësisë lokale
Kjo pjesë i përshkruan njerëzit e ndryshëm të cilët e përbëjnë bashkësinë me qëllim identifikimin e
fushave të prioritetit dhe grupeve të cenueshme. Në këtë pjesë mund të përfshihen statistikat dhe
tendencat aktuale të popullatës, përshkrim të amvisërive tipike nga popullata e synuar, largësia dhe
dendësia e popullatës dhe profili i grupeve të cenueshme lokale. Nëse këto të dhëna statistikore nuk
janë të siguruar në nivel lokal, në këtë pjesë mund të përfshihen informata nga Enti Shtetëror i
Statistikës dhe burime të tjera relevante. Mirë është të sigurohen të dhënat për:
•
•
•
•

Numri i personave në bashkësi të cilët jetojnë me ndonjë aftësi të kufizuar,
Numri i personave të cilëve u nevojitet kujdes ose ndihmë në jetën e përditshme,
Numri dhe lloji i institucioneve publike/ndërtimeve të qasshme në komunë,
Numri dhe lloji i programeve dhe projekteve të financuara nga komuna të cilët kanë për qëllim
ta avancojnë gjithëpërfshirjen, qasshmërinë dhe respektimin e dallimeve në nivel lokal.

Bashkëpunim me bashkësinë
Bashkëpunimi i anëtarëve të bashkësisë dhe sektorit qytetar është shumë i rëndësishëm në procesin
e përfshirjes të atyre për të cilin bëhet plani. Kjo do të thotë se ata do ta ndihmojnë punën e grupit të
punës për PVGJL-në dhe do të marrin pjesë në aktivitetet konsultuese shtesë me palët e interesuara
të popullatës lokale dhe sektorit qytetar. Ata duhet të jenë të përfshirë edhe në konsultime gjatë
ndjekjes dhe vlerësimit të këtij plani, kurse komuna duhet t’i shfrytëzojë informatat kthyese të marra
nga ata.

Aktivitete
Kjo tabelë është shembull për atë si mund të organizohen aktivitetet në PVGJL.
Prioritet/fokus fushë
Cila është fusha e veprimit/grupi i
aksioneve?
Grupi i synuar
Për cilët banor të popullatës lokale
është i dedikuar aktiviteti?
Aktiviteti
Cili është aktiviteti kryesor i cili
planifikohet në fushën e identifikuar të
veprimit?
Qëllimi/rezultati
Cili është rezultati (ideal) të cilin e
presim nga këto aktivitete?

Shembull: Qasshmëria


Persona me aftësi të kufizuara dhe persona të tjerë me nevoja të
veçanta në lidhje me qasshmërinë
 Persona me shikim të dëmtuar
Adaptimi i internet faqes së komunës që t’i kënaq Standardet për
qasshmëri elektronike - Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
2.0 AA niveli
Personat me aftësi të kufizuara dhe personat tjerë me nevoja të
posaçme në lidhje me qasshmërinë mund në mënyrë të pavarur të vijnë
deri tek informatat e nevojshme sikur personat pa kufizime/nevoja të
posaçme në lidhje me qasshmërinë
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Hapa
Cilat janë specifikat në lidhje me secilin
aktivitet?
Me siguri do të duhen më shumë hapa
për realizimin e aktivitetit.
Indikatorë kyç të suksesit
Cilët janë treguesit për sukses?









Përgjegjësi
Kush është përgjegjës?
Për çka është i angazhuar secili?




Buxhet

Sa mjete do të nevojiten për realizimin
dhe si do të sigurohen?





Kornizë kohore

Në cilën periudhë kohore do të 
realizohen hapat e aktivitetit?




Revidim i internet faqes ekzistuese të komunës
Angazhimi i konsultuesit (ose firmës) e cila do të duhet të dizajnojë
dhe vendos internet faqe të re
IT sektori i komunës do të trajnohet për WCAG për mirëmbajtjen e
internet faqes
Vendosja e internet faqes së qasshme sipas udhëzimeve të nivelit
WCAG 2.0 AA
Numri i përfaqësuesve të trajnuar nga IKT sektori i komunës për
mirëmbajtjen qasshmërisë së internet faqes
Numri i shfrytëzuesve të internet faqes së komunës në një periudhë
të caktuar (p.sh. 6 muajt e parë)
Përqindja e shfrytëzuesve të internet faqes së komunës të cilët janë
të kënaqur nga niveli i qasshmërisë (anketë)
Konsultues (ose firmë) për qasshmërinë elektronike (dizajnim,
vendosje dhe trajnim)
Udhëheqës i IKT sektorit në komunë – për mirëmbajtjen e internet
faqes
Ndihmë financiare nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale/
Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale
Ndihmë financiare të siguruar nga sektori qytetar për aktivitete me
dedikim
Mjete buxhetore nga zëri për furnizim dhe mirëmbajtje të IKT
pajisjeve/platformave të komunës (ekses tabelë me shpërndarje të
hollësishme të mjeteve: honorarë për shërbime konsultuese,
mbështetje elektronike, materiale dhe shpenzime për mbajtjen e
trajnimeve)
Nëse për ndonjë aktivitet nuk nevojiten mjete shtesë (p.sh. rroga e
personit përgjegjës për mirëmbajtjen e IKT pajisjeve/platformave
të komunës ai ashtu kështu e merr rrogën, kjo nuk i rrit në masë të
konsiderueshme detyrat e tij të punës), gjithashtu duhet të shpallet
Revizion i internet faqes ekzistuese – deri më 15 janar 2020
Krijimi i internet faqes së re të qasshme – deri më 15 mars 2020
Trajnim për mirëmbajtjen e internet faqes – deri më 15 maj 2020
Vlerësim i shfrytëzimit të internet faqes dhe kënaqësisë nga
qasshmëria e saj
Tjerë (sipas nevojës)
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Shtojca – Të dhëna dhe indikatorë për vlerësimin e gjendjes në nivel
shtetëror
1. Listë për vetëvlerësim: Qasja deri te të dhënat
Të dhëna për popullatën në shtet

gjithsej

meshkuj

femra

Persona me
aftësi të
kufizuar

1. Popullatë sipas grup-moshës (numri)
 0-5,99 (deri 6 vjet të mbushura)
 6-14.99 (deri 15 vjet të mbushura)
 15-18.99 (deri 19 vjet të mbushura)
 19-29,99
 30-39,99
 40-49,99
 50-64,99
 mbi 65 vjet
2. Popullatë sipas përkatësisë etnike (numri ose %)
 Maqedonas
 Shqiptarë
 Turq
 Serb
 Romë
 Të tjerë
1. Grupe të cenueshme (numri)
(p.sh. persona me HIV/SIDË, pakica seksuale, persona në
institucione, persona nën rrezik nga margjinalizimi në
çfarëdo bazë, emigrantë...)
3.1 ______________________
3.2 ______________________
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2. Listë për vetëvlerësim: Bashkësi të qasshme (Hapësira publike, shërbime, ndërtime,
banime, transport, informata dhe komunikim)
INDIKATORË

PO

JO

NUK KA
TË DHËNË

1.

Strategji shtetërore, plane veprimi dhe dokumente tjera vendosin qëllime për
përmirësimin e qasshmërisë.
Nëse po, cilat: _________________________________________
2. Shteti ka normativ të përcaktuar qartë për qasshmërinë deri te dhe në ndërtesa,
në transport publik, e të ngjashme
3. Shërbimet publike, institucionet shtetërore, njësitë e vetëqeverisjes lokale,
organizatat qytetare dhe bizneset, me ligj janë të obliguar:
 të sigurojnë qasshmëri deri tek objektet e tyre ( trotuar të gjerë, vend parkim,
hyrje të qasshme etj.)
 të sigurojnë qasshmëri në objektet e tyre (ashensor, tualete të qasshme,
sportele etj.)
 të sigurojnë informata në forma të qasshme (të lehtë për lexim dhe me gjuhë
të kuptueshme, audio, video, shkrim të Brajit, të shtypura me shkronja të
mëdha)
 të sigurojnë qasje deri tek informatat duke përdorur kuadër të trajnuar –
persona të cilët përdorin gjuhën e shenjave, përkthyes e të ngjashme
4. Shteti bën/ka bërë vlerësim të qasshmërisë fizike të:
 objekteve të administratës shtetërore
 institucioneve publike – shkolla, qendra për punësim, qendra për punë sociale,
kadastër etj.
 hapësirave publike dhe hapësirave për rekreacion – rrugë, trotuare, parqe,
plazhe, rrugë për këmbësor
 objekteve private
5. Objektet e administratës shtetërore detyrimisht duhet të kenë:
 vend parkimin të qasshëm
 trotuar të qasshëm
 hyrje të qasshme
 shkallë të qasshme
 ashensor të qasshëm
 sportel të qasshëm
 tualet të qasshëm
6. Shteti parashtron kërkesa specifike për qasshmërinë gjatë planifikimit të
ndërtesave të reja për institucionet ose entet e tyre ose adaptimin e objekteve
ekzistuese
7. Shteti parashtron kërkesa specifike për qasshmëri gjatë lëshimit të lejeve ose
lidhjes së marrëveshjeve me transportues
8. Shteti ofron përfitime ose subvencione për përmirësimin e qasshmërisë së
shërbimeve (banim, transport, edukim, medie, përkujdesje etj.)
9. Vendvotimet anembanë shtetit janë të qasshëm për personat me aftësi të
kufizuara
10. Procesi zgjedhor kujdeset për qasshmëri më të madhe për personat me aftësi të
kufizuar (informata në format të qasshëm, trajnime për komisione zgjedhore,
persona me aftësi të kufizuar – anëtarë të këshillave zgjedhor ose vëzhgues, etj.)
11. Objektet e administratës shtetërore dhe institucioneve disponojnë teknologji
ndihmuese
12. Institucionet shtetërore (shkollat, bibliotekat, shtëpitë e shëndetit e të ngjashme)
disponojnë me teknologji ndihmuese
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13. Institucionet dhe entet shtetërore kanë përpiluar materiale informative në format
të qasshëm (të lehtë për lexim dhe me gjuhë të kuptueshme, audio, video, me
shkrim të Brajit, të shtypurame shkronja të mëdha)
14. Internet faqet e institucioneve dhe enteve shtetërore janë të qasshme për
personat me shikim të dëmtuar
15. Institucionet dhe entet shtetërore kanë të punësuar ose angazhojnë interpretues
të gjuhës së shenjave
16. Shteti me saktësi e di sa qytetar janë me lëvizshmëri të kufizuar, çfarë është ai dhe
ku janë ata
17. Shteti i shfrytëzon këto informata gjatë planifikimit të veprimit në raste urgjente
18. Shteti realizon/ka realizuar kampanjë për ngritjen e vetëdijes publike për nevojën
dhe rëndësinë e qasshmërisë
19. Shteti ofron subvencione dhe shpërblime për përmirësimin e qasshmërisë (fizike,
financiare, mediatike etj.)
20. Shteti ofron subvencione ose lehtësime për persona fizik për përmirësimin e
qasshmërisë (sigurimi i mjeteve ndihmëse – karroca, bastun, përfitime në doganë
për furnizim të teknologjisë ndihmuese, modifikimin të hapësirës – vendosja e
tualetit, ashensorit ose rampës të qasshme përkatëse, etj.)

Të dhëna për qasshmërinë në shtet

numri

pjesa/% nga
numri i
përgjithshëm

1.

Vend parkime të qasshme që janë të rezervuara
 afër institucioneve arsimore
 afër institucioneve kulturore
 afër institucioneve shëndetësore
 afër institucioneve speciale (Qendra për Punë Sociale, Qendra për Punësim e të
ngjashme)
 afër stacioneve policore dhe institucioneve gjyqësore (gjyqe, drejtori për librat
amë e të ngjashme)
 afër institucioneve tjera publike (posta, agjenci rregullatore e të ngjashme)
 afër bankave, supermarketeve, qendrave tregtare e të ngjashme
2. Institucione publike të cilat plotësojnë standarde për qasshmëri (hyrje, shkalla e tjera)
 institucione arsimore
 institucione kulturore
 institucione shëndetësore
 institucione sociale (Qendra për Punë Sociale, Qendra për Punësim e të ngjashme)
 stacione policore dhe institucione gjyqësore (gjyqe, drejtori për librat amë e të
ngjashme)
 institucioneve publike (posta, agjenci rregullatore e të ngjashme)
 tjera:_________________________________
3. Objekte që ofrojnë shërbime private (banka, vetëshërbime e të ngjashme) të cilat
plotësojnë standarde për qasshmëri
Ju lutem shënoni cilat janë ato:_________________________________
4. Objekte për banim kolektiv të cilët plotësojnë standarde për qasshmëri
5. Autobusë me rampa për lehtësim të qasjes
6. Automjete furgoni me rampa për lehtësim të qasjes
7. Bankomate të qasshme për personat me karrocë invalidi dhe/ose dëgjim të dëmtuar
8. Medie elektronike ose të shtypit të cilët përshtatin përmbajtje për personat me aftësi
të kufizuara
9. Medie elektronike ose të shtypit të cilët rregullisht publikojnë përmbajtje për jetën e
personave me aftësi të kufizuar
10. Interpretues të gjuhës së shenjave të punësuar/të angazhuar në institucionet publike
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Të dhëna për lëvizshmërinë e personave me aftësi të kufizuar, sipas anketës së realizuar, % nga
personat me aftësi të kufizuar që janë anketuar
1. Persona me aftësi të kufizuar të cilët vet mund të hyjnë dhe t’i shfrytëzojnë shërbimet e
shërbimeve publike
2. Persona me aftësi të kufizuar të cilët vet mund të hyjnë dhe t’i shfrytëzojnë transport publik
3. Persona me aftësi të kufizuar të cilët vet mund të hyjnë dhe të lëvizin në rrugë, në park
4. Persona me aftësi të kufizuar të cilët vet mund të hyjnë dhe t’i shfrytëzojnë shërbime komerciale
(banka, shitore)
5. Persona me aftësi të kufizuar të cilët vet mund të hyjnë dhe t’i shfrytëzojnë mediet elektronike
dhe të shtypit
6. Persona me aftësi të kufizuar të cilët vet mund të hyjnë dhe t’i shfrytëzojnë shërbimet publike

%
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3. Listë për vetëvlerësim: Arsimi gjithëpërfshirës
INDIKATORË
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

PO

JO

NUK KA
TË DHËNA

Janë vendosur rregulla dhe procedura për sigurimin e mundësive të barabarta,
trajtimit të barabartë dhe mos-diskriminimit mes të gjithë nxënësve dhe studentëve
pa përjashtim
Janë të vendosur procedura për identifikim të hershëm të personave/të rriturve me
nevoja të posaçme arsimore (NPA) në:
 institucionet parashkollore
 arsimin fillor
 arsimin e mesëm
 arsimin e të rriturve/aftësim për punë
Në të gjithë institucionet arsimore në shtet zbatohen procedura për identifikimin e
nxënësve me NPA, gjegjësisht në:
 institucionet parashkollore
 arsimin fillor
 arsimin e mesëm
 arsimin e të rriturve/aftësim për punë
Është vendosur bashkëpunim i rregullt dhe i detyrueshëm ndër dikasterial mes
institucioneve arsimore, shëndetësore, sociale në pikëpamje të mbështetjes arsimore
për nxënësit me NPA
Është vendosur dhe inkurajohet bashkëpunimi mes sistemit arsimor formal dhe
joformal (duke përfshirë ofrues të trajnimeve, organizatave civile, trajnuesve për
aftësim për punë)
Janë vendosur normative për sigurimin e arsimit kualitativ pa dallim të statusit socioekonomik dhe aftësive për të nxënë
Shteti ka përcaktuar normative dhe standarde për qasshmërinë e objekteve arsimore
(vend parkim, qasje, dyer, tualete, ashensor)
Shteti ka përcaktuar normative dhe standarde për qasshmëri të automjeteve për
transport të nxënësve me NPA
Shteti me saktësi e di sa fëmijë në moshë shkollore janë me NPA
Shteti saktësisht i di specifikat/llojin dhe shkallën e kufizimit të tyre si dhe nevojat dhe
mundësitë e tyre
Shteti saktësisht e di sa nxënës me NPA janë të përfshirë në procesin arsimor në
 institucionet parashkollore
 shkollat fillore të rregullta
 shkollat e mesme të rregullta
 arsimin për personat në moshë/aftësimin për punë
 shkollat/paralelet speciale
Çdo fëmijë me NPA e cila shfaq dëshirë regjistrohet në institucion arsimor të rregullt.
Asnjë fëmijë nuk kthehet.
Institucionet arsimore dhe të punësuarit i dinë procedurat të cilat duhet të ndiqen
gjatë regjistrimit të nxënësit me NPA
Çdo shkollë ka defektolog/edukator special
Të gjithë nxënësve me NPA u ofrohet mbështetje/ndihmë nga:
 defektolog/edukator special në vetë shkollën
 defektolog/edukator special nga institucion tjetër në komunë
 defektolog/edukator special nga komuna tjetër
 asistent personal
 asistent arsimor
 teknologji ndihmuese
 qendër ditore, organizatë qytetare, projekt
 mbështetje e veçantë/shërbime në kushte shtëpiake
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16. Inspektorati Shtetëror i Arsimit e ndjek përfshirjen dhe avancimin e nxënësve me NPA
në shkollat e rregullta
17. Komuna u ndan resurse shtesë shkollave për nxënësit me NPA:
 mjete financiare
 personel
 mjete ndihmëse, teknologji ndihmuese

Të dhëna për institucionet arsimore në komunë
1. Institucione parashkollore
2. Institucionet parashkollore të cilat i plotësojnë standardet për qasshmëri për
 rampë të qasshme
 vend parkim qasës
 ashensor
 tualet
 teknologji ndihmuese
3. Institucion parashkollor me defektolog/edukator special të punësuar
4. Shkolla fillore të rregullta
5. Shkolla fillore të speciale
6. Shkolla fillore të rregullta të cilat i plotësojnë standardet për qasshmëri për
 rampë të qasshme
 vend parkim qasës
 ashensor
 tualet
 teknologji ndihmuese
7. Shkolla fillore të rregullta me defektolog/edukator special të punësuar
8. Shkolla të mesme të rregullta
9. Shkolla të mesme speciale
10. Shkolla të mesme të rregullta të cilat i plotësojnë standardet për qasshmëri për
 rampë të qasshme
 vend parkim qasës
 ashensor
 tualet
 teknologji ndihmuese
11. Shkolla të mesme të rregullta me defektolog/edukator special të punësuar
12. Institucione të arsimit të lartë
13. Institucione të arsimit të lartë të cilët i plotësojnë standardet për qasshmëri:
 rampë të qasshme
 vend parkim qasës
 ashensor
 tualet
 teknologji ndihmuese
14. Iinstitucionet tjera arsimore të regjistruara (enti për arsim pas të mesëm, qendra për
arsimin e të rriturve, universitetet e hapura qytetare për të nxënë gjatë gjithë jetës, etj.)
15. Institucionet tjera arsimore të regjistruara të cilët i plotësojnë standardet për:
 rampë të qasshme
 vend parkim qasës
 ashensor
 tualet
 teknologji ndihmuese

numri
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Të dhëna për arsimin e nxënësve me NPA në shtet

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

gjithsej meshkuj

femra

persona
me aftësi
të kufizuar

Gjithsej fëmijë të moshës parashkollore (numri)
Gjithsej fëmijë të cilët ndjekin institucione parashkollore (numri):
 kopshte publike të fëmijëve
 qendra për zhvillim të hershëm të fëmijëve
 kopshte private të fëmijëve
 forma tjera të përkujdesjes
Fëmijët me NPA të cilët në institucionet parashkollore kanë ardhur
me vlerësim të bërë të funksionalitetit (numri)
Fëmijë me NPA te të cilët nevojat e posaçme i ka përcaktuar
personeli i institucionit parashkollor (numri)
Fëmijët e moshës parashkollore te të cilët prindërit kanë refuzuar
të realizohet vlerësimi dhe si rezultat i kësaj fëmija nuk ka
dokumentacion të nevojshëm (numri)
Gjithsej fëmijë në moshë 6-5 vjet (numri)
Gjithsej nxënës në shkolla fillore të rregullta (numri)
Gjithsej nxënës në shkolla fillore speciale (numri)
Nxënësit me NPA të cilët në shkollë fillore kanë ardhur me vlerësim
të bërë të funksionalitetit (numri)
Nxënësit me NPA te të cilët nevojat e posaçme i ka përcaktuar
personeli i shkollës (numri)
Nxënës (në arsimin fillor) për të cilët shkolla ka përcaktuar nevoja
të posaçme por prindërit janë kundërvënë realizimit të vlerësimit
dhe si rezultat fëmija nuk ka dokumentacion të nevojshëm (numri)
Nxënësit me NPA të cilët e kanë braktisur shkollimin e rregullt fillor
dhe janë transferuar në shkolla speciale (numri)
Nxënësit me NPA të cilët e kanë braktisur shkollim e rregullt fillor
dhe janë jashtë nga procesi i arsimit (numri)
Gjithsej fëmijë në moshë 15 – 19 vjet (numri)
Gjithsej nxënës në shkolla të mesme të rregullta (numri)
Gjithsej nxënës në shkolla të mesme speciale (numri)
Nxënësit me NPA të cilët në shkollën e mesme kanë ardhur me
vlerësim të bërë të funksionalitetit (numri)
Nxënësit me NPA te të cilët nevojat e veçanta i ka përcaktuar
personeli i shkollës së mesme (numri)
Nxënës (në arsim të mesëm) për të cilët shkolla ka përcaktuar
nevoja të posaçme por prindërit janë kundërvënë realizimit të
vlerësimit dhe si rezultat fëmija nuk ka dokumentacion të
nevojshëm (numri)
Nxënësit me NPA të cilët e kanë braktisur shkollimin e rregullt të
mesëm dhe janë transferuar në shkolla speciale (numri)
Nxënësit me NPA të cilët e kanë braktisur shkollim e rregullt të
mesëm dhe janë jashtë nga procesi i arsimit (numri)
Persona në moshë mbi 19 vjet pa arsim fillor të mbaruar (%)
Nxënës në shkollim fillor të cilët deklarojnë se ndjehen mirë në
shkollë (%)
Nxënës në shkollim të mesëm të cilët deklarojnë se ndjehen mirë
në shkollë (%)
Nxënësit me NPA në arsim fillor të cilët thonë se ballafaqohen me
pengesa në përfshirjen në jetën shkollore (numri)
 hyrje e pa qasshme në shkollë
 klasë e pa qasshme
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 tualete të pa qasshme
 libra shkollor të pa qasshëm sa duhet
 mungesë e teknologjisë dhe mjeteve ndihmëse
 mungesë e mbështetjes dhe pranimit nga mësimdhënësit
 mungesë e mbështetjes dhe pranimit nga bashkënxënësit
26. Nxënësit me NPA në arsimin e mesëm të cilët thonë se
ballafaqohen me pengesa në përfshirjen në jetën shkollore (numri)
 hyrje e pa qasshme në shkollë
 klasë e pa qasshme
 tualete të pa qasshme
 libra shkollor të pa qasshëm sa duhet
 mungesë e teknologjisë dhe mjeteve ndihmëse
 mungesë e mbështetjes dhe pranimit nga mësimdhënësit
 mungesë e mbështetjes dhe pranimit nga bashkënxënësit
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4. Listë për vetëvlerësim: Tregu gjithëpërfshirës i punës dhe shërbimet gjithëpërfshirëse
sociale
INDIKATORË
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

3.

JO

NUK KA TË
DHËNA

Shteti ka të zhvilluar dhe realizon Strategji për gjithëpërfshirje sociale, me
theks të veçantë në grupet e cenueshme
Shteti ka të zhvilluar dhe realizon Strategji për punësim
 me nën-strategji për punësimin e të rinjve
 me nën-strategji për punësimin e femrave
 me nën-strategji për punësimin e personave me aftësi të kufizuar
Ekziston mekanizëm funksional për bashkëpunim ndër-dikasterial në fushën
e
 mbrojtjes sociale
 punësimit dhe masave aktive
Ekziston mekanizëm funksional për bashkëpunim ndër komunal në fushën e
 mbrojtjes sociale
 punësimit dhe masave aktive
Punëdhënësit janë të obliguar që vendet e lira të punës t’i shpallin në format
të qasshëm
Shteti ndan mjete për ndihmë financiare për grupet e cenueshme (persona
me aftësi të kufizuara, familje të varfra, të pastrehë)
Shteti siguron ndihmë praktike dhe financiare për kërkues të punës nga
grupet e cenueshme, që më lehtë të gjenden, mbahen ose të kthehen në
punë, në sektorin publik dhe privat
Shteti siguron ndihmë praktike dhe financiare për kërkues të punës nga
grupet e cenueshme me qëllim vetëpunësimin ose zhvillimin e shkathtësive
sipërmarrëse
Shteti siguron ndihmë praktike dhe financiare për themelimin e bizneseve me
përgjegjësi shoqërore
Shteti mban evidencë për ndërmarrjet që punësojnë persona me aftësi të
kufizuara (ndërmarrje dhe shoqëri mbrojtëse)
Shteti mban evidencë për persona me aftësi të kufizuar të punësuar (në
ndërmarrje dhe shoqëri mbrojtëse)
Shteti subvencionon kompani të cilat punësojnë persona me aftësi të kufizuar
(p.sh. shoqëri mbrojtëse)
Personat me aftësi të kufizuar të cilët punojnë në shoqëri mbrojtëse i kanë të
drejtat e njëjta të punëtorëve (rrogë, anëtarësi në sindikatë, mbrojtje nga
largimi nga puna etj.) njëjtë si ata që punojnë në tregun e hapur të punës
Shteti realizon hulumtime për përcaktimin e shkallës së kënaqësisë së
personave me aftësi të kufizuar me qasshmërinë dhe gjithëpërfshirjen në
tregun e punës
Shteti realizon hulumtime për përcaktimin e shkallës së kënaqësisë së
punëdhënësve me punën e personave me aftësi të kufizuar në ndërmarrjet e
tyre

Fotografia sociale e shtetit

1.
2.

PO

gjithsej

meshkuj

femra

persona me
aftësi të
kufizuar

Amvisëri të cilat jetojnë në varfëri (numri)
Amvisëri të cilat jetojnë në varfëri e të cilët kanë anëtarë që
është me aftësi të kufizuar (numri)
Shfrytëzues të ndihmës sociale (numri)
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4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Persona të pastrehë (numri)
Shfrytëzues të shërbimeve sociale (numri)
 ndihmë dhe përkujdesje në shtëpi
 asistencë personale
 të tjerë
Persona që kanë problem me lëvizshmërinë a jetojnë në
shtëpi të pa qasshme (nuk kanë rampa, kanë vetëm shkallë,
nuk kanë ashensor, nuk kanë vend parkim, etj.) (numri)
Persona të punësuar (numri)
Persona me aftësi të kufizuar të punësuar në shoqëri
mbrojtëse
Persona të papunësuar (numri)
Popullatë e aftë për punë që është jo-aktive/MPAT 43 (numri)
Niveli arsimor i popullatës së punësuar (numri)
 pa arsim
 me arsim fillor të mbaruar
 me arsim të mesëm profesional të mbaruar
 me gjimnaz të mbaruar
 me arsim të lartë të mbaruar
Niveli arsimor i kërkuesit të punës/popullatës së papunësuar
(numri)
 pa arsim
 me arsim fillor të mbaruar
 me arsim të mesëm profesional të mbaruar
 me gjimnaz të mbaruar
 me arsim të lartë të mbaruar
Niveli arsimor i popullatës jo-aktive (numri)
 pa arsim
 me arsim fillor të mbaruar
 me arsim të mesëm profesional të mbaruar
 me gjimnaz të mbaruar
 me arsim të lartë të mbaruar

43 Persona

që as nuk janë të punësuar, as nuk janë të lajmëruar si të papunësuar, as që janë në proces të arsimit dhe trajnimit
(NEET - notinemployment, education or training)
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5. Listë për vetëvlerësim: Shërbime shëndetësore gjithëpërfshirëse
INDIKATORË
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

PO

JO

Shteti ka strategji për përmirësimin e gjendjes shëndetësore të popullatës së
saj
Kjo strategji përmban masa që në mënyrë eksplicite kanë të bëjnë me
gjendjen shëndetësore të personave me aftësi të kufizuar
Në rast të nevojës për kontroll ose intervenim mjekësor, qytetarët munden
lehtë të arrijnë deri te shërbimet mjekësore kualitative
Të gjithë qytetarët kanë qasje në programe parandaluese shëndetësore
përkatëse
Ofruesit publik dhe privat të shërbimeve mjekësore janë të obliguar të
sigurojnë qasje të tërësishme fizike deri te dhe në institucione
Ofruesit publik dhe privat të shërbimeve mjekësore në praktikë sigurojnë
qasje të tërësishme fizike deri te dhe në institucione
Ofruesit publik dhe privat të shërbimeve mjekësore ofrojnë informata në
lidhje me shëndetin në format të qasshëm, në gjuhë të kuptueshme/të lehtë
për lexim, nëpërmjet videos dhe e shtypur me shkronja më të madha
Institucionet shëndetësore publike dhe private kanë në dispozicion ose kanë
qasje deri tek interpretuesi i gjuhës së shenjave
Shteti realizon hulumtime për përcaktimin e shkallës së kënaqësisë së
personave me aftësi të kufizuara nga qasshmëria dhe/ose gjithëpërfshirja e
institucioneve shëndetësore
Të gjithë banorët kanë mjek amë
Të gjithë banorët kanë stomatolog amë
Të gjithë femrat kanë gjinekolog amë
Punëtorët shëndetësor gjatë arsimit inicial ndjekin trajnime për ngritjen e
vetëdijes për nevojat e posaçme të personave me aftësi të kufizuar dhe/ose
punë/komunikim me ata

Shërbime shëndetësore në komunë
1. Institucione Shëndetësore Publike në shëndetësinë primare (numri)
2. Institucione Shëndetësore Private në shëndetësinë primare (numri)
3. Persona mjekësor në institucionet publike dhe private (numër)
4. Specialist për punë me/mbrojtje shëndetësore të personave me aftësi të kufizuara (numri)
5. Persona mjekësor në institucionet publike dhe private të cilët kanë ndjekur trajnim për ofrimin e
shërbimeve shëndetësore personave me aftësi të kufizuar (numri)
6. Institucione shëndetësore (publike dhe private, të specializuara) të cilat plotësojnë kushte për
qasshmëri deri te dhe në institucion (numri)
7. Institucione shëndetësore (publike dhe private, të specializuara) me pajisje mjekësore të qasshme
për personat me aftësi të kufizuar (numri)
8. Popullatë e cila jeton në radius deri më 500 metra nga institucioni shëndetësor më i afërt (%)
9. Popullatë e cila jeton në radius deri më 3 kilometra nga institucioni shëndetësor më i afërt (%)

Gjendja shëndetësore e popullatës në shtet

1.
2.

NUK KA TË
DHËNË

gjithsej

meshkuj

femra

numri ose %

persona me
aftësi të
kufizuar

Fëmijë në moshë parashkollore të cilët i kanë pranuar të
gjitha vaksinat (%)
Fëmijë në arsim fillor të cilët i kanë pranuar të gjitha vaksinat
(%)
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3.

Fëmijë/të rinj në arsimin e mesëm të cilët i kanë pranuar të
gjitha vaksinat (%)
4. Fëmijë në moshë parashkollore të cilët kanë shfrytëzuar
shërbim shëndetësorë në 12 muajt e fundit (%)
5. Fëmijë në arsim fillor të cilët kanë shfrytëzuar shërbim
shëndetësorë në 12 muajt e fundit (%)
6. Fëmijë/të rinj në arsimin e mesëm të cilët kanë shfrytëzuar
shërbim shëndetësorë në 12 muajt e fundit (%ј)
7. Femra shtatzëna të cilat shkojnë në kontrolle të rregullta (%
nga të gjithë femrat shtatzëna)
8. Vajza dhe femra të cilat në 12 muajt e fundit kanë shfrytëzuar
shërbime shëndetësore për shëndet seksual dhe reproduktiv
(%)
9. Persona të moshuar (mbi 65 vjet) të cilët kanë shfrytëzuar
shërbim shëndetësorë në 12 muajt e fundit (%)
10. Persona pa sigurim shëndetësor (numri):
 Maqedonas
 Shqiptar
 Turq
 Serb
 Rom
 Të tjera
 të cilët jetojnë në qytet
 të cilët jetojnë në fshat

Gjendja shëndetësore e personave me aftësi të kufizuar, sipas anketës së
realizuar, % nga personat të anketuar që janë me aftësi të kufizuara
1. Persona me aftësi të kufizuar (kufizime funksionale) të cilët kanë deklaruar se
kanë pasur problem shëndetësor sekondar të lidhur me kufizimin e tyre
2. Persona me aftësi të kufizuar (kufizime funksionale) të cilët kanë deklaruar se
kanë pasur problem shëndetësor sekondar që nuk është në lidhje me kufizimin
e tyre
3. Persona me aftësi të kufizuar të cilët kanë deklaruar se kanë kufizime
funksionale mesatare
4. Persona me aftësi të kufizuar të cilët kanë deklaruar se kanë kufizime
funksionale të konsiderueshme
5. Persona me aftësi të kufizuar të cilët kanë deklaruar se në 12 muajt e fundit
janë ballafaquar me sëmundje/gjendje mentale (ankth kronik, depresion
kronik ose gjendje/problem tjetër mental)
6. Persona me aftësi të kufizuar (numri) të cilët kanë deklaruar se kanë ndihmë të
mjaftueshme në formë të:
 asistencë personale
 mjete ndihmëse teknike/teknologji ndihmuese
 përshtatje në shtëpi
7. Persona me aftësi të kufizuar të cilët kanë deklaruar se janë ballafaquar me
diskriminim nga ana e personave mjekësor në bazë të aftësisë së kufizuar që
kanë
8. Persona me aftësi të kufizuar të cilët kanë deklaruar se nuk kanë mundur të
shfrytëzojnë shërbime shëndetësore për shkak të mos qasshmërisë së
institucioneve shëndetësore ose pajisjes

gjithsej

meshkuj

femra
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6. Listë e vetëvlerësimit: Rekreacioni, sporti, kultura, argëtimi dhe medie gjithëpërfshirëse
INDIKATORË

PO

JO

NUK KA TË
DHËNË

1.

Shteti ka zhvilluar strategji dhe plan veprues për kulturë, për të cilët jep raport
vjetor
2. Shteti ka zhvilluar strategji dhe plan veprues për sport dhe rekreacion, për të
cilët jep raport vjetor
3. Shteti ka vendosur normative për qasshmërinë dhe qasjen fizike dhe
financiare të hapësirave kulturore-argëtuese publike dhe private dhe ngjarje
për personat me aftësi të kufizuar
4. Shteti ka vendosur normative për qasshmërinë dhe qasjen fizike dhe
financiare të hapësirave sportive rekreative publike dhe private dhe ngjarje
për personat me aftësi të kufizuar
5. Shteti realizon kontroll në zbatimin e normativëve për qasshmëri fizike të
hapësirave kulturore-argëtuese dhe sportive-rekreative publike dhe private
6. Shteti rregullisht organizon aktivitete në fushën e kulturës dhe argëtimit të
cilët përfshijnë persona me aftësi të kufizuara
7. Shteti rregullisht organizon aktivitete në fushën e sportit dhe rekreacionit të
cilët përfshijnë persona me aftësi të kufizuara
8. Shteti realizon hulumtim për përcaktimin e shkallës së kënaqësisë së
qytetarëve me qasshmërinë dhe/ose gjithëpërfshirjen e ngjarjeve dhe
përmbajtjeve sportive-rekreative dhe kulturore-artistike si dhe ato argëtuese
9. Shteti ka ndërtuar/përgatitur hapësira të dedikuara (objekte, fusha sporti,
parqe) për personat me aftësi të kufizuara
10. Shteti ka në plan në të ardhmen të ndërtojë/përgatit hapësira të dedikuara
(objekte, fusha sporti, parqe) për personat me aftësi të kufizuara

Të dhëna për aktivitete sportive-rekreative dhe kulturore-argëtuese në shtet
1. Hapësira për ngjarje kulturore në pronësi të shtetit
2. Hapësira për ngjarje kulturore në pronësi të shtetit të cilat janë të qasshme për personat me aftësi
të kufizuar
3. Hapësira të tjera publike për ngjarje kulturore
4. Hapësira të tjera publike për ngjarje kulturore të cilat janë të qasshme për personat me aftësi të
kufizuar
5. Hapësira private për ngjarje kulturore
6. Hapësira private për ngjarje kulturore të cilat janë të qasshme për persona me aftësi të kufizuar
7. Hapësira sportive-rekreative në pronësi të shtetit
8. Hapësira sportive-rekreative në pronësi të shtetit të qasshme për persona me aftësi të kufizuara
9. Hapësira tjera publike sportive-rekreative
10. Hapësira tjera publike sportive-rekreative të qasshme për personat me aftësi të kufizuara
11. Hapësira private sportive-rekreative
12. Hapësira private sportive-rekreative të qasshme për persona me aftësi të kufizuara
13. Hapësira të jashtme me shumë dedikime për rekreacion (parqe, sipërfaqe të gjelbra, rrugë
këmbësorie)
14. Hapësira të jashtme me shumë dedikime për rekreacion (parqe, sipërfaqe të gjelbra, fusha sporti) të
qasshme për persona me aftësi të kufizuara
15. Rrugë këmbësorie (gjatësia)
16. Rrugë këmbësorie të qasshme, të sigurta dhe/ose të shënuara për persona me aftësi të kufizuara
(gjatësia)
17. Rrugë për biçikleta (gjatësia)
18. Rrugë për biçikleta të qasshme, të sigurta dhe/ose të shënuara për persona me aftësi të kufizuara
(gjatësia)

numri
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

Ngjarje (festivale, festime, gara etj.) të cilat organizohen në shtet (në vit)
Ngjarje (festivale, festime, gara etj.) të cilat i organizon dhe i financon shteti (në vit)
Bibliotekë në shtet (jo në shkolla)
Të dhëna gjithsej për kulturë dhe argëtim si pjesë e buxhetit shtetëror (%)
Të dhëna gjithsej për sport dhe rekreacion si pjesë e buxhetit shtetëror (%)
Grupe qytetarësh, shoqata dhe organizata të cilat luftojnë për të drejtën e personave me aftësi të
kufizuar
Grupe qytetarësh, shoqata dhe organizata të cilat merren me aktivitete sportive-rekreative dhe
kulturore-argëtuese
Grupe qytetarësh, shoqata dhe organizata të cilat merren me aktivitete sportive-rekreative dhe
kulturore-argëtuese për personat me aftësi të kufizuar
Punëtorë kulturor në shtet (gjithsej)
 punëtorë kulturor femra
 punëtorë kulturor persona me aftësi të kufizuara
Punëtorë sportiv në shtet (gjithsej)
 punëtorë sportiv femra
 punëtorë sportiv persona me aftësi të kufizuar

Të dhëna për përfshirjen e popullatës në aktivitete sportiverekreative dhe kulturore-argëtuese në shtet, sipas anketës, % e
personave të anketuar
1. Qytetar të cilët janë të kënaqur nga qasshmëria fizike e
përmbajtjeve dhe ngjarjeve sportive-rekreative
2. Qytetar të cilët janë të kënaqur nga qasshmëria fizike e
përmbajtjeve dhe ngjarjeve kulturore-artistike dhe argëtues
3. Qytetar të cilët mendojnë se përmbajtjet dhe ngjarjet
sportive-rekreative, kulturore-artistike dhe argëtuese janë
financiarisht janë të volitshme/mund t’ia lejojnë vetes
4. Qytetar që jetojnë në radius prej 31 kilometër nga hapësirat
të dedikuara për rekreacion dhe argëtim
5. Qytetar që kanë deklaruar se kanë hasur në pengesa në
përfshirjen në përmbajtje dhe ngjarje sportive-rekreative,
kulturore-artistike dhe argëtuese në vitin që kaloi:
 për shkak të jo qasshmërisë fizike të hapësirës, ngjarjes,
pajisjeve
 për shkak të mos pasjes qasje në informacione për
ngjarjet dhe përmbajtjet
 për shkak të mos pasjes të transportit të qasshëm
 për shkak të largësisë nga hapësira/ngjarja

gjithsej

meshkuj

femra

persona me
aftësi të
kufizuara
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7. Lista për vetëvlerësim: procese gjithëpërfshirëse dhe politika gjithëpërfshirëse
INDIKATORË

PO

JO

NUK KA TË
DHËNA

1.

Shteti ka strategji ose praktikë për përfshirjen e banorëve në procesin e
planifikimit
2. Institucionet shtetërore kanë përcaktuar/punësuar persona të cilët janë të
ngarkuar për përfshirjen/angazhimin e qytetarëve
3. Shteti realizon debat publik ose konsultim para miratimit të buxhetit
4. Shteti ka paraparë mjete në buxhet të dedikuar për përfshirjen/konsultimin e
banorëve
5. Shteti i respekton propozimet dhe kërkesat e qytetarëve
6. Shteti ka mjete në buxhet të dedikuara për bashkëpunim me organizatat
qytetare
7. Shteti shkëmben informata me qytetarët dhe me shoqatat qytetare
nëpërmjet:
• Medieve të shtypura (duke përfshirë edhe printimet e mëdha)
• Telefonit
 Radios
 Televizionit
 Takimeve ballë për ballë (p.sh. tribuna publike, diskutime në komunë)
8. Shteti i përdor platformat vijuese për konsultim me qytetarët/sektorin
qytetar:
 Diskutime publike në komunë
 Fokus grupe të ekspertëve
 Panel diskutime qytetare
 Këshilla/komisione qytetare
 Lëvdata dhe ankesa anonime
9. Shteti i shfrytëzon i inkuadron qytetarët/organizatat qytetare në proceset
vijuese
 përcaktimi i problemeve në politikat, ligjet dhe aktet nënligjore
 përcaktimi i prioriteteve shtetërore
 dhënia e propozimeve për shërbime dhe programe novatore dhe më
kualitative
 informimi i opinionit dhe/ose grupeve të veçanta të cenueshme
 vlerësim i efekteve nga politikat dhe programet
 realizimi i aktiviteteve të përbashkëta
 ofrimi i shërbimeve publike
 ndjekja e shpenzimeve publike
 probleme me të cilat ballafaqohen grupet e cenueshme dhe nevojat e
tyre të posaçme
10. Shteti realizon hulumtime për përcaktimin e shkallës së kënaqësisë se
qytetarëve me:
 informimin e tyre me politikat dhe ligjet e reja
 informimin e tyre për masa, aktivitete, mundësi dhe programe për
mbështetje
 përfshirja e tyre në proceset e konsultimit
 përfshirja e tyre në miratimin e vendimeve për buxhetin lokal, prioritetet
dhe programet/projektet
 përfshirja e tyre në realizimin e programeve/projekteve
 përfshirja e tyre në vlerësim dhe dhënie të informatave kthyese për
programet/ projektet e realizuara
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Të dhëna për gjendjen në shtet

numri ose
përqindja

1.
2.

Buxheti i tërësishëm i shtetit
Shpenzimet totale nga buxheti (%) për
 përmirësimin e qasshmërisë
 arsim
 shëndetësi
 aktivitete sociale
 punësim
 aktivitete sportive-rekreative
 aktivitete kulturore-artistike dhe argëtuese
 informim të qytetarëve
 konsultime me qytetarët
 financimin e organizatave dhe iniciativave qytetare
3. Shpenzimet totale nga buxheti (%) të dedikuara për personat me aftësi të kufizuara
 përmirësimin e qasshmërisë
 arsim
 shëndetësi
 aktivitete sociale
 punësim
 aktivitete sportive-rekreative
 aktivitete kulturore-artistike dhe argëtuese
 informim të qytetarëve
 konsultime me qytetarët
 financimin e organizatave dhe iniciativave qytetare
4. Hyrja totale nga donacionet dhe ndihmat financiare (ndihmë financiare dhe ndihma jomonetare)
5. Hyrje totale nga donacionet dhe ndihma financiare të dedikuara për personat me aftësi të
kufizuara (ndihmë financiare dhe ndihmë jo-monetare)
6. Organizata qytetare
7. Organizata qytetare të cilat punojnë me persona me aftësi të kufizuara
8. Organizata qytetare në të cilat janë të anëtarësuar dhe në mënyrë aktive punojnë persona
me aftësi të kufizuara
9. Organizata qytetare të cilat punojnë me persona me aftësi të kufizuara e të cilët rregullisht
përfshihen në proceset konsultuese
10. Organizata qytetare të cilat punojnë me persona me aftësi të kufizuara e të cilat ofrojnë
shërbime publike (të financuara nga mjete lokale, shtetërore ose donatore)

Të dhëna për pjesëmarrjen qytetare në shtet

1.
2.
3.

4.

gjithsej

meshkuj

femra

persona me
aftësi të
kufizuara

Anëtarë të organizatave qytetare
Anëtarë të organizatave qytetare të cilat punojnë me persona
me aftësi të kufizuara
Anëtarë të organizatave qytetare të cilat punojnë me persona
me aftësi të kufizuara a edhe vet janë persona me aftësi të
kufizuara
Anëtarë të organizatave qytetare të cilat punojnë me persona
me aftësi të kufizuara e të cilët rregullisht inkuadrohen në
proceset konsultuese
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Të dhënat për përfshirjen e qytetarëve në ndërtimin e politikave
dhe shërbimeve gjithëpërfshirëse, sipas anketës, % nga personat
e anketuar
1. Qytetarë që janë të kënaqur nga shkalla e informimit për
ngjarjet, politikat, prioritetet e të ngjashme
2. Qytetar të cilët janë të kënaqur nga kualiteti i shërbimeve
3. Qytetar të cilët janë të kënaqur nga efektet nga konsultimet
dhe vëmendjes që shteti ua kushton qëndrimeve dhe
propozimeve të tyre
4. Qytetar të cilat janë të kënaqur nga përpjekjet e shtetit për
përmirësimin e gjithëpërfshirjes

gjithsej

meshkuj

femra

persona me
aftësi të
kufizuara
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