Fjala përshëndetëse
Në cilësinë e Drejtorit Ekzekutiv të Fondacionit Shqiptar për të Drejtat e
Personave me Aftësi të Kufizuara (FSHDPAK), kam kënaqësinë të ndaj me ju
raportin vjetor përmbledhës të punës tonë gjatë vitit 2015. Ky botim, është një
përmbledhje e shkurtër e projekteve dhe arritjeve kryesore të FSHDPAK-së.
Raporti pasqyron progresin dhe rezultatet e arritura në kuadër të programeve
të ndërtuara sipas nevojave të evidentuara gjatë viteve dhe në zbatim të
strategjisë të FSHDPAK-së në bashkëpunim me partnerët e bashkëpunëtorët
e FSHDPAK-së.
Do të doja të theksoja se viti 2015 ka qenë një vit sfidash dhe përpjekjesh të
vazhdueshme nga ana jonë, organizatave në fushë, të komunitetit të personave
me aftësi të kufizuara, por edhe të vetë institucioneve shtetërore.
Pavarësisht sfidave, kemi pasur disa histori suksesi të cilat mund të mbesin të
tilla vetëm nëse ligjet dhe vendimet e miratuara nuk do të mbeten në letër por
do të vihen në zbatim.
Gjatë vitit kemi ndjekur dhe monitoruar miratimin e një sërë vendimesh, sidomos
atyre në zbatim të ligjit numër 93/2014 “Për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë
e personave me aftësi të kufizuara”, por të cilat fatkeqësisht nuk njihen nga
aktorët të cilët duhet t’i jetësojnë këto vendime. Niveli i zbatimit të tyre akoma
mbetet i ulët.
Gjatë vitit 2015 vlen të përshëndetet ngritja e Këshillit Kombëtar të Aftësisë
së Kufizuar, si një strukturë e cilat në vitet në vazhdim duhet të kthehet në një
autoritet serioz i cili mbështet dhe udhëheq të drejtat e personave me aftësi të
kufizuara.
Gjatë vitit 2015 u miratua gjithashtu vendimi për përcaktimin e masave për
mënjanimin e pengesave në komunikim dhe infrastrukturë në ofrimin e
shërbimeve publike për personat me aftësi të kufizuara, i cili parashikon një
sërë masash për institucionet përgjegjëse por i cili fatkeqësisht njihet shumë
pak nga këto institucione.
Një tjetër vendim, i cili u miratua dhe përbën një bazë të mirë për të filluar
ndërtimin e politikave efiçente për aftësinë e kufizuar është vendimi për llojet,
periodicitetin dhe mënyrën e raportimit të të dhënave statistikore për aftësinë
e kufizuar nga strukturat shtetërore përgjegjëse, në nivel qendror dhe vendor.
Sipas këtij vendimi të gjitha institucionet shtetërore mbledhin dhe i dërgojnë
sekretariatit teknik të dhëna mbi aftësinë e kufizuar sipas fushave ku veprojnë.
Një sërë reformash kanë vazhduar të ndërmerren edhe gjatë vitit 2015, si ajo
për shërbimet sociale, për vlerësimin e aftësisë së kufizuar apo reforma në
drejtësi. Pritet që këto reforma të sjellin ndryshime rrënjësore dhe të avancojnë

të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Megjithatë akoma nuk mund të
flitet për ndikimin real që ato kanë në jetesën e personave me aftësi të kufizuara
dhe familjarëve të tyre.
FSHDPAK do të vazhdojë zbatojë projektet e të monitorojë zbatimin e ligjeve,
vendimeve dhe reformave të ndërmarra dhe të ndikojë institucionet përgjegjëse
për realizimin e tyre.
Në përfundim, do të doja të përshëndesja përpjekjet dhe përkushtimin e të
gjithë ekipit të FSHDPAK-së në realizimin me sukses të objektivave tona.
Në vijim do të gjeni,
- Fuqizimi ekonomik i personave me aftësi të kufizuara
- Asistenca ligjore falas
- PERSON
- Shërbime mbështetëse për personat me aftësi të kufizuara, përdorues të
karrrigeve me rrota
- Vlerësimi dhe përmirësimi i nivelit dhe cilësisë së shërbimeve të ofruara
nga institucionet publike, në përgjigje të dhunës ndaj grave e vajzave me
aftësi të kufizuara
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Fuqizimi ekonomik
i personave me aftësi
të kufizuara
Që prej Tetorit 2010, USAID po mbështet FSHDPAK për të identifikuar çështjet
që lidhen me problematikën e punësimit për personat me aftësi të kufizuar
dhe për t’i adresuar ato përmes ndërhyrjeve të duhuara që bëjnë të mundur
punësimin, veçanërisht të të rinjve me aftësi të kufizuara, me fokus të veçantë
femrat në Tiranë, Elbasan, Shkodër dhe sëfundmi edhe në Vlorë.

Gjatë periudhës Janar 2015 - Dhjetor 2015, ka vazhduar puna për fuqizimin
e individëve më aftësi të kufizuara, përgatitjen e tyre për të qënë të aftë për
të kërkuar e për të hyrë në tregun e punës përmes pjesmarrjes në ciklet e
këshillimit për punësim. 72 persona me aftësi të kufizuara, (42 femra), kanë
marrë pjesë në cikle këshillimi për punësim, të ofruara nga një ekip prej 16
trajnerësh/këshilltarësh, me dhe pa aftësi të kufizuara. Shërbimi i orientimit
dhe ndërmjetësimit për formim të mëtejshëm, për pjesëmarrje në praktika
profesionale, dhe punësim gjatë vitit 2015, ka bërë të mundur që të punësohen
39 persona me aftësi të kufizuara (17 femra), 4 të tjerë (1 femër) të zhvillojnë
praktika profesionale; 14(6 femra) të ndjekin kurse formimi profesional.

Stafi i programit në bashkëpunim me programin ligjor të FSHDPAKsë, përmes
avokatisë, lobimit dhe ekspertizës, ka ndjekur procesin e hartimit të politikave
dhe legjislacionit që synojnë nxitjen e punësimit të personave me aftësi të
kufizuara. Gjatë vititit 2015 janë ofruar rekomandime ligjore dhe përfshirje
aktive në proceset e amendimit të Kodit të Punës, Ligjit “Për nxitjen e
punësimit”, hartimit të Dokumentit të Politikave të Përfshirjes Sociale, hartimit
të Planit Kombëtar të Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara 2016-2020
etj,. Procesi i ndërgjegjësimit të institucioneve shtetërore, subjekteve publike
dhe private, për ti ndihmuar ata që të kuptojnë rëndësinë por edhe detyrimin
ligjor për punësimin e personave me aftësi të kufizuara si edhe realizimin e
përshtatjes së arsyeshme në ambjentin e pozicionin e punës, gjatë vitit 2015
është realizuar përmes 6 trajnimeve të organizuara për stafin e të gjitha degëve
të Bankës Intesa Sanpaolo në Tiranë dhe stafin e disa departamenteve të Spitalit
Hygea. Për të rritur ndërgjegjësimin e shoqërisë shqiptare për punësimin e
personave me aftësi të kufizuara, janë realizuar aktivitete të vazhdueshme të
organizuara në bashkëpunim të vazhdueshëm me partnerët dhe mbështetësit e
këtij programi, përfshirë Ministrinë e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, Shërbimin
Kombëtar të Punësimit, Drejtoritë Rajonale të SHKP Tiranë, Shkodër, Elbasan,
Vlorë si edhe Agjencinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Zhvillim
Ndërkombëtar USAID.

Në Janar 2015 përfundoi një dokumentar dhe një libër me histori suksesi të
punësimit të personave me aftësi të kufizuara, pjesë e këtij programi, materiale
të cilat janë bërë publike e promovuar në aktivitete të ndryshme, përmendur
shfaqjen e dokumentarit në Janar 2015, në Kinema Millenium në prezencën e
mbi 260 shikuesve, përfaqësues të gjithë grupeve të interesit, por edhe në takime
të ndryshme, përfshirë takimin e organizuar në Tetor 2015, në bashkëpunim me
USAID dhe nën kujdesin e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës
me përfaqësues të Dhomës Amerikane të Biznesit, MMSR, SHKP në kuadrin e
vizitës së Këshilltares për Çështjet e Aftësisë së Kufizuara pranë Departametit
Amerikan të Shtetit. Punësimi i personave me aftësi të kufizuara, ishte mesazhi
kryesor gjatë ceremonisë së organizuar gjatë këtij viti, nga Ambasada e SHBA
në Tiranë, me pjesëmarrjen e të gjithë autoriteteve kombëtare e ndërkomëtare,
në kuadrin e 4 Korrikut, Festës Kombëtare të Amerikës, duke sjellë në vëmendje
me këtë rast edhe 25 vjetorin e Ligjit për Amerikanët me Aftësi të Kufizuara.
Punësimi i personave me aftësi të kufizuara, mbetet ende një proces shumë i
vështirë dhe për këtë qëllim, projekti synon të nxisë dhe realizojë partneritete
të qëndrueshme, përpjekje të përbashkëta dhe të bashkërenduara nga ana
e qeverisë, shoqërisë civile, komunitetit të biznesit dhe personave me aftësi
të kufizuara, për të kapërcyer të gjitha format e pengesave për ta garantuar
atë. Gjatë vitit 2015, FSHDPAK bashkëpunoi me organizatën Assist Impact,
për realizimin e vlerësimit të gjashtë qendrave publike të formimit profesional,
përkatësisht në Tiranë, Elbasan, Durrës, Shkodër dhe Vlorë, në një përpjekje
për të përmirësuar aksesin fizik të tyre për personat me aftësi të kufizuara;
duke mbështetur më tej realizimin e përshtashmërisë së dy prej qendrave të
formimit profesional që ishin pjesë e procesit të vlerësimit.
Botime
Histori suksesi – Fuqizimi ekonomik i personave me aftësi të kufizuara
Procesi i punësimit dhe personat me aftësi të kufizuara, Udhëzues, ribotim i
përditësuar
Work-able, Dokumentar me hitori suksesi të punësimit të personave me aftësi
të kufizuara
						

Economic Empowerment
of People with Disabilities
Since October 2010, USAID is supporting ADRF to identify issues related to
employment for persons with disabilities and to address them through the
appropriate interventions to enable employment, especially for young people
ëith disabilities, with special focus on women in Tirana, Elbasan, Shkodra and
lately in Vlora.

During the period January 2015 - December 2015, work has continued to
empower individuals with disabilities, preparing them to be able to seek a job,
to enter the labor market through participation in coaching for employment
cycles. 72 persons with disabilities (42 women) participated in coaching for
employment cycle, provided by a team of 16 scoaches/trainers// advisers,
with and without disabilities. In 2015, the service of orientation and mediation
to further vocational training, to internships and employment, has made it
possible for 39 persons with disabilities (17 women) to get employed, 4 others
(1 male) to have an internship, 14 (6 female) attended vocational training
courses. Program staff in conjunction with legal aid program of ADRF, through
advocacy, lobbying and expertise, has followed the process of policy and
legislation development, aimed at promoting the employment of persons with
disabilities. In 2015, are provided legal recommendations and was actively
involved in the process of amending the Labour Code, the Law “On employment
promotion”, draft of the Policy on Social Inclusion, the draft of the National

Plan of Action for Persons with Disabilities 2016-2020, etc. The process of
increasing awareness of the state institutions, of public and private entities,
to help them understand the importance but also the legal obligation for hiring
people with disabilities and enablement of reasonable accommodation in the
work environment and job posts, during 2015, was realized through 6 training
courses organized for the staff of all branches of Intesa Sanpaolo in Tirana
and the staff of some departments at Hygeia Hospital. In order to increase the
awareness of the albanian society on employment of persons with disabilities
ongoing activities were organized in constant cooperation with partners and
supporters of this program, including the Ministry of Social Welfare and Youth,
the National Employment Service(NES), Regional Directorates of NES Tirana,
Shkodra, Elbasan, Vlora and the Agency of the United States for International
Development, USAID. In 2015, a documentary and a book of success stories
prepared under this program, were promoted in various medias, including
screening of the documentary in January 2015, at the Millennium Cinema in
the presence of over 260 spectators, representatives of all stakeholders, but
also in various meetings, including the meeting organized in October 2015, in
collaboration with USAID and under the auspices of the Embassy of the United
States with representatives of the American Chamber of Business, MSWY,
NES in the framework of the visit of Special Advisor on Disability Issues at the
Department of State.

Employment of people with disabilities, was the main message during
the ceremony organized this year by the US Embassy in Tirana, with the
participation of all the national and the international authorities, on the 4th of
July, National Day of America, bringing also to the attention on the participants
25th anniversary of the Americans with Disabilities Act. Employment of people
with disabilities is still a very difficult process and for this purpose, the project
aims to promote and implement sustainable partnerships, joint and coordinated
efforts by the government, civil society, business community and people with
disabilities, to overcome all forms of barriers to realise it. During 2015, ADRF
collaborated with Assist Impact, to conduct an assessment of six public centers
of vocational training, respectively in Tirana, Elbasan, Durres and Vlora, in an
effort to improve physical access to them for people with disabilities and to
further enable realization of accessibility of two vocational training centers
which were part of the evaluation process.
List of publications
Success stories- Economic empowerment of people with disability
Process of employment of people with disablities, A guide bookleet
Work-Able. A HD documentary on success stories of employment of people
with disability in Albania

Asistenca
ligjore falas
Programi i ndihmës ligjore falas për personat me aftësi të kufizuara dhe
familjarët e tyre vazhdon të ofrojë prej më shumë se 10 vitesh ndihmë ligjore
falas përmes avokatëve të specializuar në të drejtat e personave me aftësi të
kufizuara. Çdo vit program ka ndihmuar me qindra raste përmes konsulencës dhe
edukimit ligjor por edhe të përfaqësimit të personave me aftësi të kufizuara në
organet e administratës publike apo në të gjithë instancat e gjyqësorit Shqiptar.
Duke identifikuar problematika në çështje të rëndësishme ligjore të ngritura
nga vetë komuniteti, përveç ndihmës në rastet konkrete, i kemi adresuar këto
problematika edhe në institucionet e administratës shtetërore për ndryshime
të qendrueshme.
Ky program gjatë vitit 2015 ka zhvilluar aktivitetet në lidhje me ofrimin e ndihmës
ligjore në Tiranë, Shkodër, Vlorë dhe Elbasan. Janë ndihmuar 514 persona me aftësi
të kufizuara, nga të cilët janë mbrojtur në gjykata 16 çështje në të gjitha shkallët dhe
janë ndjekur 7 raste diskriminimi të personave me aftësi të kufizuara për shkak të
aftësisë së kufizuar pranë Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Programi
ligjor këtë vit pati si qëllim uljen e rasteve ligjore të ndjekura, pavarësisht nevojës
së dukshme në rritje, për të qënë më efikas me një numër më të reduktuar rastesh.
Kjo ka ardhur si pasojë e nevojës për t’u përqëndruar në raste më strategjike, të
lidhura kryesisht me diskriminimin, të cilat kërkojnë më shumë kohë dhe ndërhyrje.
Pra, orientimi këtë vit ka qënë drejt rasteve
strategjike, të cilat janë shoqëruar me aktivitete
advokimi e lobimi, me qëllim ndryshimet ligjore
apo të praktikës ligjore të cilat përfundimisht
do të ndikojnë në përmirësime për një grup të
gjerë përfituesish me aftësi të kufizuara. Për
këtë qëllim këtë vit, pranë fondacionit u krijua
grupi i vetë-advokuesve me aftësi të kufizuara
të cilët identifikuan çështje të diskriminimit dhe
organizuan disa aktivitete për të ndërgjegjësuar
institucionet dhe shoqërinë në lidhje me barierrat
dhe diskriminimin. Grupi pati disa suksese në
çështjet që adresoi. Kështu, u fituan disa çështje
diskriminimi, u morën masa për standardet e
aksesueshmërisë në disa institucione shtetërore
dhe u ndërgjegjësuan disa institucione në
lidhje me të drejtat e personave me aftësi të
kufizuara.

Programi njëkohësisht, ka si pjesë të vetën thelbësore edhe ndryshimet ligjore,
me qëllim përfshirjen e çështjeve të aftësisë së kufizuara apo përmirësimin e
tyre. Kështu, kemi përgatitur paketa me rekomandime konkrete për Kushtetutën
e RSH, Ligjin për Nxitjen e Punësimi, Kodin e Punës, Ligjin për Shërbimet
Sociale, raportin e dërguar nga Qeveria Shqiptare për zbatimin e Konventës për
të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara dhe të gjitha vendimet e dala në
zbatim të Ligjit për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë.
						

Free legal
assistance
Free legal aid program for persons with disabilities and their family members
continues to provide free legal aid by lawyers specializing in the rights of persons
with disabilities since 10 years. Each year the program has helped hundreds
of cases through consulting and legal education but also the representation
of persons with disabilities in public administration or in all instances of the
Albanian judiciary. By identifying key issues in the legal issues raised by the
community, besides helping them with their concrete cases, we have addressed
these issues in state administration institutions in order to find sustainable
solutions.

This program in 2015 has provided free legal aid in Tirana, Shkodra, Vlora and
Elbasan. 514 people disabilities have received legal aid, 16 of which were cases
of representation in front of courts and 7 of them were cases of discrimination of
persons with disabilities due to disability represented in front of the Commissioner
against Discrimination. Legal program this year aimed at reducing the number
of legal cases, despite the obvious need. This was due to the need to focus on
more strategic cases, mainly related to discrimination, which require more time
and interventions. So, orientation this year has been towards strategic cases,
which were associated with advocacy activities and lobbying, so changes in
law or legal practice, which will ultimately affect the improvements for a broad
group of beneficiaries with disabilities. For this purpose this year, at ADRF was

established a group of self-advocates with disabilities who identified issues
of discrimination and organized several activities to raise awareness among
institutions and society about the impediments and discrimination. The group
had some success in the issues addressed. So, they successfully addressed
some cases of discrimination, some institutions took measures to improve the
respect the accessibility standards and some institutions were aware about the
rights of persons with disabilities.
The program also has contributed to essential legal changes, in order to
include issues of disability or improve them. Thus, we have prepared packages
with concrete recommendations for the Constitution, the Law on Promotion
of Employment, Labor Code, the Law on Social Services, the report sent by
the Government to implement the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities and all decisions issued pursuant to the Law on Inclusion and
Accessibility.
						

PERSON
Për herë të parë në Shqipëri po zbatohet një projekt i cili adreson në mënyrë
të veçantë të drejtën për njohje të barabartë para ligjit sipas Konventës për të
Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (KDPAK). Ky është projekti PERSON,
një program partneriteti i financuar nga Komisioni Evropian.
Neni 12 i KDPAK njeh të drejtën e njohjes para ligjit të të gjithë personave me
aftësi të kufizuara, veçanërisht personave me aftësi të kufizuara intelektuale
dhe atyre me probleme të shëndetit mendor. Veçantia e tij qëndron në faktin
që njohja nuk nënkupton vetëm pasjen e të drejtave, por edhe ushtrimin e tyre
në kushte të barabarta me të tjerët. KDPAK, përmes këtij neni bën thirrje për
heqjen e sistemit të kujdestarisë ligjore si një sistem diskriminues, evaziv dhe
abuzues me të drejtat e personit dhe prezanton modelin e vendimarrjes së
mbështetur, duke nënkuptuar që të gjithë personat me mbështetjen e duhur
dhe të nevojshme mund të marrin vetë vendimet për të gjitha aspektet e jetës
së tyre.
Në një periudhë prej gati dy vitesh sfidat lidhur me zbatimin e nenit 12 kanë
provuar që neni 12 është më i debatueshmi ndër nenet e konventës dhe më
pak i kuptuari e i pranuari nga të gjithë aktorët, duke filluar nga komuniteti i
personave me aftësi të kufizuara mendore të cilët nuk dinë shpeshherë për
ekzistencën e nenit 12, prindërit e personave me aftësi të kufizuara për të cilët
sistemi ofron vetëm mundësinë e kujdestarisë ligjore dhe asnjë mundësi për
mbështetje në vendimarrje, por edhe komunitetin e ekspertëve ligjorë dhe
avokatë të të drejtave të aftësisë së kufizuar janë më pak të informuar në
përgjithësi në lidhje me nenin 12, megjithëse kanë disa njohuri të përgjithshme
mbi KDPAK.
Në Shqipëri në mars 2015 u mbajt takimi i parë i cili çeli fazën e dytë të projektit
PERSON. Pas këtij takimi u organizua trajnimi me një grup ekspertësh të vendosur
në Shqipëri, por edhe me përfaqësues të partnerëve të tjerë PERSONIT. Takimi
gjithashtu shërbeu si një aktivitet ndërgjegjësimi për organizatat, prindërit dhe
aktivistët të aftësisë së kufizuar. Takimi shërbeu për të informuar pjesëmarrësit
mbi zotësinë juridike për të vepruar në kuptimin e KDPAK.
Projekti në vazhdim ka kontribuar me ekspertizë në reformën ligjore dhe ka rritur
ndërgjegjësimin e një sërë aktorësh mbi zotësinë për të vepruar të personave
me aftësi të kufizuara mendore.
						

In Albania in March 2015 was
held the Kick off meeting as
a meeting which opened the
second phase of the PERSON
project. In combination with
the first meetings there was
organized the training with the
pool of experts established
in Albania but also with the
representatives from the other
PERSON partners. During the
kick off meeting which also
served a raising awareness
activity, NGO-s were present,
parents and also disability
activists.
The
meeting
actually served to inform the
participants on legal capacity
to act in the light of CRPD.
The project ongoing has
contributed with expertise
to the legal reform, to raise
awareness on capacity to
act persons with mental
disabilities.
					

PERSON
For the first in Albania there is a project which addresses specifically the right
to legal capacity in the light of the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities. This is the project PERSON, a partnership program funded by the
European Commission.
In a period of almost two years challenges regarding the application of article
12 have proved that in particular article 12 is the most debatable and less
understood by all actors, starting from the community of persons with mental
disabilities who barely know of the existence of article 12, parents for whom the
system provides only the possibility of guardianship and not support decision
making, but also the community of legal experts and well known advocates of
disability rights are less informed in general about article 12, while they have
some knowledge on the CRPD in general.

Shërbime mbështetëse
për personat me aftësi të
kufizuara, përdorues të
karrigeve me rrota
Në zbatim të projektit “ Shërbime mbështetëse për personat me aftësi të
kufizuara, përdorues të karrigeve me rrota”, gjatë vitit 2015, FShDPAK me
mbështetjen bujare të LDS ( Kisha e Jezu Krishtit e Shënjtorëve të Ditëve të
Mëvonshme) dhe të katër shoqërive sh.a, përkatësisht shoqërive: “ Adriatik
Game”, “Astra Albania”, “Apex Al” dhe “ VLT Albania”, ofroi karrige me rrota
për 423 individë me aftësi të kufizuara në mbarë vendin, përmes një vlerësimi
të individualizuar e në përputhje me standardet e OBSh ( Organizata Botërore
e Shëndetësisë) për këtë shërbim. Nevojat për mjete lëvizëse janë identifikuar
përmes; klientëve të interesuar ( individë me aftësi të kufizuara, familjarë të
tyre); OJF të aftësisë së kufizuar. Megjithatë burimi kryesor dhe zyrtar nga i cili
FShDPAK merr informacion në vazhdimësi për personat me aftësi të kufizuara
në nevojë për karrige me rrota janë Zyrat Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror.
FShDPAK bashkëpunon me këto zyra si për identifikimin e nevojave ashtu edhe
për organizimin e shpërndarjes së tyre tek individët më vulnerabël. Karriget
me rrota montohen dhe përshtaten, sipas nevojave specifike të individëve me
aftësi të kufizuara, në punishten « Mirësia », program i FShDPAK që zhvillon
aktivitetin në Shqipëri që prej vitit 1996.

1 Vlerësimi individualizuar realizohet nga stafi i specializuar, fizioterapeutik i FShDPAK

Zbatimi i këtij projekti, edhe gjatë vitit 2015 ka evidentuar se numri i kërkesave
për mjete lëvizëse është në rritje. Të dhënat tregojnë se, krahas personave me
vështirësi të plota në lëvizje, përfitues në vazhdimësi të karrigeve me rrota,
numri i individëve që kërkojnë të pajisen me këtë mjet është rritur edhe për
shkak të faktorëve të tillë si aksidentet apo sëmundjet si pasojë e moshimit.
Me qëllim shtrirjen e shërbimit të specializuar të ofrimit të karrigeve me rrota
në të gjithë vendin, sipas standardeve, FShDPAK në bashkëpunim ShSSh (
Shërbimi Social Shtetëror ) dhe me mbështetjen e LDS më datë 5 dhe 6 Tetor
në ambientet e punishtes “ Mirësia”, organizuan një trajnim për trajnerë për
shërbimin e ofrimit të karrigeve me rrota. Në vijim të këtij trajnimi, grupi i
trajnerëve të FShDPAK sëbashku me trajnerët e huaj Znj. Alisa Canova dhe Z.
Shane Rosenberg, përfaqësues të LDS, në 7,8 dhe 9 Tetor zhvilluan një trajnim
tre ditor me pjesëmarrjen e specialistëve të Zyrave Rajonale të Shërbimit Social
Shtetëror dhe specialistë të fushës/fizioterapistë. Trajnimi synoi të japë njohuri
për shërbimin bazë të ofrimit të karrigeve me rrota, bazuar në manualin e OBSh.
Kjo do të mundësojë që në të ardhmen përfaqësuesit e Zyrave Rajonale të
Shërbimit Social Shtetëror dhe fizioterapistët e trajnuar të shërbejnë si burim
i specializuar për të ofruar shërbimin e karrigeve me rrota në çdo rajon të
vendit. Ky cikël trajnimesh është planifikuar të vijojë më tej për administratorët
shoqërorë në çdo zyrë rajonale të ShSSh me qëllim që shërbimi i karrigeve me
rrota, të bëhet pjesë integrale e sistemit të shërbimeve që strukturat shtetërore
ofrojnë për grupet në nevojë. Për këtë, sërish me mbështetjen e LDS në Dhjetor
nisi trajnimi i 15 administratorëve shoqërorë të Zyrës Rajonale, Fier.

Në Tetor 2015 punishten « Mirësia » e vizitoi Këshilltarja e Veçantë për Çështjet
e Aftësive të Kufizuara në Departamentin e Shtetit, Ambasadorja Judith
Heumann. Ajo në këtë vizitë u shoqërua nga ambasadori i ShBA Z. Donald Lu
dhe Ministri i MMSR Z. Blendi Klosi. Znj. Heumann është e njohur botërisht në
komunitetin e personave me aftësi të kufizuara dhe gjatë gjithë jetës ka qenë një
avokate në mbrojtje të të drejtave të tyre. Gjatë vizitës ajo u njoh me projektin
e ofrimit të karrigeve me rrota i cili është mbështetur nga USAID Albania si dhe
me përpjekjet e FShDPAK për ta bërë këtë shërbim të qëndrueshëm. Ajo dha
mesazhe mbështetse për punën e FShDPAK në ndihmë të individëve me aftësi
të kufizuara në Shqipëri si dhe bëri një apel për qeverinë shqiptare për detyrimet
që ajo ka në mbështetje të këtij shërbimi të domosdoshëm për personat me
aftësi të kufzuara.

Sustainable services for
people with disabilities,
wheelchair users
During 2015, ADRF with the support of LDS (the Church of Jesus Christ and
Saint of Later Days) and four business companies ( « Adriatik Game », « Astra
Albania », « Alpex Al » and « VLT Albana ») through the implementation of
the project « Sustainable services for people with disabilities, wheelchair users
»,delivered wheelchairs to 423 disabled people in need, all over Albania, based
on an individual assessment , according to WHO standards for this type of
service.
The needs for wheelchairs are identified through different sources, like; people
with disabilities or their family members; DPO, NGO, etc. However the main
sources are the Social State Service Offices in regional level which provide in
continuity information to ADRF. ADRF collaborates with these offices to identify
the needs, as well as to organize the distribution of the wheelchairs to the most
vulnerable individuals. Wheelchairs are assembled and adjusted according
to the specific needs of people with disabilities, in the workshop “Miresia”, a
program of ADRF that operates in Albania since 1996.
The implementation of this project, during 2015 reached out that the number
of applications for wheelchairs is increased. The data showed that, in addition
to people with disability who are permanent wheelchair users, the number of
people seeking to obtain this mean is also increased due to factors such as
accidents or illness as a result of aging.

Gjatë vitit 2015 FShDPAK ka vazhduar lobimin pranë strukturave shtetërore për
të siguruar qëndrueshmërinë e këtij shërbimi bazë dhe të vetëm për përdoruesit
e karrigeve me rrota në Shqipëri. Bazuar në detyrimet që rrjedhin nga Konventa
për Mbrojtjen e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara , dokument i
nënshkruar dhe i ratifikuar nga Kuvendi i Shqipërisë, por edhe nga Ligji nr. 93,
datë 24/07/2014 “ Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi
të kufizuara”, sigurimi i qëndrueshmërisë së këtij shërbimi të domosdoshëm
(pajisja e individëve me aftësi të kufizuara me karrige të përshtatshme me
rrota) duhet të vlerësohet me prioritet nga Qeveria Shqiptare.

In order to expand the delivery of the wheelchair service all over the country,
based on WHO standards, ADRF in collaboration with Social State Service and
with the support of LDS, on 5th and 6th October organised in the premises of “
Miresia “ workshop a training for trainers.
Following this training, the group of trainers of ADRF together with experts/
trainers, Mrs. Alisa Canova and Mr. Shane Rosenberg, representatives of LDS,
on 7th, 8th and 9th October held a three-day training with the participation
of specialists from the Regional Offices of the Social State Service and
physiotherapists from NGO.

2 OKB- Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, 2006, ( nenet 4, 20, 26);
OKB - Rregullat Standarte mbi Barazimin e Mundësive për Personat me Aftësi të Kufizuara, (1993) ( rregulli 3 dhe 4);

The training aimed to provide knowledge for the delivery of the service for
basic wheelchair, based on the WHO manual. This will enable that in the
future representatives of the Regional Offices of the State Social Service and
physiotherapists trained to serve as a specialized resource for provision of the
wheelchair service in every region of the country. This training cycle is planned
to continue further for social administrators in every regional office of SSS in
order to make the wheelchair service, an integral part of the social welfare
service sistem for vulnerable groups in Albania. Thus, again with the support of
LDS in December began the training of 15 social administrators of Fier Regional
Social State Service.

During her visit she was introduce with the results of wheelchair project,
which is supported by USAID Albania, and efforts of ADRF to make this
service sustainable. She had the possiblity to meet and discuss with people
with disabilities focusing on the problems they face in daily life. At the end
of the visit Mrs. Heumann gave messages of support for the work of ADRF in
helping people with disabilities in Albania and made an appeal to the Albanian
government in order to respect its obligations to support this basic service for
wheelchair users in Albania.

In October 2015 the workshop «Miresia» was visited by the Special Adviser
for Intrernational Rights at the U.S Department of State, Ambassador Judith
Heumann. She was accompanied on this visit by the US Ambassador, Mr.
Donald Lu and by the Minister of Ministry of Social Wealfare and Youth, Mr.
Blendi Klosi. Mrs. Heumann is well recognized in the community of people with
disabilities and all of her life has been an advocate for their rights.

During 2015, ADRF has continued the advocacy and lobbying at the state structures
in order to ensure the sustainability of this basic service for wheelchair users in
Albania. Based on the obligations deriving from the Convention for the Protection
of the Rights of Persons with Disabilities , a document signed and ratified by
the Albanian Parliament, but also by the Law no. 93, dated 24/07/2014 “On the
inclusion and accessibility of persons with disabilities”, ensuring the sustainability
of this essential service (to equipe people with disabilities with appropriate
wheelchair) should be considered with priority from Albanian Government.

3 Individualized assessment carried out by specialized staff, physiotherapist of ADRF

4 UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006 (Articles 4, 20, 26);

Vlerësimi dhe përmirësimi
i nivelit dhe cilësisë së
shërbimeve të ofruara
nga institucionet publike,
në përgjigje të dhunës
ndaj grave e vajzave me
aftësi të kufizuara

Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara
(FSHDPAK) me mbështetjen dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqënies
Sociale dhe Rinisë (MMSR), Programin e Barazisë Gjinore dhe Kundër Dhunës
në Familje, PNUD në Shqipëri, dhe me fonde te Qeverisë Suedeze, punoi për
një periudhë 5 mujore gjatë vitit 2015 për zbatimin e projektit “Vlerësimi dhe
përmirësimi i nivelit dhe cilësisë së shërbimeve të ofruara nga institucionet
publike, në përgjigje të dhunës ndaj grave e vajzave me aftësi të kufizuara“.
Projekti u zbatua në bashkitë, Shkodër, Dibër, Elbasan, Kukës dhe Korçë, dhe
synoi kryesisht në vlerësimin e nivelit të adresimit të çështjeve të dhunës ndaj
grave me aftësi të kufizuara nga institucionet përgjegjëse në nivel lokal, pjesë
e Mekanizmit të Referimit të Dhunës ndaj Grave dhe identifikimin e pengesave
që gratë me aftësi të kufizuara hasin në marrjen e sherbimeve dhe komunikimin
me aktorët lokal, realizuar kjo përmes një studimi. Raporti i studimit “Dhunë
e padukshme - Një vështrim mbi fenomenin e dhunës ndaj grave e vajzave
me aftësi të kufizuara në Shqipëri”, i realizuar përmes këtij projekti, ofron një
analizë të thelluar të situatës për çështjet në fokus si dhe jep rekomandime
me qëllim plotësimin e nevojave specifike të grave me aftësi të kufizuara të
dhunuara. Gjetjet dhe drejtimet për ndërhyrje të rekomanduara në këtë raport
janë konsultuar dhe pasqyrojnë opinionet e mendimet e të gjithë aktorëve
përgjegjës në të pesë bashkitë ku u zbatua projekti, si dhe grupimit të grave me
aftësi të kufizuara të përfshira në këtë vlerësim. Ky raport u prezantua në një
Konferencë Kombëtare të organizuara për këtë qëllim në Tiranë. Projekti ka
synuar gjithashtu rritjen e kapaciteteve të aktorëve lokal për çështje specifike
të lidhura me dhunën ndaj grave dhe vajzave me aftësi të kufizuara, përmes
realizimit të 11 sesioneve informuese, 2 sesione të organizuara në seicilën
Bashki dhe një sesion përmbyllës në Tiranë, me pjesmarrjen e 160 personave
prej të cilëve 119 femra. Projekti gjithashtu ndihmoi të 5 bashkitë, duke ofruar
për secilën Bashki, një dokumenti orientues për ndërhyrje specifike në këtë
fushë, për “Përmirësimin e Cilësisë së Shërbimeve për Vajzat dhe Gratë me
Aftësi të Kufizuara, Viktima të Dhunës”.
Botime
Dhunë e padukshme - Një vështrim mbi fenomenin e dhunës ndaj grave e
vajzave me aftësi të kufizuara në Shqipëri, Raport studimi
						

UN - UN Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities (1993) (Rule 3 and 4);

Assessing and improving
the level and quality
of public’s authorities’
response to violence
against women and girls
with disabilities”
Albanian Disability Rights Foundation (ADRF) with support and in cooperation
with the Ministry of Social Welfare and Youth (MSWY) Program of Gender
Equality and Against Domestic Violence, UNDP Albania, and with funds from
the Swedish Government, worked for a period of 5 months in 2015, for the
implementation of the project “Assessing and improving the level and quality of
services offered by public institutions, in response to violence against women
and girls with disabilities”. The project was implemented in the municipalities
of Shkodra, Dibra, Elbasan, Kukes and Korca and aimed mainly at assessing
the level of addressing issues of violence against women with disabilities
from institutions at the local level, part of the Referral Mechanism of Violence
Against Women and identifying obstacles that women with disabilities face
in getting services and communication with local actors. The study report
“INVISIBLE VIOLENCE - An overview on violence against women and girls with
disabilities in Albania” realized under this project, provides a thorough analysis
of the situation with regards to the issues in focus, and gives recommendations
to meet the specific needs of women with disabilities who are abused. The
findings and directions for interventions recommended in this report have been
consulted and reflect the opinions and thoughts of all responsible actors in the
five municipalities where the project was implemented, and of the group of
women with disabilities included in this assessment. This report was presented
at a national conference organized for this purpose in Tirana. The project also
aimed at enhancing the capacities of local stakeholders on specific issues related
to violence against women and girls with disabilities, through the organization
of 11 information sessions, 2 sessions organized in each municipality and a
closing session in Tirana, with the participation of a total of 160 persons, of
whom 119 being women. The project also helped the 5 municipalities, providing
for each municipality, a guiding document/policy paper for specific interventions

in this area, for “Improving the Quality of Service for Girls and Women with
Disabilities, Victims of Violence”.
Publications
INVISIBLE VIOLENCE - An overview on violence against women and girls with
disabilities in Albania, Study report

Media dhe
Aftësia e Kufizuar
Projekti “ Media dhe Aftësia e Kufizuar” i zbatuar gjatë vitit 2015 nga Fondacioni
Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, me mbështetjen e
Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Ambasadës së
ShBA në Tiranë, synoi të ofrojë për studentët e departamenteve të gazetarisë
e komunikimit si dhe për stafin akademik të tre universiteteve, në të cilët ky
projekt u zbatua, Universiteti i Tiranës, Universiteti “Beder” dhe Universiteti “
Aleksandër Xhuvani”, Elbasan, njohuri për të drejtat e personave me aftësi të
kufizuara si dhe etikën e komunikimit me to, me qëllim aftësimin e studentëve
për të luajtur në të ardhmen një rol aktiv në promovimin e të drejtave të këtyre
personave si në median e shkruar ashtu dhe në atë elektonike. Kjo u arrit përmes
trajnimeve dhe takimeve informative me studentë, pedagogë dhe drejtues
të departamenteve bazuar në modulin e “ Media dhe Aftësia e Kufizuar”, të
përgatitur nga FShDPAK.

Media and
Disability
The project “Media and Disability” implemented during 2015 by the Albanian
Disability Rights Foundation, with the support of the Programme of Small Grants
of the Democracy Commission of the US Embassy in Tirana, had as main objective
to provide for students and academic staff of the departments of journalism and
communication of the three universities in which this project was implemented;
University of Tirana, University “Beder” and University “Aleksander Xhuvani”,
Elbasan, knowledges on the rights of people with disabilities and ethical issues
related to the communication with them, in order to enable the students to play
in the future an active role in promoting the rights of these individuals in press
and electronic media.

Risia e projektit ishte që vetë studentët u bënë pjesë aktive e zbatimit të tij
duke vizituar nga afër institucione, qendra dhe organizata që ofrojnë shërbime
për personat me aftësi të kufizuara. Impresionet e krijuara nga këto vizita, të
gërshetuara me informacionin e marrë nga trajnimet ata i bënë objekt të punimeve
të tyre origjinale/ artikuj, vio-spot, kronika me tematikë aftësinë e kufizuar.
Këto punime ju prezantuan një jurie të përbërë nga gazetarë profesionistë e
cila shpalli fituesit nga të tre universitetet për të dy gjinitë/ video/kronika dhe
artikuj/ese.
Gjithashtu një komponent i rëndësishëm i projektit ishte lobimi pranë
universiteteve për përfshirjen e modulit “ Media dhe Aftësia e Kufizuar” në
programin e lëndëve me zgjedhje për vitin e ri akademik për studentët e
departamentit të gazetarisë. Si rezultat i bashkëpunimit të frytshëm me FShDPAK
por duke vlerësuar edhe interesin e studentëve dhe pedagogëve për të marrë në
vazhdimësi informacion të thelluar në lidhje me tematikën e aftësisë kufizuar,
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” miratoi përfshirjen e modulit në lëndët me
zgjedhje në degën e gazetarisë. Gjatë vitit akademik 2015-2016, Znj. Suela
Lala, përfaqësuese e FShDPAK, aktiviste e spikatur e të drejtave të personave
me aftësi të kufizuara në Shqipëri, ofroi leksionet e para të modulit “Media dhe
Aftësia e Kufizuar”, për studentët e degës së gazetarisë të këtij universiteti.
						

This goal was achieved through trainings and informative meetings with students,
professors and heads of University departments based on the module “Media
and Disability”, prepared by ADRF. One of achivements of the project was the
active involvement of students in its implementation. They visited institutions,
centers and organizations that provide services to people with disabilities.
Impressions obtained from these visits, combined with the information gained
from the trainings served them as subjects to prepare their original works /
items, video-spots, chronicles focused on disability issues. These works were

presented to a jury of professional journalists which declared the winners from
the three universities for both cathegories. video / chronicles and articles /
essays in a conference organised in the premises of “ Aleksander Xhuvani”
University.

Fondacioni Shqiptar për te Drejtat e Personave me Aftësi te Kufizuara, FSHDPAK
është organizatë jofitimprurëse qe prej vitit 1994, fillimisht si program i Oxfamit për aftësinë e kufizuar ne Shqipëri, dhe regjistruar prej vitit 1996 si një OJF
e pavarur. Filozofi a e FSHDPAK mbështetet ne modelin social te aftësisë se
kufizuar. Misioni i FSHDPAK eshte promovim i shanseve te barabarta dhe
mbrojtja e të drejtave te njeriut, me fokus te drejtat e personave me aftësi të
kufi zuar duke synuar përmirësimin e cilësisë se jetës për ta dhe familjet e tyre.
STRATEGJIA
Për realizimin e misionit te tij FSHDPAK punon ngushtësisht me individë me
aftësi te kufi zuar dhe shoqata te tyre, shoqata që punojnë në fushën e të
drejtave të njeriut dhe aktore te tjerë te shoqërisë civile, te institucioneve
shtetërore e private, përmes zgjerimit e fuqizimit te partneriteteve, duke synuar
ne zhvillimin e fuqizimin e procesit te avokatisë e vete-avokatisë nëpërmjet
informacionit, trajnimeve, ekspertizës ligjore e teknike dhe shërbimeve të tjera.
ÇFARE ESHTE FSHDPAK

An important component of the project was also the advocacy and lobby at
university departments of journalism and communication, in order to include
in the program of the new academic year, as an optional subject, the module
“Media and Disability”.
Based on the successfull collaboration with ADRF and on the interest showed by
students and academic staff to get consistently depth information on disability
issues, the University “Alexander Xhuvani”, Elbasan approved the inclusion of
this module in the optional subjects of the department of journalism.
During the academic year 2015-2016, Mrs. Suela Lala, ADRF representative,
a prominent activist for the rights of people with disabilities in Albania, gave
the lectures of the module “Media and Disability” for the students of this
department.

Programet e FSHDPAK ofrojnë:
• Informacion në fushën e aftësisë se kufizuar
• Trajnim, Konsulencë dhe Ekspertize teknike
• Avokati dhe lobim me synim përmirësimin dhe zbatimin e politikave dhe
legjislacionit ne fushën e aftësisë se kufi zuar
• Fuqizim Ekonomik per Njerezit me Aftesi te Kufizuara përmes punësimit
• Asistence ligjore dhe avokat falas për personat me aftësi te kufizuara dhe 		
familjaret e tyre
• Prodhim dhe shpërndarje te karrigeve me rrota (e vetmja e këtij lloji ne Shqipëri)
• Shërbime mbështetëse për përdorimin të karrigeve me rrota
• Realizim i fushatave ndergjegjesuese përmes medias.

