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Ka më shumë se 650 milionë persona me aftësi të kufi zuar në botë. Ndër ta, 470 

milionë janë në moshë pune (UN 2007). Ata vazhdojnë të jenë të diskriminuar dhe të 

margjinalizuar nga shoqëria. Edhe pse çështjet e tyre janë trajtuar në disa dokumente 

ndërkombëtare prej kohësh, situata e tyre vazhdon të mbetet e vështirë. Megjithatë, 

në një botë ku të drejtat e njeriut kanë marrë një rol kryesor në hartimin dhe zbatimin 

e politikave dhe legjislacionit, edhe situata e personave me aftësi të kufi zuar ka marrë 

një kuptim të ri, përmes zhvillimeve pozitive në drejtim të tyre. Ajo çka konsiderohet si 

më thelbësore në këtë aspekt, është ndryshimi i qasjes ndaj konceptit të aftësisë së 

kufi zuar. Nga modeli i mëshirës dhe bamirësisë dhe trajtimit të aftësisë së kufi zuar, si 

një çështje ekskluzivisht mjekësore, është kaluar në një model të të drejtave të njeriut, 

ku personat me aftësi të kufi zuara nuk janë objekte të ligjeve, por subjekte me të drejta 

të plota dhe në kushte të barabarta me të tjerët. 

Me miratimin e Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara, u 

shënua një ndryshim rrënjësor në të parit e aftësisë së kufi zuar. Konventa sjell një kënd-

vështrim të ri ndaj personave me aftësi të kufi zuara, atë të të drejtave të njeriut dhe për 

më tepër, duke qenë se politikat dhe ligjet kanë dështuar herë pas here, ajo shërben 

si një udhërrëfyes për shtetet anëtare, se si duhet të hartojnë politika, strategji dhe 

ligje për të realizuar në mënyrë efektive respektimin dhe zbatimin e këtyre të drejtave. 

Në Shqipëri fl itet pak për punësimin e personave me aftësi të kufi zuara. Shqipëria 

është pjesë e një pjese të mirë të traktateve ndërkombëtare dhe për më tepër, në 

dhjetor të vitit 2009, ajo fi rmosi Konventën për të Drejtat e Personave me Aftësi të 

Kufi zuara, duke shprehur kështu vullnetin dhe dëshirën për të përvetësuar parimet dhe 

standardet e saj. 

Megjithatë, Shqipëria ka shumë për të bërë në drejtim të përfshirjes reale të per-

sonave me aftësi të kufi zuara dhe çështjeve të tyre. Ne mbetemi akoma në nivelin e 

skemave të pagesave, për shkak të aftësisë së kufi zuar, ndërkohë që mungon integrimi 

I.  PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
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në sfera të ndryshme, si në arsim, politikë, ekonomi etj. Gjendja e punësimit të perso-

nave me aftësi të kufi zuara në Shqipëri, objekt i këtij studimi, nuk përbën përjashtim 

nga fushat e tjera. 

Shqipëria, edhe pse ka një ligj për nxitjen e punësimit të personave me aftësi të 

kufi zuara dhe tashmë ka miratuar dhe Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka një 

përqindje të papërfi llshme të punësimit të personave me aftësi të kufi zuara. Disa nga 

arsyet janë: qëndrimet negative të shoqërisë shqiptare; humbja e pagesave për shkak 

të aftësisë së kufi zuar, në rast punësimi; mungesa e stabilitetit të tregut të punës. Një 

tjetër aspekt është kuadri jo i plotë ligjor në fushën e punësimit, si dhe niveli i ulët i 

zbatueshmërisë së ligjeve dhe politikave ekzistuese. Mungon ende Fondi i Punësimit, 

ku supozohet të mblidhen gjobat e vëna për punëdhënësit që nuk punësojnë kuotën e 

përcaktuar në ligj. Shumat që presupozohen të derdhen në këtë fond duhet të shkonin, 

sipas ligjit “Për nxitjen e punësimit”, për hapjen e vendeve të reja të punës. Ndërkohë 

që dhe biznesi nuk fi nancohet sipas parashikimeve ligjore, pasi mungojnë dhe këtu 

vendimet përkatëse. Mungesa e përshtatshmërisë në përgjithësi, në transport, teknologji, 

komunikim përbën një problem serioz për ta bërë punësimin të arritshëm, por edhe për 

të marrë shërbime të tjera të lidhura ngushtësisht me të, siç janë kurset e ndryshme 

të trajnimit apo formimit profesional. Në Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, trajtohet 

koncepti “përshtatja e arsyeshme”, mohimi i së cilës përbën diskriminim. Është një 

arritje e madhe në legjislacionin shqiptar futja e këtij koncepti kaq bashkëkohor, por ky 

koncept, pa sqarimet e nevojshme, nuk do të gjejë zbatueshmërinë e duhur. Ndërkohë 

që në Shqipëri përdoren ende modele të vjetruara për vlerësimin e aftësive të individit 

me aftësi të kufi zuara dhe, nga ana tjetër, janë thuajse joekzistente shërbimet reha-

bilituese apo riaftësuese. 

Ky studim u realizua përmes dy linjave kryesore. Pjesa e parë e tij u realizua përmes 

një pyetësori sasior, me qëllim që t’i jepte përgjigje pyetjeve të mëposhtme:

1. Cili është statusi i punësimit të personave me aftësi të kufi zuara dhe si lidhet 

ai me arsimimin e formimin profesional të tyre.

2. Cilat janë pengesat për t’u punësuar dhe barrierat me të cilat personat me aftësi 

të kufi zuara ndeshen kur ata janë të punësuar.

3. Cilat janë disa nga rrugët për të shmangur këto pengesa.

4. Si ndikojnë faktorët demografi kë në statusin e punësimit të personave me aftësi 

të kufi zuara:

a) Gjinia

b) Kategoria e aftësisë së kufi zuar
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Në pjesën e tij të dytë, studimi kishte si synim trajtimin e çështjeve të punësimit 

në kontekstin e të drejtave të personave me aftësi të kufi zuara. Sa më sipër, përfshiu 

parashikimet e dokumenteve kryesore ndërkombëtare, përmbledhjen e ligjeve shqiptare 

që trajtojnë çështjet e punësimit në përgjithësi dhe veçanërisht të personave me aftësi 

të kufi zuara, politikave dhe mjeteve nxitëse aktuale, praktika të disa shteteve europiane, 

diskutim mbi atë se si dhe sa Shqipëria realizon politikat e saj brenda kuadrit ligjor 

kombëtar dhe se sa ky kuadër vjen në përputhshmëri me standardet ndërkombëtare.
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II.1 Vështrim i përgjithshëm mbi politikat, teoritë dhe zhvillimet e 

 fundit në fushën e punësimit të personave me aftësi të kufizuara

Aftësia e kufi zuar dhe punësimi janë çështje të cilat kanë ndikim global: 470 

milionë njerëz në moshë pune janë me aftësi të kufi zuara (UN 2007). Papunësia, 

punët e pavlerësuara, pagesat e ulëta, varfëria, mungesa e trajnimit dhe formimit 

profesional, mungesa e edukimit, janë probleme globale (ILO 2003, Lunt 2005). 

Axhenda për Punësimin Global (ILO 2003) thekson rëndësinë e investimit në edukim 

e formim profesional, për të ndihmuar në kalimin e barrierave të tregut të punës.

Literatura na tregon se puna është pjesë e rëndësishme e jetës së çdo njeriu dhe 

një mjet për të fuqizuar të qenit qytetar i një shoqërie (Conroy 2003, Smith 1996). 

Puna e paguar i jep njerëzve të ardhura, pavarësi ekonomike, mundësi të takohen 

e shoqërizohen me kolegë dhe i ndihmon ata të marrin pjesë në shoqëri (Fitzgerald 

2005). Megjithatë, njerëzit me aftësi të kufi zuara janë më pak të përfshirë në botën 

e punës së paguar (Marin, Prinz, Queisser 2004). Për herë të parë ishte Organizata 

Ndërkombëtare e Punës (ILO) ajo që hartoi standardet për punonjësit me aftësi të 

kufi zuara. Në vitin 1955, Rekomandimi nr. 99 thekson rëndësinë e integrimit të 

punonjësve me aftësi të kufi zuara në vendin e punës. Me kalimin e viteve u theksua 

ideja se politikat e punësimit për personat me aftësi të kufi zuara mund të ishin të 

suksesshme, vetëm nëse ato bëheshin pjesë e politikave të punësimit për të gjithë 

(OECD 2003; NDA 2009).

Shpenzimet për aftësinë e kufi zuar, qoftë në para apo në shërbime dhe kushtet në 

të cilat ndodhet ekonomia sot, po bëjnë që kalimi nga skemat pasive në ato aktive, 

ku personat me aftësi të kufi zuar janë taksapagues dhe kontribuues në shoqëri, të 

kalojë në plan të parë të politikave mbi çështjet e aftësisë së kufi zuar. Duke folur për 

humbjet që shoqëria ka si pasojë e përjashtimit të personave me aftësi të kufi zuara 

II.  VËSHTRIM NË LITERATURË 
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nga puna e paguar Buckup (2009) liston: humbjen e produktivitetit të punës për 

arsye të ambientit rrethues, krijimin e një ambienti “me aftësi të kufi zuar” që i bën 

personat me aftësi të kufi zuara më pak produktivë nga ç’mund të ishin dhe përf-

shin, mes të tjerash, mungesën e arsimit, mungesën e trajnimeve apo qëndrime të 

ndryshme negative, boshllëku që ekziston midis potencialit dhe produktivitetit të tyre 

dhe ndryshimi i madh në përqindjet e papunësisë dhe mosaktivizimit mes njerëzve 

pa aftësi të kufi zuara dhe atyre me aftësi të kufi zuara. Të gjitha këto së bashku, 

ndihmojnë për të përcaktuar atë që përbën çmimin e përjashtimit të personave me 

aftësi të kufi zuara nga tregu i punës. Në këtë kuptim, sipas Mont (2004) kemi dy 

qasje: një që synon drejt pagesave, sigurisë sociale etj., dhe e dyta që synon drejt 

integrimit në përgjithësi, përfshirë dhe integrimin në tregun e punës. 

Ka disa tipe strategjish të barazisë në punësim dhe, punëdhënës të ndryshëm 

përqafojnë tipe të ndryshme strategjish (The Equality Authority and The Department 

of Justice, Equality and Law Reform, 2001: fq. 19): 

1. Politikat e mundësive të barabarta, të cilat synojnë në mundësimin e të dre-

jtave formale, mundësive dhe aksesit për të gjithë. Ato kanë në thelb parimin 

se të gjithë njerëzit duhen trajtuar njëlloj, pavarësisht nga kategoria sociale 

së cilës ata i përkasin.

2. Politikat e veprimeve pozitive, thelbi i të cilave qëndron në monitorimin e 

vazhdueshëm të politikave e praktikave të punësimit, për të mbajtur nën 

kontroll që ato të mos jenë diskriminuese.

3. Politikat e trajtimit preferencial janë një kombinim i rregullave e procedurave, 

përmes të cilave favorizohen disa njerëz për të arritur një pozicion të caktuar. 

Qasje të ndryshme politike mbështesin personat me aftësi të kufi zuara në vendin 

e punës. Ato përfshijnë legjislacionin antidiskriminues, detyrimin përmes kuotave 

dhe nxitjet me bazë vullnetare (NDA 2009).

Për sa i përket klasifi kimit të mënyrave të punësimit, Semlinger dhe Schmid 

(cituar në Bergeskog 2001), shkruajnë se ekzistojnë tri mënyra kryesore:

Mënyra e parë konsiston në detyrimet ligjore për të punësuar një numër të 

caktuar personash me aftësi të kufi zuara (sistemi i kuotave detyruese) dhe përmes 

ligjeve për mbrojtjen nga diskriminimi. Pra, zgjidhje që vende të ndryshme bëjnë në 

lidhje me punësimin e personave me aftësi të kufi zuara, konsistojnë në prodhimin 

e ligjeve kundër diskriminimit dhe promovimin e të drejtave njëkohësisht dhe nga 

ana tjetër, sistemi i kuotave. Sistemi i kuotave të detyrueshme i ka fi llimet e veta 

pas Luftës së Parë Botërore dhe është krijuar posaçërisht për veteranët e luftës. 
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Ky sistem bazohej në idenë që shoqëria duhet të mbështesë veteranët e luftës që 

ishin sakrifi kuar gjatë saj dhe deri nga viti 1923, e gjithë Europa e përvetësoi këtë 

sistem. Pas Luftës së Dytë Botërore, pjesa më e madhe e vendeve të Europës për-

dorte sistemin e kuotave, pasi punësimi i personave me aftësi të kufi zuar edhe në 

këtë periudhë ishte në nivele shumë të ulëta dhe punëmarrësit nuk punësonin me 

vullnetin e tyre të lirë personat me aftësi të kufi zuara. Një sistem i tillë bazohej në 

prezumimin që personat me aftësi të kufi zuara nuk plotësonin kriteret e punësimit, 

prandaj duhet të kishte nxitje të tilla. 

Ky sistem tregoi që personat me aftësi të kufi zuara ishin inferiorë dhe nuk ishte 

një sistem i suksesshëm, pasi punëdhënësit punësonin persona me aftësi të kufi -

zuara vetëm për të përmbushur detyrimin ligjor (Waddington 1997). Ndërsa ligjet 

kundër diskriminimit erdhën si përgjigje ndaj mungesës së efektivitetit të sistemit të 

kuotave, për të theksuar se sistemi me detyrim nuk funksionon dhe mosdiskriminimi 

duhet të jetë parim udhëheqës në politikat dhe ligjet. 

Mënyra e dytë ka të bëjë me “baraspeshën”. Sipas Seminglet dhe Schmid, 

“baraspesha” përdoret duke rritur mbështetjen për punëdhënësit, heqjen e taksave, 

nxitjen me mënyra të ndryshme, krijimin e fondit për përshtatjen e vendit të punës, 

duke lehtësuar përsëri punëdhënësin, ndërkohë nga ana tjetër, rriten trajnimet për 

personat me aftësi të kufi zuara, u jepet asistencë gjatë punës nëpërmjet këshillimit 

profesional, asistentë që ndihmojnë gjatë procesit etj. Kjo mënyrë presupozon që 

personat me aftësi të kufi zuara, fi llimisht kanë rendiment më të ulët dhe kosto më 

të lartë të fi llimit të punës. Prandaj sipas kësaj teorie, punohet nga të dyja anët, 

duke krijuar një “baraspeshë”: nga njëra anë duke rritur rendimentin e personave 

me aftësi të kufi zuara, përmes trajnimeve dhe mbështetjeve të ndryshme dhe, nga 

ana tjetër, duke ulur kostot e punësimit përmes fi nancimit të punëdhënësve. 

Mënyra e tretë është ajo e punësimit të mbrojtur, i cili është hedhur poshtë 

fi llimisht nga vetë personat me aftësi të kufi zuara. Krijimi i qendrave të punësimit 

të mbrojtur izolon dhe më tepër personat me aftësi të kufi zuara dhe rrit distancën 

mes tyre dhe personave pa aftësi të kufi zuara. Ky model presupozon që personat 

me aftësi të kufi zuara nuk mund të jenë pjesë e tregut të hapur të punës dhe për 

këtë arsye krijohen ambiente “të përshtatshme”. Një arsye tjetër, për të cilën ky 

model luftohet vazhdimisht, është edhe që fi nancimi për këto qendra është i lartë 

mjaftueshmërisht, sa punëdhënësit janë më të interesuar në marrjen e fondeve të 

caktuara se sa në zhvillimin profesional të personave që punojnë në to.

Me gjithë hapat pozitivë të ndërmarrë në hartimin e politikave nxitëse për pu-

nësimin e personave me aftësi të kufi zuara, rezultatet fl asin shumë pak. Faktorët 
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që kanë ndikuar mund të jenë të shumtë. Kështu mund të përmendim moszbatimin 

e legjislacionit; hartimin dhe planifi kimin e politikave jo në përputhje me nevojat e 

tregut; “izolimin” e personave me aftësi të kufi zuara në “kurthin” e pagesës së paaf-

tësisë; perceptimet e gabuara të ndërhyrjeve të shtetit; ndjekja e një modeli jo të 

përshtatshëm të aftësisë së kufi zuar, i cili nuk mund të ecë paralelisht me punësimin 

etj.(Oliver 1990; Oliver & Barnes 1998). Autorë të tjerë listojnë të tjera arsye për 

të justifi kuar numrin e madh të personave me aftësi të kufi zuara që nuk punojnë 

(Stanley 2005). Së pari janë një sërë mitesh për statusin e personave me aftësi të 

kufi zuara, të cilët predispozohen të mos punojnë, të cilat ndikojnë në politikëbërje 

dhe sjelljen e punëdhënësve. Së dyti, është rritur numri i njerëzve të cilët e konsid-

erojnë veten të paaftë. Së treti, numri i personave që dalin nga skema e pagesave 

për të fi lluar punë është shumë i vogël. Së katërti, niveli i lartë i papunësisë dhe 

pagesa e paaftësisë janë  të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën dhe me zhvillimin e 

ekonomisë në përgjithësi.

Martin & Prinz (2005) analizuan domethënien ekonomike të përfi timit të paaftë-

sisë. Ata shkruan se “niveli i të ardhurave të njerëzive me aftësi të kufi zuara është 

relativisht e mirë dhe pak ndryshon nga ajo e anëtarëve të tjerë të shoqërisë. Kjo 

krijon strategji varësie nga pagesat, të kushtueshme dhe që nuk refl ektojnë dëshirën 

e shumë prej njerëzve me aftësi të kufi zuara, për të qenë pjesë e tregut të punës”. 

Ata analizuan faktin se pagesat e paaftësisë, të cilat janë në rritje në dekadën e 

fundit, kanë sjellë rritje të pakontrolluar të shpenzimeve publike, humbje të burimeve 

njerëzore dhe po shërbejnë si një urë kalimi drejt pensionit të përhershëm të pleqërisë.

Në ditët e sotme, personat me aftësi të kufi zuara po shihen gjithnjë e më tepër si 

konsumatorë. Ka shumë pak debate nga lëvizja e aftësisë së kufi zuar mbi punësimin 

dhe nga ana tjetër, institucionet kanë dështuar të përfshijnë në debatet për punësimin 

përfaqësues të personave me aftësi të kufi zuara (Barnes 1991). Personat me aftësi 

të kufi zuara janë mbrojtës të pagesës së paaftësisë. Rezistenca ndaj punës së paguar 

nga vetë personat me aftësi të kufi zuara lidhet me kulturën e varësisë dhe pritshmërive 

të ulëta (Rountstone & Barnes 2005). Pjesa më e madhe e personave me aftësi të 

kufi zuara, të cilët nuk punojnë, e përshkruajnë veten si inaktivë ekonomikisht, më 

tepër se në kërkim të një pune. Ata thonë se janë të paaftë të punojnë për shkak 

të aftësisë së kufi zuar apo sëmundjes (Fitzgerard 2005). 

Sipas Mont (2004), qasja ekonomike ka ndryshuar ndaj personave me aftësi të 

kufi zuara. Duke parë pagesat që i jepen personave me aftësi të kufi zuar, për shkak 

të aftësisë së tyre të kufi zuar, si shpenzime nga buxheti i shtetit, integrimi i tyre 

në tregun e punës do të zvogëlonte në mënyrë të konsiderueshme dhe kostot që 
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përbëjnë këto pagesa për shtetin, familjet e personave me aftësi të kufi zuar dhe të 

gjithë shoqërinë.

Krijimi i më shumë vendeve të punës është çështje e drejtësisë sociale. Përveç 

kësaj, dalja nga skema ul kostot dhe ndihmon në rritjen ekonomike (Stanley 2005). 

Studimet tregojnë se edhe kur hyjnë në tregun e punës, personat me aftësi të kufi -

zuara janë në pozicione më pak të paguara (Barnes, Mercer, Shakespeare 1999), më 

pak të pozuar në pozicione të dukshme ku kanë kontakt me klientë (Oliver 1990), më 

pak të promovuar dhe të paguar se punonjësit e tjerë pa aftësi të kufi zuara. Përjash-

timi dhe margjinalizimi brenda tregut të punës lidhet me nënvleftësimin e kontributit 

të personave me aftësi të kufi zuara në tregun e punës (Oliver 1990). Mungesa e 

arsimimit të duhur i vendos ata në pozita më të disfavorshme kur hyjnë në tregun e 

punës. Mungesa e transportit dhe shërbimeve të përshtatura i shton vështirësitë për 

të arritur vendin e punës. Qëndrimet negative të punëdhënësve e bëjnë gjithashtu jo 

shumë të lehtë ditën e tyre të punës (Barnes, Mercer, Shakespeare 1999). 

Literatura na tregon se personat me aftësi të kufi zuara punojnë kryesisht në 

pozicione joprofesionale, të lidhura me sektorin e shërbimeve dhe në punë që 

nuk kërkojnë aftësi të mira kualifi kuese. Në vendet e pazhvilluara, shumë persona 

me aftësi të kufi zuara punojnë në sektorë informalë të ekonomisë e bëjnë punë 

të parregullta (Colleridge 2005). Puna e tyre është e fokusuar në një numër të 

vogël profesionesh. Më shumë persona me aftësi të kufi zuara punojnë me kohë të 

reduktuar. Personat me aftësi të kufi zuara fi zike e sensore kanë më shumë mundësi 

për t’u punësuar në krahasim me ata me shëndet mendor apo aftësi të kufi zuara 

intelektuale. Gratë me aftësi të kufi zuara punojnë më pak orë dhe paguhen më pak 

për orë pune se burrat me aftësi të kufi zuara (Fitzgerald 2005; Wilton 2006).

Coleridge (2005) identifi koi se:

 Paga mesatare mujore për personat me aftësi të kufi zuara është më e vogël 

se e atyre pa aftësi të kufi zuara.

 Personat me probleme mendore dhe intelektuale hasin barriera më të mëdha 

të integrimit social në krahasim me kategoritë e tjera.

 Formimi profesional dhe shërbimet sociale u ofrohen një numri të limituar 

personash me aftësi të kufi zuara.

 Mbështetja emocionale është mbështetja kryesore, për të cilën personat me 

aftësi të kufi zuara kanë nevojë.

Autorë të tjerë shkruajnë se edhe personat me aftësi të kufi zuara të rënda mund 

të përfshihen në tregun e punës, nëse atyre u ofrohet mbështetja dhe trajnimi i duhur 
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(Secker & Grove 2005). Përveç shërbimeve të parapunësimit e atyre të paspunësimit, 

rëndësi i duhet kushtuar ndërtimit të strategjive për rehabilitimin profesional në 

vendin e punës, pa pritur fazën e rehabilitimit mjekësor (Mercer 2005). Trajtimi i 

punësimit (Gibs 2005) duhet parë nën këndvështrimin e modelit social të aftësisë 

së kufi zuar dhe plotësimit të nevojave që burojnë nga ky model (informacion, peer 

suport, shtëpi, transport, asistent personal, akses mjedisor, teknologji asistive). 

Kodet e etikës, politikat dhe guidat e shkruara janë një mjet i fuqishëm që ndikon 

në kulturën e institucioneve punëmarrëse. Megjithatë, studimet tregojnë se stili i 

lidershipit është një nga indikatorët për të pasur sukses në punën me personat me 

aftësi të kufi zuara në një organizatë. Gjithashtu, nuk mjaftojnë vetëm masat për të 

nxitur barazinë në punësim, si p.sh legjislacioni antidiskriminues apo kuotat, për të 

parë më shumë persona me aftësi të kufi zuara në tregun e punës. Ato nuk mund t’i 

eliminojnë barrierat në qëndrime ndaj personave me aftësi të kufi zuara. Studimet 

tregojnë se rritja e kontakteve me njerëz me aftësi të kufi zuara mund të ndihmojë në 

zvogëlimin e frikërave dhe stereotipave negativë. Për rrjedhojë, institucionet punëdhë-

nëse mund të aplikojnë një kulturë më të hapur e më gjithëpërfshirëse (NDA 2009). 

Punësimi i personave me aftësi të kufi zuara në Shqipëri

Studimet e realizuara në Shqipëri tregojnë për fi llimin e një epoke ku sapo ka 

nisur të fl itet për punësimin e personave me aftësi të kufi zuara dhe ku ka ndërhyrje 

dhe modele sporadike në disa qytete të vendit, të cilat janë më tepër të nxitura nga 

shoqëria civile (FSHDPAK 2011). Megjithatë, literatura fl et për nivele të papërfi llshme 

të punësimit të personave me aftësi të kufi zuara të punësuar, si dhe për shifra tejet 

të ulëta të punëkërkuesve të papunë me aftësi të kufi zuara (FSHDPAK 2010a, FSH-

DPAK 2010b). Mungojnë struktura përgjegjëse të trajnuara në nivel qendror e lokal, 

të cilat duhet të jenë mbështetëse të nxitjes së punësimit të personave me aftësi të 

kufi zuara (FSHDPAK 2010a). Studimet tregojnë për një nivel tejet të lartë pakënaqësie 

të personave me aftësi të kufi zuara dhe familjarëve të tyre, mbi mundësitë që ata 

kanë për të qenë të punësuar e për t’u formuar profesionalisht (FSHDPAK 2006, 

FSHDPAK 2007, FSHDPAK 2010b, FSHDPAK 2011, MPCSSHB 2010). 

Punësimi i individëve me aftësi të kufi zuara shihet më tepër i lidhur me njohjet e 

rekomandimet personale, sesa si një detyrim ligjor i lidhur me të drejtat e njeriut dhe 

në përputhje me dokumentet e standardet ndërkombëtare (Handicap International 

2004). Për më tepër, zinxhiri i shërbimeve për një jetesë të pavarur është joekzistent, 

duke përmendur këtu mungesën e asistentit personal dhe atë të mjeteve ndihmëse 
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(Handicap International 2006). Nuk mund të fl itet gjithashtu për akses drejt punës 

dhe në vendin e punës (AlbVET 2010). Kuadri ligjor i lidhur me punësimin e form-

imin profesional, megjithëse jodiskriminues, është krejtësisht i pazbatueshëm pasi 

mungojnë instrumentet shtrëngues (FSHDPAK 2006, Handicap International 2004).

II.2 E drejta e punës së personave me aftësi të kufizuar në 

 këndvështrimin e standardeve dhe legjislacionit ndërkombëtar

Që përpara Deklaratës së të Drejtave të Njeriut apo ekzistencës së Organizatës së 

Kombeve të Bashkuara, Organizata Ndërkombëtare e Punës ka luajtur rol thelbësor 

në formulimin e një game të tërë standardesh në fushën e punësimit. Si rezultat, pas 

disa dekada përpjekjesh, në nivel ndërkombëtar dhe kombëtar, të drejtat e njeriut 

në fushën e punësimit u zhvilluan në mënyrë të konsiderueshme.1 E drejta e punës 

ka të bëjë me aksesin që duhet t’i sigurohet të gjithëve në mënyrë të barabartë për 

të punuar. 

Puna është e lidhur ngushtësisht me stabilitetin ekonomik dhe social, por 

në asnjë mënyrë nuk kufi zohet vetëm këtu. Pra, duhet theksuar që puna, përveç 

mirëqenies, garanton shumë më tepër: siguron realizimin e një individi, parimin e 

vetëvendosjes që ai duhet të ketë, karakteristika këto të lidhura drejtpërdrejtë me 

dinjitetin njerëzor.2 Duke qenë se e drejta për të punuar ka të bëjë me aksesin për 

të punuar, rrjedhimisht personat që nuk kanë akses ose e kanë aksesin të kufi zuar 

për shkaqe të ndryshme mbeten problematikë kryesore e së drejtës së punës.3

E drejta e punës apo punësimi i personave me aftësi të kufi zuara është trajtuar 

në disa prej dokumenteve politiko-ligjorë gjatë viteve. Kështu, Rregullat Standarde 

të OKB-së, Plani i Veprimit Botëror, deklarata apo rezoluta të ndryshme në vite të 

ndryshme, përmbajnë dispozita mbi punësimin e personave me aftësi të kufi zuara. 

Me gjithë ndikimin pozitiv që kanë pasur, deri në hyrjen në fuqi të Konventës për 

të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara, ato kanë mbetur dokumente politike 

dhe nuk kanë gjetur zbatimin e dëshiruar. 

E drejta e punës refl ektohet në disa dokumente dhe konventa ndërkombëtare, 

duke fi lluar nga Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, e cila në nenin e saj të 

23-të garanton për të gjithë, në mënyrë të barabartë, të drejtën për punë, punësim të 

lirë, kushte të drejta dhe të favorshme pune dhe gjithashtu mbrojtje nga papunësia. 

1 http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module10.htm
2 http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module10.htm
3 http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module10.htm
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Më tej Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, 

e cila parashikon të drejtën e sigurimit të jetesës përmes punës. Kjo Konventë, në 

paragrafi n 6, cilëson që në realizimin e të drejtës së punës përfshihen dhe orientimi 

teknik dhe profesional si dhe gjithashtu dhe programe trajnimi. 

Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara është konventë 

gjithëpërfshirëse. Ajo promovon dhe mbron të drejtat e personave me aftësi të ku-

fi zuara dhe presupozohet se do të adresojë në mënyrë më të mirë dhe më të plotë 

çështjet e personave me aftësi të kufi zuara, përfshirë këtu integrimin e tyre në jetën 

civile, politike, ekonomike dhe sociale. Ndër principet e KDPAK janë respektimi i 

dinjitetit të personave me aftësi të kufi zuara, jetesa e pavarur, pjesëmarrja e plotë 

dhe efektive në të gjitha sferat e jetës, pranimi i diversitetit njerëzor, barazia, mos-

dikriminimi dhe aksesueshmëria.

Kjo konventë ndryshon rrënjësisht qasjen ndaj personave me aftësi të kufi zuar. 

Nga objekte të të drejtave, personat me aftësi të kufi zuara janë subjekte me të drejta 

të plota. Parë nga kjo perspektivë, përvoja e personave me aftësi të kufi zuara duhet 

të integrohet në interpretimin e ligjeve, për të theksuar më shumë të drejtat e per-

sonave me aftësi të kufi zuara, duke forcuar kështu jo vetëm pozicionin e personave 

me aftësi të kufi zuara, por të të gjithëve. 

KDPAK nuk sjell të drejta të reja. Ajo rithekson të drejta të parashikuara në Kon-

venta dhe dokumente të tjerë ndërkombëtarë, por Konventa synon që të adresojë 

më mirë të drejtat dhe shërben si udhërrëfyes për realizimin e tyre. Gjithashtu KDPAK 

krijon Komitetin e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufi zuara, i cili, ndër të tjera, 

monitoron zbatimin e kësaj Konvente. Shtetet, të cilat bëhen palë e kësaj Konvente, 

kanë për detyrë marrjen e masave ligjore dhe administrative për të implementuar të 

drejtat e parashikuara, të kenë në vëmendje këto të drejta kur hartojnë politika apo 

ligje, të sigurojnë që institucione të ndryshme të zbatojnë dispozitat e parashikuara 

në konventë, të marrin masa për mbrojtjen nga diskriminimi, të promovojnë të drejtat 

e personave me aftësi të kufi zuara etj. 

Në lidhje me të drejtën për të punuar, KDPAK, në nenin 27, adreson detyrimin 

e shteteve palë për të siguruar të drejtën e personave me aftësi të kufi zuara për të 

punuar, mbi baza të barabarta me të tjerët, duke siguruar që personat me aftësi të 

kufi zuara të mos diskriminohen për shkak të aftësisë së kufi zuar. Është e rëndësishme 

që në bazë të KDPAK, me të drejtën për të punuar nënkuptohet i gjithë zinxhiri i 

elementeve dhe procedurave para punësimit dhe pas tij. Vlen të theksohet që pu-

nësimi nënkupton: mënyrën e rekrutimit, momentin e marrjes në punë, vazhdimësinë 

në punë, rritjen në karrierën profesionale, kushte të sigurta dhe të favorshme gjatë 
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periudhës së punësimit deri në momentin e mbarimit apo zgjidhjes së kontratës dhe 

më tej. Më tej, neni 27 vendos mbi shtetet detyrimin e sigurimit të përshtatjes së 

arsyeshme në vendin e punës. Realizimi i këtij neni është vlerësuar shumë thelbësor, 

duke u nisur nga fakti që studime të ndryshme tregojnë që rastet më të shpeshta 

të diskriminimit ndaj personave me aftësi të kufi zuara ndeshen gjatë punësimit.

Karta Sociale Europiane e rishikuar4 në nenin 15 parashikon të drejtën e per-

sonave me aftësi të kufi zuar për të jetuar në mënyrë të pavarur, për të qenë të 

integruar në shoqëri dhe për të jetuar dhe më e rëndësishme, për të marrë pjesë 

në komunitet. Për të realizuar këtë të drejtë, shtetet duhet të kenë parasysh, që 

ndaj personave me aftësi të kufi zuara, pavarësisht nga mosha, mënyra dhe shkaku 

i origjinës së aftësisë së kufi zuar, veçanërisht këto masa: 

T’i sigurojnë personave me aftësi të kufi zuara orientim, edukim apo trajnim pro-

fesional në kuadrin e skemave të përgjithshme që mbulojnë fushat e sipërpërmen-

dura dhe aty ku është e nevojshme apo e domosdoshme, përmes institucioneve të 

specializuara, shtetërore apo private.

Përmes promovimit apo nxitjes së punësimit të personave me aftësi të kufi zuara, 

duke inkurajuar punëdhënësit për marrjen në punë të personave me aftësi të kufi zuar 

dhe mbajtjes së tyre në punë dhe gjithashtu përshtatjes së vendit të punës. Më tej, 

Karta shprehet për rastet kur një përshtatje e tillë është e pamundur, të sigurohet 

punësimi përmes qendrave të punësimit të mbrojtur.

Përmes promovimit të integrimit të tyre social dhe përfshirjes në komunitet, duke 

marrë masa që synojnë heqjen e barrierave në komunikim apo në lëvizshmëri, për 

të siguruar akses në transport, strehim, aktivitete të ndryshme kulturore etj. 

Direktiva Europiane mbi Punësimin 2000/78/EC

Dokumenti i parë në Europë që adresonte çështjet e punësimit të personave 

me aftësi të kufi zuara ishte rekomandimi dhe direktiva mbi punësimin.5 Megjithatë, 

është pohuar vazhdimisht që ky rekomandim nuk ka qenë i suksesshëm, duke e 

kritikuar për të qenit pak ambicioz dhe shumë i përgjithshëm. 

Traktati i Amsterdamit iu referua për herë të parë aftësisë së kufi zuar. Në nenin 

13 të tij gjejmë ndalimin e diskriminimit në bazë të seksit, racës dhe origjinës etnike, 

fesë ose besimit, aftësisë së kufi zuar, moshës dhe orientimit seksual. Kërkohet nga 

4 Neni 15 i Kartës Sociale Europiane, të rishikuar, nuk është ratifi kuar ende nga shteti shqiptar. 
Përmendet për efekt të paraqitjes së një kornize të plotë të legjislacionit dhe standardeve të BE-së. 

5 Rekomandimi i Këshillit 86/379/EEC, 24.04.1986 mbi Punësimin e Personave me Aftësi të 
Kufi zuar në Komunitetin Europian. 
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shtetet komunitare që të ndërmarrin masa pozitive për luftimin e diskriminimit mbi 

bazat e sipërpërmendura. Më pas, traktati u pasua nga një “paketë kundër diskriminimit” 

dhe një element thelbësor ishte pikërisht Direktiva mbi Punësimin (Waddington 2006). 

Direktiva kërkon nga shtetet që në legjislacionin dhe politikat e tyre, të zbatojnë 

parimin e barazisë apo mosdiskriminimit bazuar mbi aftësinë e kufi zuar, besimin 

fetar, orientimin seksual dhe moshën. Artikulli 5 i Direktivës kërkon nga shtetet që 

të vendosin mbi punëdhënësin detyrimin e sigurimit të përshtatjes së arsyeshme. 

Megjithatë, Direktiva nuk sqaron më tej a përbën diskriminim mossigurimi i përshtatjes 

së arsyeshme, çka konsiderohet të jetë një e metë e madhe në të. 

Koncepti i përshtatjes së arsyeshme bazohet në modelin social, i cili njeh ndërve-

primin midis aftësisë së kufi zuar dhe shoqërisë që rezulton të jetë një dizavantazh 

për personin me aftësi të kufi zuara. Qëllimi i përshtatjes së arsyeshme është që 

të eliminojë këtë situatë të pafavorshme për personin me aftësi të kufi zuara. Në 

fushën e punësimit, ky ndërveprim mund të rezultojë në pamundësinë për të kryer 

një funksion të caktuar ose punën. Kjo bën që individi me aftësi të kufi zuara të hasë 

barriera në punë ose në mundësi punësimi, të cilat personat pa aftësi të kufi zuara 

nuk i ndeshin (Waddington 2006). Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi 

nga ana tjetër, palë e së cilës tashmë është edhe Bashkimi Europian, thekson që 

mohimi i përshtatjes së arsyeshme përbën diskriminim. 

Mungesa e cilësimit në Direktivë apo e përcaktimit të mohimit të përshtatjes 

së arsyeshme si formë diskriminimi ka sjellë një mbrojtje heterogjene në shtete të 

ndryshme anëtare. Disa shtete e kanë të inkorporuar këtë koncept, si formë diskri-

minimi në legjislacionin kombëtar. 

Ndërkohë që disa të tjera që nuk i kanë kushtuar rëndësinë e duhur, duke mos e 

konsideruar si diskriminim, në mënyrë të qartë kanë bërë që niveli i zbatueshmërisë të 

mos jetë i kënaqshëm dhe individët të mos kenë një mbrojtje ligjore të përshtatshme 

për këtë formë diskriminimi (EDF 2007). 

Direktiva kufi zohet vetëm në fushën e punësimit. Ndërkohë që, një person me 

aftësi të kufi zuara, përpara se të fi llojë punë ose të jetë një punëkërkues, ka disa 

nevoja, që duhet të adresohen dhe plotësohen, që lidhen me edukimin, transportin, 

strehimin, komunikimin etj. Rrjeti i Ekspertëve të Pavarur për të Drejtat Themelore 

kërkon që parimi i trajtimit të barabartë të zgjerohet më tej e të tejkalojë qëllimin e 

kësaj direktive. Është e pamundur që të realizohet në mënyrë efektive integrimi në 

fushën profesionale i personave me aftësi të kufi zuara, pa adresuar nevojat që lidhen 

me transportin dhe komunikimin (EDF 2007).
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Konventa e Organizatës Ndërkombëtare të Punës6 mbi Rehabilitimin Profesional dhe 

Punësimin e Personave me Aftësi të Kufi zuara (ILO) 159, 1983 dhe Rekomandimi 168 

Organizata Ndërkombëtare e Punës, duke qenë institucion përgjegjës në hartimin 

dhe rishikimin e standardeve në fushën e punësimit, është e përkushtuar në zhvillimin 

dhe shtimin e mundësive të grave, burrave dhe personave me aftësi të kufi zuara në 

punë, duke u bazuar në parime si liria, barazia, siguria në punë, si dhe mbrojtja nga 

cenimi i dinjitetit të njeriut. 

Duhet theksuar që ILO ka dhënë kontributin përmes rekomandimeve, për sa i përket 

punësimit të personave me aftësi të kufi zuara, gjatë hartimit të KDPAK. Dokumenti i 

parë shumë i rëndësishëm për punësimin e personave në fakt, para Konventës Nr. 159 

dhe Rekomandimit 168, ishte Rekomandimi 99, i cili për një kohë të gjatë ishte një 

instrument bazë për hartimin e politikave në lidhje me orientimin, trajnimin profesional 

dhe punësimin të shteteve anëtare. 

Konventa kërkon nga shtetet palë që në përputhje me kushtet, praktikën dhe 

mundësitë kombëtare të formulojnë dhe të zbatojnë periodikisht politika në lidhje me 

formimin profesional dhe punësimin e personave me aftësi të kufi zuara. Qëllimi i trajnimit 

profesional të personave me aftësi të kufi zuara ka të bëjë me gjetjen e punës, mbajtjen 

e saj dhe rritjen profesionale për t’u integruar e përfshirë në shoqëri. 

Rekomandimi njëkohësisht, ndërmjet masave që duhen marrë në drejtim të pu-

nësimit të personave me aftësi të kufi zuara, përfshin dhe përshtatjen e arsyeshme në 

vendin e punës, në mjetet e punës, në mënyrën se si është e organizuar ajo, që të 

mundësohet si trajnimi, ashtu edhe mundësitë e punësimit. 

6 Statusi i Konventës: e paratifi kuar nga Shqipëria.
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III.  METODOLOGJIA

III.1 Përzgjedhja e bazës ligjore

Metodologjia që u përdor për realizimin e pjesës së parë të studimit ishte e tipit 

cilësor. Për të krijuar një panoramë të plotë të parashikimeve politike dhe ligjore, kom-

bëtare e ndërkombëtare, që i shërbeu një analize të kuadrit shqiptar në këtë fushë, 

duke e krahasuar me standardet ndërkombëtare, shërbeu informacioni i marrë nga 

baza ligjore shqiptare; të gjithë dokumentet ndërkombëtarë me parashikimet përkatëse 

për punësimin e personave me aftësi të kufi zuara; literatura bashkëkohore ndërkom-

bëtare, kryesisht mbi politikat sociale dhe të drejtat e njeriut në kontekstin e personave 

me aftësi të kufi zuara; raporte dhe studime të ndryshme shqiptare në këtë fushë dhe 

gjithashtu raporte ndërkombëtare të vlerësimit të situatës së punësimit të personave 

me aftësi të kufi zuara në rajone të ndryshme të botës. 

III.2 Pjesëmarrësit 

Me qëllim realizimin e linjës së dytë të studimit, u përfshinë 251 pjesëmarrës, per-

sona me aftësi të kufi zuara dhe familjarë të tyre, prej të cilëve 52.2% (n=131) ishin 

persona me aftësi të kufi zuara dhe 120 (47.8%) ishin prindër e familjarë. Në studim 

morën pjesë edhe 79 institucione punëdhënëse të spektrit privat e shtetëror. Të dyja 

gjinitë u përfaqësuan, me një përqindje pak më të madhe të femrave (54.2%, n=136).

Pjesëmarrësit me aftësi të kufi zuara ishin banorë të zonave urbane. Figura 1 jep të 

dhëna mbi vendbanimin e pjesëmarrësve me aftësi të kufi zuara.
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Edhe punëmarrësit, të cilët u përfshinë në plotësimin e pyetësorit sasior, ishin nga 

zonat urbane të vendit, ashtu si tregohet në fi gurën 2.

U bë kujdes që të gjitha kategoritë e aftësisë së kufi zuar të përfshiheshin në studim 

(shih fi gurën 3)

 

Figura 1. Vendbanimi i pjesëmarrësve me aftësi të kufi zuara

Figura 2. Vendbanimi i punëmarrësve
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III.3 Përzgjedhja e pjesëmarrësve

Pjesëmarrësit me aftësi të kufi zuara dhe familjarët e tyre u përzgjodhën përmes 

rrjetit të bashkëpunimit me partnerë të FSHDPAK në Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër. 

Punëdhënësit pjesëmarrës u përzgjodhën përmes bashkëpunimit me Zyrat Rajonale 

të Punësimit. U bashkëpunua me Drejtorinë e Shërbimeve Sociale në Bashkinë e 

Durrësit, Zyrat Rajonale të Punësimit në Shkodër dhe Elbasan, Njësitë Bashkiake 2 e 

3 në Tiranë, si dhe me organizata e grupime të cilat punojnë në fushën e aftësisë së 

kufi zuar. Pjesëmarrës në studim ishin edhe klientë e përfi tues nga programe të FSHD-

PAK si: programi i asistencës ligjore, grupimi i grave me aftësi të kufi zuara, programi i 

prodhimit të karrigeve me rrota.

Punëdhënësit që u përfshinë në studim u përzgjodhën nga Zyrat e Punës dhe u 

kontaktuan nga koordinatorët e programit të punësimit për t’u shpjeguar më gjerë rreth 

qëllimit e nevojës së studimit. Të gjithë pjesëmarrësit u ofruan vullnetarisht në dhënien 

e mendimeve dhe informacionit.

III.4 Instrumentet & materialet

Të dhënat për realizimin e studimit u mblodhën përmes dy pyetësorëve sasiorë, të 

cilët u plotësuan nga të dyja grupimet pjesëmarrëse.

Pyetësori i parë u drejtohej personave me aftësi të kufi zuara dhe familjarëve të tyre. 

Ai përbëhej nga 22 pyetje, përmes të cilave u synua të merrej informacioni mbi sta-

tusin aktual të punësimit, barrierat që e pengojnë atë, cilat janë disa nga rrugët për të 

Figura 3. Kategoria e aftësisë së kufi zuar
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eliminuar këto barriera, cilat janë vështirësitë dhe anët pozitive të të qenit të punësuar 

të personave me aftësi të kufi zuara. Pyetësori përmbante tre blloqe pyetjesh. Blloku 

i parë i pyetjeve synonte të mblidhte të dhëna demografi ke mbi gjininë, kategorinë e 

aftësisë së kufi zuar, vendbanimin. 

Blloku i dytë përmbante tetë pyetje, të cilat synonin të merrnin informacion mbi 

statusin e arsimimit, formimit profesional e punësimit të personave me aftësi të kufi -

zuara, të eksploronte mbi arsyet e papunësisë së tyre, pengesat për punë, por edhe 

eliminimin e tyre. 

Blloku i tretë i pyetjeve përbëhej nga njëmbëdhjetë pyetje, të cilat i drejtoheshin 

pjesëmarrësve me aftësi të kufi zuara, të cilët ishin të punësuar. Informacioni që synohej 

të merrej, kishte të bënte me profesionet e të punësuarve me aftësi të kufi zuara, trajtimin 

dhe aksesin e tyre në vendin e punës, anët pozitive të punësimit të tyre, vështirësitë e 

hasura gjatë procesit të intervistimit dhe më pas. 

Pyetësori përmbante pyetje të mbyllura, nga të cilat pjesëmarrësit duhet të zgjidhnin 

alternativat më të përshtatshme për ta. Katër nga pyetjet e tij ishin pyetje të hapura, 

përmes të cilave ata shkruan mendimet dhe opinionet për çështje të lidhura me stu-

dimin. Pyetësori u testua fi llimisht me një grup të përbërë prej dhjetë personash me 

aftësi të kufi zuara e familjarë të tyre.

Pyetësori i dytë u drejtohej punëdhënësve të ndryshëm privatë dhe shtetërorë. Ai 

përmbante njëzetetre pyetje, të ndara në tre blloqe. Blloku i parë synonte të mblidhte 

të dhëna demografi ke, blloku i dytë iu drejtohej punëmarrësve të cilët nuk kishin pu-

nësuar persona me aftësi të kufi zuara dhe blloku i tretë iu drejtohej punëdhënësve të 

cilët kishin të punësuar persona me aftësi të kufi zuara. Pyetjet ishin të mbyllura, me 

disa alternativa për zgjedhje. Vetëm pesë prej pyetjeve ishin të hapura. Përmes tyre, 

punëdhënës të ndryshëm shkruan mendimet e tyre të lidhura me punësimin e individëve 

me aftësi të kufi zuara.

Në rubrikën “Shtojca” do të gjeni kopje të pyetësorëve të përdorur.

III.5 Procedura

Grupi i punës për mbledhjen e të dhënave përbëhej nga një koordinator në të katër 

qytetet ku u mblodhën të dhënat. Grupi i punës u trajnua për plotësimin e pyetësorëve 

e më pas mblodhi të dhënat në rajonet përkatëse. Periudha e mbledhjes së të dhënave 

ishte prill-qershor 2011.
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III.6 Analiza statistikore

Të dhënat e mbledhura përmes pyetjeve sasiore, u hodhën e më pas u analizuan 

në SPSS (versioni 17.00). Meqë variablat ishin nominalë e ordinalë, u analizuan 

përqindjet dhe frekuenca. Variablat u analizuan edhe sipas gjinisë dhe kategorisë së 

aftësisë së kufi zuar.

Për të analizuar të dhënat e marra nga pyetjet e hapura në të dy pyetësorët, u 

përdorën metoda cilësore të analizës. U përcaktuan kodet dhe nënkodet kryesore. Nisur 

nga prioritetet e studimit, u përzgjodhën disa tema kryesore, për të cilat u punua në 

Excel dhe u analizua frekuenca dhe përqindja.

III.7 Etika në realizimin e studimit

Të gjitha subjektet e këtij studimi e morën vetë vendimin të përfshihen në këtë 

studim apo jo. Të gjithë ata ishin të aftë t’iu përgjigjeshin pyetjeve dhe kërkesave të 

studimit. Subjekteve iu sqarua që pjesëmarrja në studim ishte vullnetare. Në krye të çdo 

pyetësori ishte një kuti, ku jepej informacion mbi qëllimin e studimit, si dhe udhëzime 

mbi plotësimin e pyetësorit. Parimi i anonimitetit dhe konfi dencialitetit u zbatuan gjatë 

të gjitha fazave të realizimit të studimit.
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Rezultatet e këtij kapitulli do t’i paraqiten lexuesit përmes dy blloqeve. Në bllokun e 

parë të këtij kapitulli, lexuesi do të njihet me rezultatet e dala nga përpunimi i të dhënave 

sasiore të studimit. Rezultatet do të jepen veçmas për të dyja grupimet pjesëmarrëse; 

a) persona me aftësi të kufi zuara e familjarë të tyre b) punëdhënës. Rezultatet do të 

analizohen edhe mbi c) bazën e gjinisë së pjesëmarrësve me aftësi të kufi zuara dhe d) 

kategorisë së aftësisë së kufi zuar.

Në bllokun e dytë të këtij kapitulli do të analizohet kuadri i ligjeve, dokumenteve 

apo strategjive të qeverisë shqiptare në lidhje me punësimin e personave me aftësi të 

kufi zuara, si dhe përputhshmëria e tij me kuadrin ligjor ndërkombëtar dhe me qasjet 

e fundit në këtë fushë. 

IV.1 Persona me aftësi të kufizuare e familjarë të tyre

Cili është statusi i punësimit të personave me aftësi të kufi zuara dhe si lidhet ai me 

arsimimin e formimin profesional të tyre.

Gati gjysma e pjesëmarrësve në studim (41.6%, n=101), raportuan se ata nuk 

kishin punuar asnjëherë gjatë jetës së tyre. Një e treta e tyre kishin punuar më parë, 

por aktualisht ata ishin të papunë (30.9%, n=75). Vetëm 16.9% e pjesëmarrësve me 

aftësi të kufi zuara (n=41) raportuan se ata ishin në kërkim të punës në momentin 

që plotësuan pyetësorin dhe 9.1% e tyre (n=22) deklaruan se ishin të vetëpunësuar 

(shih fi gurën 4). 

 

IV.  REZULTATE
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Si arsye të mungesës së punësimit, gjysma e të intervistuarve listuan vështirësitë 

në gjetjen e një pune për personat me aftësi të kufi zuara (44,5%, n=93). Një në tre 

pjesëmarrës (39.2%, n=82), thanë se nuk dëshironin të punonin dhe se preferonin 

pagesën e aftësisë së kufi zuar, në vend të asaj të fi tuar përmes punës. Një në tetë 

të intervistuar me aftësi të kufi zuara (15.8%, n=33) pohuan se megjithëse duan të 

punojnë, kanë frikë se mund të humbasin pagesën e aftësisë së kufi zuar në momentin 

e gjetjes së një pune (fi gura 5). 

 

Gati një e treta e pjesëmarrësve në studim pohuan se ata kanë kontaktuar Zyrat 

e Punësimit pranë vendbanimeve të tyre dhe i kanë kërkuar atyre t’u ofrojnë mundësi 

për punë (33.2%, n=65). Vetëm 38.6% (n=61) e personave me aftësi të kufi zuara 

kishin marrë kurse të formimit profesional, duke shpresuar se do të kishin më tepër 

Figura 4. Statusi aktual i punësimit

Figura 5. Arsyet përse nuk punojnë
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mundësi për t’u punësuar. Një e pesta e personave me aftësi të kufi zuara (22.3%, 

n=56) ishin të punësuar në momentin e kryerjes së intervistës. Figura 6 tregon mbi 

statusin e punësimit të tyre.

 

Figura 7 tregon burimin e informacionit për punë për personat me aftësi të kufi zuara, 

të cilët rezultuan të punësuar. Ashtu siç vihet re, më shumë se gjysma e tyre e kanë 

marrë informacionin për punë nga rrugë joformale, përmes miqsh e të njohurish (59%, 

n=36). Vetëm një e dhjeta e të intervistuarve të punësuar e kishin marrë informacionin 

përmes institucioneve përgjegjëse shtetërore, siç janë Zyrat e Punësimit (11.5%, n=7).

 

Më shumë se gjysma e pjesëmarrësve të punësuar kishin fi lluar menjëherë punë, 

që pas momentit të intervistës së parë (58.9%, n=33) dhe një e treta e tyre kishte 

Figura 6. Statusi i punësimit të pjesëmarrësve të punësuar

Figura 7. Burimi i informacionit për punë
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fi lluar punë pas dy aplikimesh e intervistash (shih fi gurën 8). Po një e treta e pjesëmar-

rësve pohoi se procesi i intervistimit kishte qenë i vështirë dhe jo lehtësisht i arritshëm 

(33.3%, n=20). 

Siç rezulton në tabelën 1, pjesëmarrësit komentuan mbi momentin e intervistimit 

të tyre për punë, vështirësitë dhe ndjenjat e tyre gjatë atij momenti. Më shumë se një 

e treta e tyre shkruan se ata kishin hasur vështirësi të lidhura me aksesin në vendin e 

intervistës. Njëri prej pjesëmarrësve shkruan: “U ndjeva keq që në momentin e parë. 

Duhej të kapërceja shumë shkallë për të arritur te zyra ku do të kryhej intervistimi dhe 

isha i pashoqëruar….”; “Mamaja ime duhet të ishte prezente gjatë gjithë kohës së 

intervistës, pasi duhet të përkthente përmes gjuhës së shenjave”.

15% e të intervistuarve (n=3) pohuan se kishin qenë shumë të emocionuar 

gjatë momentit të intervistës dhe kjo i kishte shtuar vështirësitë. “Ishte me të vërtetë 

një moment i veçantë për mua. Kisha arritur të isha pjesë e një interviste për punë. 

Emocionet ishin të forta, por i thashë vetes ‘e kush nuk ka emocione në një intervistë 

pune!’”. Një e dhjeta e tyre e kishin ndjerë veten të paragjykuar nga punëdhënësit – 

“që në momentin e parë të takimit pashë që ai u shtang dhe pamja ime i bëri shumë 

përshtypje. U krijua një mur mes nesh”.

Figura 8. Shpeshtësia e procesit të intervistimit
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Ashtu siç tregohet në fi gurën 9, afër gjysma e të intervistuarve të punësuar ishin të punë-

suar pranë bizneseve të ndryshme (46.2%, n=28) dhe gati një e treta e tyre në institucione 

shtetërore (26.2%, n=16). Vetëm 34.3% (n=23) ishin të punësuar me kohë të plotë.

 

Pjesëmarrësit me aftësi të kufi zuara pohuan se ata nuk e ndjenin veten të dis-

kriminuar në proceset e punës, pasi paga e tyre ishte e njëjtë me atë të kolegëve pa 

aftësi të kufi zuara (71.9%, n=46). Pak më shumë se gjysma e pjesëmarrësve pohuan 

se ata ishin trajnuar paraprakisht për punën që do të kryenin (51.6%, n=33).

Tabela 2 tregon mbi arsimimin që pjesëmarrësit kanë marrë gjatë jetës së tyre. 

Vihet re se 14.7% e të intervistuarve (n=37) nuk kishin shkuar kurrë në shkollë dhe 

vetëm 15.9% e tyre (n=40) kishin përfunduar arsimin e lartë. Pak më pak se gjysma 

e pjesëmarrësve rezultuan të jenë me arsim fi llor e tetëvjeçar (41.8%, n=105).

Procesi i intervistimitTabela 1

Procesi i intervistimit %

Vështirësi në komunikim e përshtatshmëri 35%

U ndjeva i sigurt  30%

Shumë emocion 15%

U ndjeva i paragjykuar 10%

Përkrahje nga punëdhënësi 5%

Isha i referuar për atë vend pune 5%

Figura 9. Punëdhënësit për personat me aftësi të kufi zuara
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Gjysma e të intervistuarve me aftësi të kufi zuara pohuan se ata nuk kishin asnjë 

profesion (53.5%, n=131). Tabela 3 tregon mbi profesionet që të intervistuarit me 

aftësi të kufi zuara zotëronin. Më shumë ishin të trajnuar në rrobaqepësi (10.6%, n=26), 

ndjekur nga arsimi (8.6%, n=21) për të vazhduar me sekretarinë, ndërtimin, teknikët 

elektrikë dhe elektronikë.

Arsimimi i personave me aftësi të kufi zuaraTabela 2

Arsimimi %

Pa arsim 14.7%

Fillor 17.9%

Tetëvjeçar 23.9%

I mesëm 20.7%

I lartë 15.9%

Formim profesional 6.8%

Profesionet e personave me aftësi të kufi zuaraTabela 3

Profesioni %

Arsim 8.6%

Përkthim 1.6%

Restorant/hotel 2%

Design 1.2%

Riparime elektronike 2.4%

Sekretari 5.3%

Rrobaqepësi 10.6%

Shëndetësi 0%

Ndërtim 5.7%

Instalator elektrik e hidraulik 4.5%

Riparim elektroshtëpiak 4.1%
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Cilat janë pengesat për t’u punësuar dhe vështirësitë me të cilat personat me aftësi 

të kufi zuara ndeshen kur ata janë të punësuar

Pjesëmarrësve iu kërkua të përzgjidhnin mes tetë pengesave alternative, të cilat i pen-

gonin ata të kishin akses në punësim. Pengesat ishin të lidhura me qëndrimet, por nuk 

mbeteshin pas edhe barrierat institucionale dhe ato mjedisore. Në tabelën 4 janë dhënë 

barrierat të cilat pengojnë punësimin e individëve me aftësi të kufi zuara, sipas tri kategorive 

të përmendura më sipër. Paragjykimet nga punëdhënësit, por edhe nga stafi  rekrutues, u 

klikuan si barrierë nga shumica e personave me aftësi të kufi zuara, të cilët ishin të papunë 

(66%, n=93). Gati gjysma e të intervistuarve cilësuan si pengesë për punësimin mungesën 

e mjeteve dhe ambienteve të përshtatura, të cilat do të mundësonin aksesin dhe përshtatjen 

e tyre me vendin e punës (47.9%, n=67). Siç vihet re nga tabela, pengesa të tjera janë 

ato ligjore, por edhe ato që burojnë nga vetë individët me aftësi të kufi zuara e familjet e 

tyre, duke përmendur edukimin e pamjaftueshëm, aplikimin jokorrekt dhe mungesat e 

përvojave të mëparshme në punë, mungesën e njohurive mbi intervistën dhe procesin e 

selektimit. Ndonëse jo në shifra të konsiderueshme, vlen të përmendet se individët me aftësi 

të kufi zuara vlerësuan si pengesë për punësimin prindërit e familjet e tyre (6.8%, n=9). 

38 pjesëmarrës të cilët ishin të punësuar, dhanë informacion mbi vështirësitë të cilat 

ata ndeshnin gjatë procesit të punës (shih tabelën 5). Vështirësitë ishin si strukturore, 

ashtu edhe të lidhura me qëndrimet dhe trajnimin e stafi t, për të pranuar një person me 

aftësi të kufi zuara. Një e treta e vështirësive ishte e lidhur me mungesën e komunikimit 

dhe mjeteve të përshtatura pranë vendit të punës (34.2%) dhe 26.3% shkruan se e 

kishin të vështirë të punonin me orë të zgjatura dhe donin të kalonin në procese pune 

Barriera që pengojnë punësiminTabela 4

Pengesat  %

Strukturore Mjete e ambiente të papërshtatura 47.9%

 Pengesa ligjore 26.9%

Qëndrime Paragjykimi i punëdhënësit/stafi t rekrutues 66%

Të brendshme Edukim i pamjaftueshëm 13.9%

 Familja 6.8%

 Mungesë eksperience 40.1%

 Aplikim jokorrekt 4.7%

 Vështirësi gjatë intervistës 23.8%
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më të lehta, të cilat ishin në përputhje edhe me mundësitë e tyre. Edhe mungesa e 

shërbimeve të përshtatura, si asistenti personal, u vlerësua si një nga vështirësitë me 

të cilat është i lidhur procesi i punësimit të individëve me aftësi të kufi zuara. 15.7% e 

të punësuarve me aftësi të kufi zuara shkruan se ndiheshin të paragjykuar nga shokët e 

tyre të punës dhe cilësuan si një nga vështirësitë, mungesën e trajnimit të punëdhënësve 

e kolegëve të punës për të punuar pranë një individi me aftësi ndryshe (5.2%, n=2).

Me gjithë shkallën e lartë të vlerësimit për mosdiskriminimin në pagesë, punonjësit 

me aftësi të kufi zuara u shprehën shumë të pakënaqur mbi elemente të lidhur me 

nivelin e përshtatshmërisë së vendit të punës si në transport, ndërtim, ashtu dhe ko-

munikim në braille, gjuhën e shenjave apo informacionin e thjeshtuar. Figura 10 tregon 

mbi vlerësimin negativ që pjesëmarrësit me aftësi të kufi zuara bënë për lehtësirat dhe 

përshtatshmërinë në vendin e punës së tyre.

 

Vështirësitë gjatë procesit të punësTabela 5

Vështirësi gjatë procesit të punës %

Strukturore Mungesë komunikimi e mjete të përshtatura 34.2%

 Mungesë asistenti personal 2.6%

 Punë të rënda 18.4%

 Kohë pune e zgjatur 7.8%

Qëndrime Paragjykime 15.7%

 Trajnimi i stafi t 5.2%

Figura 10. Përshtatshmëria në vendin e punës
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Cilat janë disa nga rrugët për të shmangur këto pengesa

Pjesëmarrësit me aftësi të kufi zuara dhe familjarët e tyre dhanë mendime mbi rrugët 

se si mund të eliminoheshin barrierat që pengojnë punësimin e personave me aftësi të 

kufi zuara. Numri i madh i përgjigjeve të kësaj pyetjeje të hapur (105) tregon interesin 

e individëve me aftësi të kufi zuara e familjarëve të tyre për punësimin. Eliminimi i ba-

rrierave strukturore të lidhura me mungesën e aksesit brenda e jashtë vendit të punës, 

mungesa e komunikimit të përshtatur janë vlerësuar më së shumti nga pjesëmarrësit 

si rrugë alternative për të nxitur punësimin. Ajo që bie në sy është se të intervistuarit 

kërkojnë përmirësime ligjore (6,6%), por edhe balancim të përfi timeve nga pagesat e 

paaftësisë me të ardhurat nga punësimi (3.8%), pasi kishte prej tyre që shpreheshin 

se “nuk kishin përse të punonin, pasi paguheshin më shumë nga skemat e pagesës 

së paaftësisë” dhe kishte të tjerë që shkruanin se po të fi llonin punë, do të humbnin 

përfi timet e tjera. Minimizimi i paragjykimeve për personat me aftësi të kufi zuara (8.5%), 

por edhe ndërgjegjësimi i shoqërisë dhe rritja e shkallës së bashkëpunimit mes aktorëve 

(5.7%), u vlerësuan nga pjesëmarrësit si disa prej alternativave për të shmangur bar-

rierat që pengojnë punësimin e personave me aftësi të kufi zuara.

Fuqizimi i personave me aftësi të kufi zuara dhe i familjarëve të tyre u shënuan nga 

Rrugët për të shmangur pengesatTabela 6

Rrugët për të shmangur pengesat %

Strukturore Përshtatshmëri e vendit të punës 17.1%

 Përshtatshmëri mjedisi 7.6%

 Komunikim i përshtatur 4.7%

 Balanca mes pagesës nga paaftësia me atë të përftuar nga puna 3.8%

 Ligje më favorizuese 6.6%

 Shërbime të përshtatura 1.9%

Qëndrime Minimizim i paragjykimeve 8.5%

 Ndërgjegjësim e bashkëpunim 5.7%

Fuqizim Arsimim më i mirë  4.7%

 Rritja e vetëvlerësimit 3.8%

 Punë me familjen e prindërit 21.9%

 Trajnime specifi ke për vendin e punës 11.4%

Trajnime për realizimin e intervistës 1.9%
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të intervistuarit në listën e masave që duhen marrë për të nxitur punësimin. Një e pesta 

e përgjigjeve (21.9%) ishin të fokusuara në punën që duhej bërë me prindërit e fami-

ljarët e personave me aftësi të kufi zuara, pasi ishin ata të parët “shumë protektivë” dhe 

shumë “mosbesues në aftësitë e fëmijëve të tyre”. Edhe nismat në drejtim të fuqizimit 

të personit, u vlerësuan si faktorë që duhen marrë në konsideratë. Arsimimi më i mirë 

(4.7%), puna e bërë për të rritur vetëvlerësimin e individit (3.8%), trajnime specifi ke 

për vendin e punës dhe për procesin e aplikimit e intervistës për punë (1.9%), ishin 

disa nga rrugët për të shmangur pengesat në punësim.

Pjesëmarrësve iu kërkua të shënonin përmes një pyetjeje të hapur se cilat ishin anët 

pozitive të punësimit të personave me aftësi të kufi zuara. 93 opinione u dhanë nga të 

intervistuarit me aftësi të kufi zuara mbi anët pozitive të punësimit. Gati një e katërta 

e tyre shihnin si anë pozitive fuqizimin dhe qëndrueshmërinë ekonomike të personit 

(26.8%). Shoqërizimi, rritja e shkallës së komunikimit e ndërveprimit ishin gjithashtu 

faktorë të vlerësuar pozitivisht (16.1%; 8.6%). Siç duket edhe nga tabela 7, rritja e 

vetëvlerësimit të individit me aftësi të kufi zuara, por edhe rritja e shkallës së besimit 

të punëdhënësve ndaj tyre ishin disa nga benefi tet e punësimit. 6.4% e përgjigjeve 

ishin të orientuara drejt realizimit të të drejtave dhe vetëm 3.2% e tyre drejt realizimit 

të jetesës së pavarur (shih tabelën 7).

Anët pozitive të punësimitTabela 7

Anët pozitive %

Shoqërizimi 16.1%

Fuqizimi ekonomik 26.8%

Integrimi dhe kontributi në shoqëri 17.2%

Rritja profesionale 11.8%

Rritja e vetëvlerësimit 5.3%

Jetesa e pavarur 3.2%

Ndërveprimi e komunikimi 8.6%

Realizimi i të drejtave 5.3%

Rritja e besimit te punëdhënësit 6.4%
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 IV.1.2 Punëdhënësit

Një e dyta e punëdhënësve të intervistuar pohuan se ata kishin të punësuar persona 

me aftësi të kufi zuara si pjesë të stafeve të tyre (50.6%, n=40). Në numrin total të 

punonjësve (11699), punonjësit me aftësi të kufi zuara përbënin vetëm 1.2% të tyre 

(n=144). 

Figura 11 tregon kategorinë e aftësisë së kufi zuar të punonjësve të punësuar në 

kompanitë e intervistuara. Një e pesta e tyre kishin punësuar persona me aftësi të 

kufi zuara fi zike (21.5%, n=17). Vetëm një prej bizneseve pjesëmarrës deklaroi se kishte 

punësuar persona me aftësi të kufi zuara mendore (1.3%, n=1).

 

Gjysma e punëdhënësve thanë se kanë mbi pesë vite që punonjësit me aftësi të 

kufi zuara punojnë pranë kompanive të tyre (50%, n=20). Ashtu si tregohet në fi gurën 

12, vetëm 5% prej tyre punësonte personat me aftësi të kufi zuara me projekte njëvjeçare.

 

Figura 11. Aftësia e kufi zuar e punonjësve
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Figura 13 tregon se një e treta e bizneseve janë kontaktuar drejtpërsëdrejti nga 

personat me aftësi të kufi zuara, të cilët kanë kërkuar punë (34.2%, n=27). Vetëm 

6.3% e bizneseve janë ndërmjetësuar nga Zyrat e Punësimit (n=5) dhe 16.5% (n=13) 

pohuan se janë kontaktuar nga miq apo të afërm.

 

Pak më shumë se çereku i bizneseve të intervistuara pohuan se pranimi në punë 

i personave me aftësi të kufi zuara ishte bërë duke u nisur nga aftësitë dhe përgatitja 

e tyre për procesin e punës (25.3%, n=20). Një e pesta e tyre kishin punësuar per-

sonat me aftësi të kufi zuara si pjesë e përgjegjësisë së tyre sociale, si dhe në zbatim 

të legjislacionit në fuqi (19%, n=15) (fi gura 14).

 

Figura 12. Kohëzgjatja e punësimit

Figura 13. Referimi për punë
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Tabela 8 ofron informacion mbi proceset e punës të kryera nga personat me aftësi 

të kufi zuara. Një e katërta e të punësuarve me aftësi të kufi zuar rezultuan të bëjnë 

punë zyre (22.5%) dhe vetëm një e dhjeta (10%) kishin profesione, përmes të cilëve 

mund të punonin afatgjatë apo edhe mund të vetëpunësoheshin.

Një e dyta e bizneseve të cilët kishin punësuar persona me aftësi të kufi zuara kishin 

kryer trajnime profesionale në përshtatje me vendin e punës (50%, n=19). Vetëm 

10.5% e bizneseve (n=4) pohuan se bënin diferencime në pagesë për të njëjtin vend 

pune, për punonjësit me aftësi të kufi zuara.

Tabela 9 tregon mbi gjendjen e përshtatshmërisë së vendit të punës sipas nevojave 

specifi ke të individëve me aftësi të kufi zuara. Një e katërta e pjesëmarrësve thanë se 

vendi i punës ishte i përshtatur nga pikëpamja ndërtimore (25.3%, n=20) dhe një e 

dhjeta e tyre kishin siguruar transport të përshtatur (11.4%, n=9). Tabela 9 tregon se 

Proceset e punës të kryera nga persona me aftësi të kufi zuaraTabela 8

Profesioni %

Nëpunës 22.5%

Rrobaqepës, punë të thjeshta në industri 20%

Sanitare, roje, punonjës informacioni 20%

Shitës 15%

Teknik PC, zanatçi, riparues  10%

Figura 14. Arsyet e punësimit
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përkthimi në gjuhën e shenjave, materialet në braille dhe informacioni i thjeshtëzuar 

mbeten në nivele të ulëta.

Në tabelën 10 janë të listuara sfi dat me të cilat ndeshen punëdhënësit gjatë 

punësimit të personave me aftësi të kufi zuara. Një e pesta e tyre janë të lidhura me 

problemet në të mësuarit dhe të përshtaturit e tyre me procesin e punës (21.5%). 

Zgjidhja e problemeve sociale të tyre dhe familjeve të tyre u shënuan si vështirësi nga 

13.9% (n=11) e punëdhënësve. Si vështirësi u cilësuan edhe komunikimi me kolegët 

(3.8%) apo vështirësitë e hasura gjatë procesit të plotësimit të dokumentacionit për 

punë (tabela 10).

Punëdhënësit e intervistuar dhanë 21 alternativa për kalimin e vështirësive, duke 

iu përgjigjur një pyetjeje të hapur të pyetësorit. 33.3% e alternativave kishin të bënin 

me përshtatshmërinë dhe akomodimin e arsyeshëm në vendin e punës. Gati një e 

treta e përgjigjeve (28.5%) theksonin rëndësinë e trajnimit specifi k për procesin e 

punës. 23.8% e përgjigjeve drejtoheshin në rritjen e rolit të shtetit, në mbështetje 

Përshtatshmëria e vendit të punësTabela 9

Aksesi në vendin e punës %

Transporti i përshtatur 11.4%

Vendi i punës i përshtatur 25.3%

Materiale në braille 1.3%

Gjuha e shenjave 0%

Informacioni i thjeshtëzuar 7.6%

Vështirësitë e punëdhënësveTabela 10

Vështirësitë %

Aksesi në vendin e punës dhe infrastrukturë 10.1%

Problemet sociale 13.9%

Probleme të lidhura me procesin e punës 21.5%

Procedura për dokumentet 2.5%

Marrëdhëniet me kolegët 3.8%
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të punëdhënësve që punësonin persona me aftësi të kufi zuara, si dhe në drejtim të 

hartimit të një kuadri ligjor më të qartë dhe më favorizues. Si tregohet në tabelën 

11, ndërgjegjësimi i punëmarrësve me qëllim fuqizimin e përgjegjësisë sociale të 

tyre ishte një nga rrugët për të shmangur pengesat në punësimin e personave me 

aftësi të kufi zuara.

Pothuajse të gjitha institucionet e intervistuara, të cilët kishin të punësuar me aftësi 

të kufi zuara, e njihnin legjislacionin për punësimin e tyre (92.1%, n=35), megjithëse 

një e katërta e tyre thanë që ai nuk është favorizues e nxitës për ta (22.8%, n=8) 

dhe 11.4% (n=4) pohuan që legjislacioni aktual nuk është i zbatueshëm. Një e dyta 

e pjesëmarrësve që nuk kanë punësuar persona me aftësi të kufi zuara pohuan se 

nuk kishin pasur nxitje nga Inspektorati i Punës për të punësuar ndër 25 persona 1 

me aftësi të kufi zuara (50%, n=17) apo për të derdhur gjobat në Fondin e Punësimit 

(62.5%, n=19).

Pjesëmarrësit shkruan komentet e tyre mbi anët pozitive të punësimit të personave 

me aftësi të kufi zuara. Nga 26 komente të dhëna, çereku i tyre (26.9%) ishte i orientuar 

drejt përgjegjshmërisë dhe korrektësisë individuale të personave me aftësi të kufi zuara. 

23% e tyre vlerësuan si anë pozitive zbutjen e problemeve sociale që shoqëronin individin 

me aftësi të kufi zuara dhe familjen e tij. 

Po një e katërta e përgjigjeve (23%) e lidhnin punësimin e personave me aftësi 

të kufi zuara me përmirësimin e imazhit të kompanisë, rritjen e përgjegjësisë sociale, 

por edhe zbatimin e ligjit. Gati një e pesta e përgjigjeve e shihnin të rëndësishëm 

punësimin, me qëllim transformimin e personave me aftësi të kufi zuara nga përfi tues 

pasivë në kontribues aktivë në shoqëri (19%). Siç shihet në tabelën 12, edhe rritja 

e vetëvlerësimit të personave me aftësi të kufi zuara, ishte një prej anëve pozitive të 

theksuara nga pjesëmarrësit.

Rrugët për të kaluar vështirësitëTabela 11

Rrugët për të kaluar vështirësitë %

Përshtatshmëri mjedisi & akomodimi i arsyeshëm 33.3%

Trajnimi në vendin e punës 28.5%

Rritja e rolit të shtetit 23.8%

Ndërgjegjësimi i punëmarrësve 14.2%
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82% e pjesëmarrësve, të cilët nuk kishin punësuar persona me aftësi të kufi zuara, 

thanë se arsyeja ishte mosparaqitja e mosinteresimi i tyre për punë (n=32). Vetëm 

2.5% e tyre thanë se janë vlerësuar e nuk kanë fi tuar dhe po aq pohuan se kanë qenë 

personat me aftësi të kufi zuara, të cilët janë tërhequr nga procesi.

Tabela 13 tregon arsyet që kanë penguar punëdhënësit të punësojnë persona 

me aftësi të kufi zuara. Pak më shumë se gjysma e tyre shënuan si pengesë kryesore 

vështirësitë për të përshtatur vendin e mjetet e punës (51.2%, n=20). Kualifi kimi i 

pamjaftueshëm i personave me aftësi të kufi zuara, por edhe mungesa e informacionit 

ndër vetë institucionet punëmarrëse, u cilësuan si pengesa alternative.

Me gjithë vështirësitë 78.8% (n=30) e punëmarrësve që nuk kishin të punësuar 

persona me aftësi të kufi zuara, pohuan se do të ndryshojnë strategjinë në këtë drejtim.

Anët pozitive të punësimit të personave me aftësi të kufi zuaraTabela 12

Anët pozitive të punësimit %

Zbutja e problemeve sociale 23%

Të përgjegjshëm e korrektë 26.9%

Përmirësimi i imazhit të kompanisë/zbatimi i ligjit 23%

Kontribut aktiv në shoqëri 19%

Rritja e vetëvlerësimit 7.6%

Pengesat për punëdhënësitTabela 13

Pengesat %

Përshtatshmëri e vendit/mjeteve të punës 51.2%

Kualifi kim i pamjaftueshëm 41%

Mungesë informacioni 10.2%
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 IV.1.3 Ndikimi i gjinisë në punësimin e personave me aftësi të kufizuara

Gjinia është një faktor, i cili ndikon në mundësitë për punësim. Burrat e gratë mund 

të kenë nivele të ndryshme punësimi, ndikuar edhe nga pritshmëritë e të dyja gjinive apo 

vështirësitë e pengesat me të cilat duhet të përballen të dyja gjinitë. Dy janë faktorët të cilët 

shtyjnë në studimin e ndikimit të gjinisë në punësimin e personave me aftësi të kufi zuara. 

Së pari, shoqëria shqiptare është një shoqëri patriarkale dhe burrat janë më të prirur e të 

favorizuar për të plotësuar rolet prodhuese e për të siguruar mbijetesën e qëndrueshmërinë 

ekonomike të familjes. Së dyti, diferencat që burojnë nga gjinia janë të rëndësishme për 

t’u kuptuar, pasi ato mund të orientojnë drejt politikat e punësimit në të ardhmen. 

Rezultatet treguan se më shumë burra se gra kishin pasur mundësinë të punëso-

heshin (20.2%, n=23 burra; 13.3%, n=18 gra). 4.7% më shumë gra se burra nuk 

kishin shkuar kurrë në shkollë. Tabela 14 tregon diferencat në arsim mes burrave e 

grave me aftësi të kufi zuara.

7.2% më shumë gra se burra nuk kishin kurrfarë profesioni (56.8%, n=75 gra; 49.6%, 

n=56 burra). Më shumë gra se burra me aftësi të kufi zuara nuk kishin punuar asnjëherë 

gjatë jetës së tyre (45.1%, n=60 gra; 37.3%, n=41 burra) dhe 6.7% më shumë burra 

se gra kishin punuar më parë, por aktualisht ishin të papunë. Megjithatë, pak më shumë 

gra me aftësi të kufi zuara ishin në kërkim të punës në momentin që u zhvillua intervista 

(17.3%, n=23 gra; 16.4%, n=18 burra). Më shumë gra se burra me aftësi të kufi zuara 

(0.8%) thanë se preferonin pagesën e aftësisë së kufi zuar në vend të pagesës përmes 

punës dhe më shumë burra me aftësi të kufi zuara kishin frikë të punonin, pasi mund 

të humbisnin pagesën e aftësisë së kufi zuar (12.6%, n=14 gra; 19.4%, n=19 burra).

Në tabelën 15 tregohen pengesat për punësimin e personave me aftësi të kufi -

Arsimimi sipas gjinisëTabela 14

Arsimimi Meshkuj % Femra % Diferenca

Pa arsim 12.2 16.9 -4.7

Fillor 18.3 17.6 0.7

Tetëvjeçar 24.3 23.5 0.8

I mesëm 21.7 19.9 1.8

I lartë 17.4 14.7 2.7

Formim profesional 6.1 7.4 -1.3
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zuara, sipas perceptimit të burrave e grave me aftësi të kufi zuara. Gratë me aftësi të 

kufi zuara vlerësuan më tepër se burrat katër prej tetë pengesave alternative. Ato ishin 

të lidhura me paragjykimet e punëdhënësve, kufi zimet dhe ndrydhjen që buron nga 

familja, mungesën e akomodimit të arsyeshëm. Pengesat të cilat buronin nga mangësitë 

ligjore, si dhe ato të lidhura me edukimin e pamjaftueshëm, u vlerësuan më së shumti 

nga burrat me aftësi të kufi zuara.

Më shumë gra se burra rezultuan të punojnë në institucione shtetërore (31%, n=9 

gra; 21.9%, n=7 burra). Në të kundërt, më shumë burra se gra rezultuan të jenë të 

vetëpunësuar (17.2%, n=5 gra; 42.4%, n=14 burra). Tabela paraqet perceptimet e 

grave dhe burrave me aftësi të kufi zuara, të cilët punojnë, mbi aksesin që ata kanë në 

vendin e punës. Ashtu siç edhe vihet re, gratë me aftësi të kufi zuara e vlerësuan më 

negativisht se burrat aksesin në vendin e punës. Vetëm në një prej fushave (transporti 

i përshtatur), burrat vlerësuan më negativisht (25.5% më tepër se gratë).

Pengesat në punësim sipas gjinisëTabela 15

Pengesa Burra % Gra % Diferenca

Paragjykimi i punëdhënësit/stafi t rekrutues 63.9 67.5 -3.6

Mungesa e mjeteve e ambienteve të përshtatura 46.7 48.8 -2.1

Edukimi i pamjaftueshëm 15.3 12.8 2.5

Eksperiencë pune e pamjaftueshme 40 40.3 -0.3

Pengesa ligjore 32.8 22.4 10.4

Pengesa nga familja 5.2 8.1 -2.9

Aplikimi jokorrekt 5.5 4.1 1.4

Mungesë eksperience në intervistim 25.9 22.2 3.7

Aksesi në punë sipas gjinisëTabela 16

Aksesi në punë Burra % Gra % Diferenca

Transporti për në vendin e punës 86.4 60.9 25.5

Përshtatshmëria ndërtimore e vendit të punës 22.7 23.8 -1.1

Materiale në braille 0 14.3 -14.3

Asistenca në gjuhën e shenjave 4.5 4.8 -0.3

Asistenca për informacion të thjeshtëzuar 4.5 23.8 -19.3



49

Gratë me aftësi të kufi zuara rezultuan të jenë njohëse më të mira të së drejtës për 

punësim dhe kuadrit ligjor të lidhur me të, krahasuar me burrat me aftësi të kufi zuara 

(76.3%, n=29 gra; 62.5%, n=25 burra).

 IV.1.4 Ndikimi i kategorisë së aftësisë së kufizuar

Kategori të ndryshme të aftësisë së kufi zuar kanë pritshmëri dhe mundësi jo të 

njëjta për t’u punësuar. Në këtë pjesë të studimit do të analizohet aksesi në punësim, 

pengesat për punësimin, si dhe mundësitë për të përshtatur vendin e punës nën 

këndvështrimin e kategorive të ndryshme të aftësisë së kufi zuar. Rezultatet e tabelës 

17 tregojnë se më së shumti, personat me aftësi të kufi zuara mendore nuk kanë pasur 

kurrë mundësi të punojnë (68.9%, n=42), të ndjekur nga personat me probleme të 

shikimit (40.7%, n=11).

Pjesëmarrësit me sëmundje kronike kishin pasur më shumë mundësi për të punuar, 

megjithëse aktualisht ishin pa punë (47.1%, n=16). Më pak persona me aftësi të 

kufi zuara mendore kishin punuar përpara procesit të intervistimit (shih tabelën 18).

Papunësia e përhershme sipas kategorisë së aftësisë së kufi zuarTabela 17

Kategoria e aftësisë së kufi zuar %

Aftësi e kufi zuar në lëvizje 33

Aftësi e kufi zuar në shikim 40.7

Aftësi e kufi zuar në dëgjim 33.3

Aftësi e kufi zuar mendore 68.9

Sëmundje kronike 23.5

Marrëdhënie të mëparshme pune sipas kategorisë 
së aftësisë së kufi zuar

Tabela 18

Kategoria e aftësisë së kufi zuar %

Aftësi e kufi zuar në lëvizje 34

Aftësi e kufi zuar në shikim 29.6

Aftësi e kufi zuar në dëgjim 23.8

Aftësi e kufi zuar mendore 19.7

Sëmundje kronike 47.1
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Gjysma e pjesëmarrësve me aftësi të kufi zuara mendore thanë se nuk duan të pu-

nojnë dhe se preferonin të merrnin pagesën e paaftësisë (50%, n=27). Pak më shumë 

se gjysma e pjesëmarrësve me sëmundje kronike pohuan se po bëjnë përpjekje, por 

nuk po arrijnë të gjejnë një punë (58.1%, n=18). Më shumë persona me kufi zime të 

lëvizjes thanë se nuk punonin, pasi humbisnin pagesën e paaftësisë, në krahasim me 

kategoritë e tjera (18.6%, n=16).

Në tabelën 19 janë të pasqyruara barrierat të cilat pengojnë punësimin, parë 

nën këndvështrimin e kategorive të ndryshme të aftësisë së kufi zuar. Më shumë të 

intervistuar me aftësi të kufi zuara mendore (71.4%) dhe në lëvizje (71.2%) klikuan 

si pengesë për punësimin e tyre qëndrimet negative të punëdhënësve, në krahasim 

me kategoritë e tjera të aftësisë së kufi zuar. Më shumë persona me probleme në 

shikim vlerësuan si pengesë mungesën e mjeteve dhe ambienteve të përshtatura 

(75%). Përqindja e personave me aftësi të kufi zuara mendore, të cilët vlerësuan 

qëndrimin e familjes si një nga pengesat, ishte më e madhe në krahasim me gru-

pimet e tjera (17.9%). Pengesat ligjore u vlerësuan më së shumti nga personat me 

aftësi të kufi zuara mendore (39.3%).

Në tabelën 20 lidhet lloji i institucionit punëdhënës me kategorinë e aftësisë së 

kufi zuar.

Pengesat sipas kategorisë së aftësisë së kufi zuarTabela 19

Pengesat Lëvizje Shikim Dëgjim Mendore Sëmundje 

 % % % % kronike %

Paragjykimi i punëdhënësit/stafi t rekrutues 71.2 65 66.7 71.4 42.1

Mungesa e mjeteve e ambienteve të përshtatura 55.2 75 46.7 35.7 15.8

Edukimi i pamjaftueshëm 10.9 10 13.3  25 10.5

Eksperiencë pune e pamjaftueshme 29.8 38.9 53.3 53.6 42.1

Pengesa ligjore 28.3 15.8 13.3 39.3 26.3

Pengesa nga familja 5.8 0 0 17.9 5.3

Aplikimi jo korrekt 6 0 1 3.3 0 5.6

Mungesë eksperience në intervistim 18.4 16.7 10 38.5 11.1
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Tabela 21 tregon mbi aksesin që kanë pasur në vendin e punës kategori të ndry-

shme të aftësisë së kufi zuar.

Më shumë persona me aftësi të kufi zuara në shikim (100%, n=7) dhe më pak me 

aftësi të kufi zuara mendore (35.7%, n=5) kishin njohuri të mira për kuadrin ligjor, të 

lidhur me punësimin e personave me aftësi të kufi zuara (tabela 22).

Vendi i punës sipas kategorisë së aftësisë së kufi zuarTabela 20

Institucioni Shtetëror Biznes OJF Vetëpunësim

Aftësi e kufi zuar në lëvizje 31 27.6 6.9 41.4

Aftësi e kufi zuar në shikim 50 50 0 0

Aftësi e kufi zuar në dëgjim 0 81.8 0 18.2

Aftësi e kufi zuar mendore 0 42.9 14.3 57.1

Sëmundje kronike 26.2 54.5 6.5 9.1

Përshtatshmëria në vendin e punës sipas kategorisë 
së aftësisë së kufi zuarTabela 21

Aksesi në punë Lëvizje Shikim Dëgjim Mendore Sëmundje 

 % % % % kronike %

Transporti për në vendin e punës 86.4 100 50 100 42.9

Përshtatshmëria ndërtimore e vendit të punës 9.5 0 20 0 87.5

Materiale në braille 9.5 50 0 0 7

Asistencë në gjuhën e shenjave 0 0 20 0 0

Asistencë për informacion të thjeshtëzuar 0 50 0 0 0

Njohuritë ligjore sipas kategorisë së aftësisë së kufi zuarTabela 22

Njohuritë ligjore %

Aftësi e kufi zuar në lëvizje 63.6

Aftësi e kufi zuar në shikim 100

Aftësi e kufi zuar në dëgjim 81.8

Aftësi e kufi zuar mendore 35.7

Sëmundje kronike 92.3
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IV.2 Analizë e kornizës së politikave në Shqipëri

 IV.2.1 Kuadri ligjor

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë 

Kushtetuta e Shqipërisë7 parashikon të drejtën për të fi tuar mjetet e jetesës, nëpër-

mjet një pune të ligjshme, të zgjedhur prej shtetasit apo që ai e pranon vetë. Kjo e 

drejtë, në mënyrë që të realizohet, kërkon ndërhyrjen e shtetit për t’i siguruar punësim 

shtetasve në moshë pune apo punëkërkuesve. Megjithatë, në Kushtetutë punësimi i 

të gjithë shtetasve në moshë pune mbetet ndër objektivat socialë që shteti synon të 

përmbushë. Si i tillë, nuk mund të kërkohet në gjykatë, por me anë të ligjit përcaktohet 

masa dhe mënyra se si do të kërkohet e realizohet ky objektiv social. 

Ligji Nr. 10 221, datë 14.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”

Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi është një ligj themelor tashmë në Shqipëri 

edhe për personat me aftësi të kufi zuara. Ky ligj mbulon në mënyrë të plotë dhe 

bashkëkohore, forma të ndryshme të diskriminimit dhe krijon institucionet përkatëse 

për mbrojtjen nga diskriminimi apo vendos detyrat e institucioneve përgjegjëse apo 

individëve në raport me këtë ligj. 

Ky ligj sjell një risi shumë të rëndësishme për personat me aftësi të kufi zuara, atë 

të përshtatjes së arsyeshme. “Mohim i një përshtatjeje të arsyeshme” është ajo formë 

diskriminimi që ndodh kurdoherë kur ka një mohim, ose kundërshtim për të kryer ndry-

shime ose rregullime të domosdoshme e të përshtatshme, që nevojiten në një rast të 

veçantë dhe nuk imponojnë një barrë të tepruar, me qëllim që të sigurohet gëzimi dhe 

ushtrimi në baza të barabarta i të drejtave dhe lirive themelore për personat me aftësi 

të kufi zuar, ose të ndodhur në kushtet e tjera të përmendura në ligjin për mbrojtjen nga 

diskriminimi (Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi).

Përshtatja e arsyeshme përfshin, përveç përshtatshmërisë fi zike në infrastrukturën 

e vendit të punës, edhe ristrukturim të vendit të punës, punën me kohë të pjesshme 

ose programin e punës, pajisje të reja ose përshtatja e atyre të vjetra, zëvendësimin ose 

krijimin e testeve të reja, programeve të trajnimit apo politikave, marrjen e përkthyesve 

apo lexuesve profesionalë ose transferimin në një pozicion vakant më të përshtatshëm 

për personin me aftësi të kufi zuara etj. 

7 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, 1998.
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I lidhur me përshtatjen e arsyeshme është dhe koncepti i barrës së tepruar. Ky kon-

cept kushtëzon përshtatjen e arsyeshme, duke parashikuar vështirësitë apo shpenzimet 

fi nanciare që do të përbënin një barrë të tepërt, të papërballueshme për punëdhënësin. 

Kjo duhet parë gjithmonë në kontekstin e burimeve fi nanciare të tij dhe rrethanave të 

punëdhënësit. Koncepti i barrës së tepruar duhet sqaruar më tej, ndër të tjera duhen 

përcaktuar kushtet dhe masa në përputhje me mundësitë e punëdhënësit apo mundësitë 

e subvencionimit nga ana e shtetit. 

Diskriminimi për shkak të aftësisë së kufi zuar kërkon një analizë të hollësishme 

të aspekteve, faktorëve, rrethanave të ndryshme. Është e rëndësishme të theksohet 

që me ndalim të diskriminimit në vendin e punës kuptohet ndalimi i diskriminimit në 

periudhën nga momenti i shpalljes së vendeve vakante, mënyra e realizimit të procesit 

të rekrutimit, deri në momentin e zgjidhjes së kontratës.

Në fushën e punësimit, ky ligj parashikon të drejtat dhe detyrimet që kanë pu-

nëdhënësit dhe punëmarrësit në lidhje me çështjet e diskriminimit. Çdo punonjës, që 

mendon që ka pësuar diskriminim, në bazë të këtij ligji, ka të drejtën e ankimimit te 

punëdhënësi, komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe gjithashtu në gjykatë. 

Ligji mbron punëmarrësin që nga momenti i ankesës para punëdhënësit dhe deri në 

momentin e marrjes së një vendimi. Kështu, gjatë kohës që ankesa shqyrtohet, punonjësi 

ka të drejtë të vazhdojë punën dhe të informohet vazhdimisht mbi zhvillimet. Në qoftë 

se sjelljet diskriminuese apo shqetësimet ndaj tij nuk pushojnë dhe punëdhënësi nuk 

reagon ndaj ankesës së drejtuar, punonjësi ka të drejtë të lërë punën për aq kohë sa 

duhet për t’u mbrojtur nga diskriminimi, por duke mos humbur të drejtën e pagesës. 

Në momentin e marrjes së ankesës është detyrë e punëdhënësit të fi llojë hetimet për 

diskriminimin e pretenduar dhe në bazë të këtij hetimi, të ndërmarrë hapat e mëte-

jshëm. Një detyrë tjetër e punëdhënësit është nxitja e parimit të barazisë dhe rritja e 

ndërgjegjësimit në vendin e punës mbi diskriminimin. Shihet qartë që ky ligj përpiqet të 

mbrojë viktimat e diskriminimit në vendin e punës, duke vënë në dispozicion të secilit 

mundësi të zgjedhjes së formës së ankimimit, duke parashikuar detyra dhe përgjegjësi 

që, në mënyrë të qartë synojnë eliminimin e diskriminimit dhe vënien e sanksioneve në 

rastin e shkeljes së dispozitave të këtij ligji, si për subjektet private dhe për ato publike. 

Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, Ligji Nr. 7961, datë 12.07.1995 (i ndryshuar)

Në Kodin e Punës gjejmë elementë të parimit të mosdiskriminimit në lidhje me 

persona me të meta fi zike dhe mendore. Kodi i Punës ndalon diskriminimin në fushën 

e marrjes në punë dhe të profesionit. E cituar në këtë ligj me diskriminim nënkuptohet 

çdo dallim, përjashtim ose parapëlqim që bazohet në racë, seks, ngjyrë, moshë, fe, 
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bindje politike, kombësi, origjinë shoqërore, lidhje familjare, të meta fi zike dhe mendore 

që cenojnë të drejtën e individit për të qenë të barabartë në punësim dhe në trajtim. 

Ky përkufi zim, edhe pse tashmë i vjetër, përmban shumë elementë modernë të kon-

ceptit të diskriminimit apo parimit të mosdiskriminimit. Megjithatë, Ligji për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi, i miratuar në vitin 2010, sigurisht që trajton në mënyrë shumë të 

zgjeruar dhe bashkëkohore mosdiskriminim, duke shtuar elementët e tij përbërës, edhe 

në marrëdhëniet e punës apo në vendin e punës. 

Kodi i Punës duhet të parashikojë të gjitha politikat dhe programet nxitëse dhe 

favorizuese për personat me aftësi të kufi zuara, pra ligjet nxitëse të jenë të integruara 

në të. Megjithatë duhet theksuar që një kod i praktikave të mira dhe ndërgjegjësimi 

mbeten shumë thelbësore në këtë aspekt. 

Ligji Nr. 7995, datë 20.09.1995 “Për nxitjen e punësimit”

“Ligji për nxitjen e punësimit” parashikon se çdo punëdhënës publik (institucione 

shtetërore apo ente publike) dhe subjekt privat, kur ka të punësuar më tepër se 24 

punonjës është i detyruar të punësojë 1 person me aftësi të kufizuar për çdo 25 pu-

nonjës të personelit të tij. Në bazë të këtij ligji, çdo punëdhënës që plotëson detyrimin 

e mësipërm mund të punësojë një person me handikap të rëndë në vend të pesë per-

sonave me handikap të lehtë. Në këtë rast me handikap të rëndë, sipas ligjit, kuptohen 

persona me aftësi të kufizuar, të cilët janë komisionuar nga KMCAP si invalidë të grupit 

të I dhe të II. Handikap i lehtë konsiderohen të gjithë ata persona të cilët komisionohen 

nga KMCAP si invalidë të grupit të III dhe të IV8.

Sipas ligjit “Për nxitjen e punësimit”, çdo punëdhënës publik apo privat që punëson 

persona me aftësi të kufizuara gëzon të drejtën për të kërkuar subvencion nga zyra 

kompetente e punësimit për përshtatjen e vendit të punës, në mënyrën më funksionale 

për punëmarrësin. Gjithashtu, paga që një punëdhënës i paguan një personi me aftësi 

të kufizuar, të punësuar në institucionin apo sipërmarrjen e tij përjashtohet nga taksat, 

deri në një masë që caktohet nga Këshilli i Ministrave (ndryshohet nga viti në vit).

Një punëdhënës në sektorin privat apo publik që nuk punëson numrin e rekom-

anduar të personave me aftësi të kufizuara, pra në çdo 24 punonjës 1 duhet të jetë 

me aftësi të kufizuara, është i detyruar të paguajë në një llogari të veçantë në Fondin 

Kombëtar të Punësimit shumën e barabartë me minimumin e pagesës, për çdo muaj 

dhe çdo person me aftësi të kufizuar që ai duhej të kishte punësuar, në rast se nuk e 

ka plotësuar këtë detyrim. Fondet e krijuara nga këto gjoba duhet të përdoren për të 

8 Tashmë përdoret termi i pjesshëm dhe i plotë. 
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hapur vende pune për personat me aftësi të kufizuara. 

Me gjithë parashikimet ligjore dhe vendimet e Këshillit të Ministrave, në funksion 

të zbatimit të këtij ligji dhe Kushtetutës, nuk janë krijuar mekanizmat e duhur që do 

të mundësojnë zbatimin me efektivitet në praktikë. Njëkohësisht zbatimi vështirësohet 

për arsye të moskoordinimit nëpërmjet institucioneve përgjegjëse për implementimin, 

mes Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Inspektoratit 

Shtetëror të Punës, Zyrave Rajonale të Punësimit etj. 

Vendimi nr. 47, datë 16.01.2008 “Për programin e nxitjes së punësimit nëpërmjet 

formimit në punë” 

Një nga programet që vjen në mbështetje të ligjit për nxitjen e punësimit është 

programi për nxitjen përmes trajnimit. Kohëzgjatja e tij është 6 muaj. Punëdhënësi, që 

organizon trajnim, të përgjithshëm, për qëllim formimi, nëpërmjet punës së personave 

punëkërkues të papunë, mund të përfi tojë fi nancime nga zyra përkatëse e punësimit, 

në masën 70 për qind të kostove të trajnimit, për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme 

dhe 50 për qind të kostove të trajnimit, për ndërmarrjet e mëdha. Punëdhënësi, në 

përfundim të periudhës së formimit, duhet të punësojë jo më pak se 50 për qind të 

të trajnuarve, me kontratë mësimi profesioni, për një periudhë 6-mujore. Në koston e 

trajnimit futen dhe kostot e trajnuesve, shpenzimet e udhëtimit të trajnuesve dhe të 

trajnuarve, baza materiale etj. Kursantët, punëkërkues të papunë, përfi tojnë një pagesë 

pjesëmarrjeje në kurs, në masën 50 për qind të pagës minimale, në shkallë vendi, për 

të gjithë kohëzgjatjen e trajnimit, e cila përballohet nga zyra përkatëse e punësimit, nga 

fondet e nxitjes së punësimit. Gjatë periudhës së trajnimit, punëkërkuesit të papunë, 

kursant, i ndërpritet pagesa e ndihmës ekonomike dhe pagesa e papunësisë dhe këtë 

të fundit ka të drejtë ta rimarrë pas përfundimit të trajtimit, në qoftë se nuk punësohet.

Vendimi nr. 48, datë 10.01.2008, “Për masën dhe kriteret e përfi timit nga programet 

e nxitjes së punësimit për punëkërkuesit e papunë në vështirësi” 

Një vendim tjetër për nxitjen e punëdhënësve është vendimi 48, i cili parashikon 

mbulimin e sigurimeve të detyrueshme dhe një numër të caktuar pagash. Konkretisht 

parashikohet që punëdhënësi, që punëson me kontratë, me kohëzgjatje njëvjeçare, 

punëkërkues të papunë në vështirësi (sipas përcaktimit në ligj, të tillë janë dhe personat 

me aftësi të kufi zuara), mund të përfi tojë një fi nancim për një vit, në masën 100 për qind 

të sigurimeve të detyrueshme shoqërore të pjesës së punëdhënësit dhe një fi nancim 

për katër muaj, në masën 100 për qind të pagës minimale në shkallë vendi, duke fi lluar 
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nga muaji i nëntë, për të gjithë vitin e zbatimit të kontratës dhe gjithashtu, deri në 50 

për qind të numrit mesatar të të siguruarve të tre muajve të fundit përpara aplikimit. 

Punëdhënësit që përfi tojnë nga ky program, por edhe nga programet e tjera të nxitjes 

së punësimit, duhet të plotësojnë kritere të caktuara, në mes të cilave edhe të mos 

kenë shkelur legjislacionin, të kenë derdhur rregullisht tatimet e sigurimet shoqërore, etj. 

Vendim Nr. 632, datë 18.09.2003, “Për programin e nxitjes së punësimit për 

punëkërkuese femra”

Ky vendim, përveç fi nancimit të sigurimeve të detyrueshme të punëdhënësit, në rastin 

e punësimit të punëkërkuesve femra të papuna, i cili rritet në varësi të kohëzgjatjes së 

kontratës së punës, parashikon gjithashtu që, në rastin e punësimit të femrave rome, 

vajzave nëna, femrave të divorcuara me probleme sociale dhe femrave me aftësi të 

kufi zuara, ky fi nancim shtohet deri në nivelin e katër pagave minimale për kontrata 

njëvjeçare, gjashtë paga për dy vite dhe tetë paga për tre vite. 

Ligji Nr. 8872, datë 29.03.2002 “Për Arsimin dhe Formimin Profesional”, i ndryshuar 

me ligjin nr. 10 434, datë 23.06.2003 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin për 

Arsimin dhe Formimin Profesional” 

Ligji “Për arsimin dhe formimin profesional” përcakton objektivat kryesorë të siste-

mit të arsimit dhe formimit profesional, zhvillimi i të cilit është qëllim i këtij ligji. Këto 

objektiva, ndër të tjera janë: të zhvillojë karakteristikat personale kryesore të individit, të 

nevojshme për veprimtarinë e tij të ardhshme profesionale dhe ekzistencën e pavarur 

brenda një shoqërie të bazuar në parimet e demokracisë; të përshtasë arsimin dhe 

formimin profesional në tregun e sotëm dhe të ardhshëm të punës; të krijojë kushte 

për arsim dhe formim profesional, me qëllim aftësimin e individit për t’iu përshtatur 

ndryshimeve dhe kërkesave të tregut etj. 

Në nenin 5 të këtij ligji, ndër përfi tuesit e tij përcaktohen edhe grupet e veçanta. 

Si pjesë e tyre konsiderohen dhe personat me aftësi të kufi zuara, të cilët dëshirojnë 

riaftësim profesional. Ndërkohë që në udhëzimin 2222, datë 31.10.2002 “Mbi Këshil-

limin dhe Orientimin në Formimin Profesional”, sipas të cilit të gjithë shtetasve që e 

kërkojnë, iu ofrohet mbështetje, këshillim, orientim në formimin profesional nëpërmjet 

zyrave të punës të punësimit të Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe Qendrave Publike 

të Formimit Profesional, për kursantët kërkohet që të tregohet një kujdes i veçantë në 

këshillimin dhe orientimin e grupeve të veçanta të përcaktuara në ligj, ku përfshihen 

dhe personat me aftësi të kufi zuara. Për të nxitur pjesëmarrjen në kurset e profesioneve 

të formimit profesional të organizuara në Qendrat Publike të Formimit Profesional, 
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janë hequr tarifat e regjistrimit për disa grupime, përfshirë dhe personat me aftësi të 

kufi zuara. Regjistrimi i tyre në qendrat publike të formimit profesional bëhet nëpërmjet 

Zyrave të Punësimit, të cilat përcaktojnë kriteret e regjistrimit në bashkëpunim me 

institucione shtetërore dhe OJF. 

Rregullore për Organizimin, të Drejtat, Detyrat dhe Funksionimin e Komisioneve 

Mjekësore të Caktimit të Aftësisë për Punë të Invalidëve, datë 30.05.2005 

Rregullorja përcakton të drejtat, detyrat dhe funksionimin e KMCAP-ve. KMCAP e 

ushtron aktivitetin në Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe njëkohësisht drejtohet dhe 

përgjigjet para tij. Vlerësimi për aftësinë për punë të personave me aftësi të kufi zuar 

bazohet në Rregulloren e Vlerësimit të Aftësisë së Kufi zuar, nxjerrë nga MPCSSHB në 

bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, me urdhër nr. 362, datë 26.02.2007. 

Rregullorja përcakton llojet e diagnozave, shenjat apo veçoritë kryesore që ato paraqesin, 

vlerësimin për sa i përket shkallës së rëndesës për efekt të përfi timit të pagesës së 

aftësisë së kufi zuar, si dhe afatin brenda të cilit rivlerësohet gjendja e aplikuesit. Ndërsa 

për vlerësimin e kategorisë së invalidëve të punës bazohet në Rregulloren e Përcaktimit 

të Sëmundjeve Profesionale, miratuar me VKM nr. 369, datë 28.06.2007. Në këto 

rregullore nuk është përcaktuar se çfarë kuptohet me vlerësim të aftësisë së kufi zuar, 

mbi çfarë do të mbështetet dhe çfarë do të synojë. (FSHDPAK 2009)

KMCAP vlerëson personat me aftësi të kufi zuara, duke bërë një ndarje midis atyre të 

cilëve aftësia e kufi zuar i ka ndodhur gjatë marrëdhënieve të punës/ të aksidentuar në 

punë, ose të sëmurë dhe kanë derdhur kontribute në skemën e sigurimeve shoqërore 

nga njëra anë dhe kategorisë së personave që nuk kanë qenë në marrëdhënie pune 

dhe që aftësia e kufi zuar nuk i ka ndodhur gjatë marrëdhënieve të punës. 

Kriteret e vlerësimit janë tërësisht mjekësore, ndërkohë që ato duhet të jenë më 

gjithëpërfshirëse. Duhet të përcaktojnë nevojat që burojnë nga gjendja sociale apo 

ekonomike e caktuar, nevojat për arsim, rehabilitimin, shërbime mbështetëse, terapi të 

ndryshme apo integrimi në mënyrë gjithëpërfshirëse. Për këtë arsye ato duhet të rishikohen 

dhe duhet të refl ektojnë nevojat reale të personave me aftësi të kufi zuara. Ndryshimet 

që kanë të bëjnë me mënyrën e vlerësimit, përfshirë rregulloret dhe strukturat e ngritura, 

kërkojnë një reformë, e cila do të ndryshonte thelbësisht mënyrën e kuptimit të aftësisë 

së kufi zuar, ndërhyrje ligjore dhe institucionale dhe një harmonizim të të gjitha politikave 

shtetërore. Reformimi i KMCPA është i një rëndësie thelbësore në fushën e punësimit. 

Vlerësimi aktual mbi bazën e kritereve mjekësore, duke ndarë invalidët në invalidë të 

pjesshëm pune dhe invalidë të plotë, është i vjetër dhe i tejkaluar. Nuk merr parasysh 

shumë faktorë relevantë në vlerësimin real të kapaciteteve për punë të një individi. 
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Ligji Nr. 8089, datë 28.03.1996, mbi “Statusin e të Verbrit”

Neni 2, pika b, parashikon që shteti siguron punësimin në kushte të favorshme e 

me përparësi, duke përcaktuar profesionet e mbrojtura me ligj. Në pikën c parashikohet 

risistemimi në punë i të verbërve, që janë pushuar apo e kanë humbur punën për arsye 

të ndryshme dhe gjatë kësaj kohe marrin një shpërblim të përcaktuar, me Vendim të 

Këshillit të Ministrave. 

Personat juridikë shtetërorë apo privatë që punësojnë të verbrit, përveç kritereve të 

përcaktuara në ligjin nr. 7995, datë 20.09.1995 “Për nxitjen e punësimit”, përfi tojnë 

ulje në tatimin mbi fi timin të barabartë me përqindjen e fuqisë punëtore të verbër.

Më tej, në vendimin e KM nr. 277, datë 18.06.1997 (i ndryshuar) përcaktohet 

masa e pagesës për shkak të aftësisë së kufi zuar në shikim, 8700 lekë (indeksohet 

çdo vit). Kjo pagesë, vazhdon më tej vendimi, përfi tohet pavarësisht nga mosha dhe të 

ardhurat, që përfi tojnë nga shteti. Njëkohësisht, kjo pagesë është në masën 150% e 

vlerës, në rastet kur personat e verbër e kanë humbur ose humbin vendin e punës për 

arsye të ndryshme pas 1 Janarit 1991 deri në risistemimin e tyre në punë. 

Të verbrit, ndryshe nga kategori të tjera të personave me aftësi të kufi zuara, nuk 

i humbasin pagesat që ata marrin për shkak të aftësisë së kufi zuar që ata kanë, në 

çastin e punësimit të tyre. Me Ligjin 9602, datë 28.07.2006, të verbrit përjashtohen 

nga grupet që trajtohen në bazë të Ligjit 9355, datë 10.03.2005, “Për ndihmën dhe 

shërbimet shoqërore”. Ky ndryshim erdhi me arsyetimin se ky ligj kufi zonte dhe hiqte 

disa nga të drejtat dhe përfi timet që garantoheshin tashmë në Statusin e të Verbërit 

dhe njëkohësisht kufi zonte grupin e përfi tuesve të verbër. 

Në nenin 11 të ligjit “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, pika 2, përcaktohet 

që përfi tuesit nga ky ligj, që i përkasin grupit të dytë të aftësisë së kufi zuar, humbasin 

pagesën për shkak të aftësisë së kufi zuar në çastin e punësimit të tyre. Kategoria e 

personave me aftësi të kufi zuara në shikim u përjashtua tashmë nga ky nen dhe vazhdon 

të përfi tojë pagesën për shkak të verbërisë me interpretimin e Statusit të të Verbërit, ku 

kjo pagesë është një pagesë sociale që i shërben ekskluzivisht kompensimit të shikimit 

të humbur ose të mospasur. 

Ligji Nr. 8626, datë 22.06.2000 mbi “Statusin e Invalidit Paraplegjik dhe Tetraplegjik”

Sipas nenit 7 të këtij statusi, personat juridikë shtetërorë dhe privatë që punësojnë 

të sëmurë paraplegjikë dhe tetraplegjikë, përveç kritereve të përcaktuara në Ligjin 7995, 

datë 20.09.1995 “Për nxitjen e punësimit”, përfi tojnë për çdo vit kalendarik ulje tatimi 

mbi fi timin, të barabartë në përqindjen e fuqisë punëtore të invalidëve paraplegjikë dhe 
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tetraplegjikë. Ministria e Financave nxjerr aktet nënligjore përkatëse. 

Në grupin I të invalidëve paraplegjikë dhe tetraplegjikë hyjnë personat që kanë 

humbur aftësinë mbi 55% dhe nuk janë në gjendje për t’u vetëshërbyer, ndërkohë që 

në grupin e dytë hyjnë personat paraplegjikë që janë pjesërisht të aftë për punë dhe 

që janë në gjendje për t’u vetëshërbyer. Si pasojë, duke iu referuar ligjit “Për ndihmë 

dhe shërbimet shoqërore”, grupi II e humbet pagesën për shkak të aftësisë së kufi zuar, 

nëse punësohet. Ndërkohë që ka përfi time të tjera që parashikohen në vendime të 

Këshillit të Ministrave, siç është për shembull, vendimi 78, datë 07.02.2007 (ndryshuar 

me vendimin nr. 873, datë 18.06.2008) për përfi timin e paketës së veçantë higjieno-

sanitare për paraplegjikët dhe tetraplegjikët, që arrin tashmë vlerën 16000 lekë në muaj. 

Lehtësi fiskale për PAK në sektorin privat - Vetëpunësimi

Të gjithë personat me aftësi të kufizuara, të cilët gëzojnë statusin e para dhe 

tetraplegjikut, sipas Ligjit nr. 8626, datë 22.6.2000 (i ndryshuar) “Statusi i invalidit 

paraplegjik dhe tetraplegjik” dhe statusin e të verbërit sipas Ligjit nr. 8098, datë 

28.3.1996 “Për statusin e të verbërit” kanë të drejtën për të përfituar nga lehtësitë 

fiskale, në rast se personat me statusin e invalidit para-tetraplegjik dhe statusin e të 

verbërit vetëpunësohen si persona fizikë dhe janë subjekte të tatimit mbi biznesin e 

vogël, atëherë kuota e tatimit fiks vjetor do të llogaritet sa gjysma e përcaktuar për atë 

vit financiar sipas ligjit për biznesin e vogël. 

Ligji Nr. 7889, datë 14.12.1994 (ndryshuar me Ligjin 8052, datë 21.12.1995; 

Ligji 9143, datë 16.10.2003) “Për Statusin e Invalidit të Punës”.

Neni 14 i Statusit të Invalidit të Punës parashikon punësimin dhe ripunësimin në 

ndërmarrje shtetërore dhe private në procese pune të përshtatshme që rekomandohen 

nga Komisioni Mjekësor për Caktimin e Aftësisë për Punë. Më tej, statusi parashikon 

favorizimin në ndjekjen e kurseve të kualifi kimit e të rikualifi kimit profesional, si dhe 

ndjekjen e shkollave të larta. 

Në mbështetje të Statusit për Invalidin e Punës, është vendimi 869, datë 

18.06.2008, në të cilin përcaktohet masa e shtesës që u jepet të gjithë personave që 

përfi tojnë nga Ligji 7889, datë 14.12.1994, çdo muaj, si përfi tim paaftësie. 

Kështu invalidët e plotë nga sëmundje të përgjithshme përfi tojnë 3300 lekë shtesë; 

invalidët e pjesshëm nga sëmundje të përgjithshme përfi tojnë 2200 lekë shtesë; 

invalidët e plotë nga aksidente në punë apo sëmundje profesionale përfi tojnë 4000 

lekë shtesë, ndërsa invalidët e pjesshëm nga aksidentet në punë apo sëmundjet pro-
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fesionale përfi tojnë 2700 lekë. Personi ka të drejtë të përfi tojë këto shtesa edhe pas 

daljes në pension pleqërie. 

Ligji Nr. 9355, datë 10.03. 2005, ”Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore” (i 

ndryshuar me Ligjin 9602, datë 28.07.2006) 

Në nenin e tij 11, pika 2 “Përfi tuesit e pagesës për shkak të aftësisë së kufi zuar 

(përfshihen këtu, personat paraplegjikë dhe tetraplegjikë, invalidët e punës dhe per-

sona me aftësi të kufi zuara, të quajtur persona me aftësi të kufi zuara me vendim të 

KMCAP-it, pra persona që nuk përfi tojnë nga statuset), të klasifi kuar me vendim të 

komisioneve mjekësore të aftësisë për punë, në grupet e dyta të paaftësisë, humbasin 

të drejtën e pagesës për shkak të aftësisë së kufi zuar, në çastin e punësimit të tyre. Ky 

nen krijon një skemë të pavolitshme. Nga frika e humbjes së pagesës apo përfi timeve 

të ndryshme, personat me aftësi të kufi zuara nuk dëshirojnë të punësohen ose nuk 

deklarojnë punësimin e tyre. Në vend të kësaj qasjeje, pra të shkëputjes së menjëher-

shme nga skema e përfi timeve, një zgjidhje do të ishte heqja graduale në varësi të të 

ardhurave, lejimi deri në një masë të caktuar i përfi timit apo pezullimi i përkohshëm i 

tyre, shoqëruar kjo, me mundësi të lehtësuara të rikthimit në procesin e rivlerësimit. 

Grupet e para nuk përmenden në këtë ligj. Interpretimi i këtij neni është bërë në 

mënyra të ndryshme. Së pari, mungesa e përcaktimit të grupeve të para në këtë nen, ka 

të bëjë me atë që grupet e para ose të plota, nuk mund të punojnë, pra me vendim të 

KMCAP, personat që deklarohen si persona me aftësi të kufi zuar të plotë janë të paaftë 

për çdo lloj pune. Së dyti, personat me aftësi të kufi zuara të plotë, të cilët punësohen, 

kalojnë në grupet e dyta ose të pjesshme, duke humbur gjithsesi pagesën për shkak të 

aftësisë së kufi zuar në momentin e punësimit. Theksojmë që këto interpretime bëhen 

për personat me aftësi të kufi zuara dhe jo për invalidët e punës, të cilët trajtohen në 

ligjin përkatës. Megjithatë, si rast analog, mund të përdoret dhe rasti i invalidëve të 

pjesshëm të punës dhe atyre të plotë (shiko shpjegimin në vijim). 

Ligji Nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”

Ligji trajton me pensione invaliditeti personat që janë bërë të paaftë plotësisht ose 

pjesërisht, gjatë periudhës së sigurimit, për shkak të një aksidenti në punë, sëmundjeje 

profesionale ose të përgjithshme. Më poshtë do të sqarojmë llojet e pagesave që për-

fi tojnë invalidët sipas kategorive përkatëse dhe mënyrës së fi timit të aftësisë së kufi zuar.

Në vartësi të shkallës së humbjes të aftësisë për punë, sipas Ligjit nr. 7703, datë 

11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, inva-

liditeti klasifi kohet në tri grupe:
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a)  Invaliditet i pjesshëm, kur personi i siguruar humbet aftësinë për punë në 

profesionin apo punën e tij të fundit, por mund të kryejë punë të tjera sipas 

përcaktimit të vendimit të KMCAP-it. 

b)  Invaliditet i plotë, kur personi i siguruar bëhet i paaftë për çdo punë. 

c)  Invaliditet i plotë në kushtet e nevojës për kujdestari. 

Merr pension invaliditeti të plotë personi i siguruar që ka plotësuar periudhën minimale 

të sigurimit, e cila është e barabartë me gjysmën e diferencës së moshës së personit të 

siguruar, në kohën që bëhet i paaftë dhe moshës 20 vjeç dhe të ketë humbur plotësisht 

aftësinë për punë, jo për shkak të aksidentit në punë apo sëmundjes profesionale. 

Personi që bëhet i paaftë për çdo veprimtari ekonomike dhe ka gjymtime të forta 

e dëmtime fi zike (duke përfshirë verbimin), ka të drejtë të marrë pension invaliditeti të 

reduktuar. Kushtet që duhet të plotësojë personi për këtë pension është që të ketë hum-

bur plotësisht aftësinë për punë, jo për shkak të një aksidenti në punë apo sëmundjes 

profesionale dhe kur personi nuk ka plotësuar periudhën minimale të sigurimit, e cila 

është në varësi të raportit të periudhës faktike të sigurimit me periudhën e sigurimit 

që i duhet për pensionin të reduktuar të invaliditetit. 

Personi që bëhet i paaftë për çdo veprimtari ekonomike dhe ka gjymtime të 

forta e dëmtime fi zike (duke përfshirë verbimin), ka të drejtë të marrë pension të 

pjesshëm invaliditeti. Personi duhet të ketë siguruar periudhën minimale të sigurimit 

sipas nenit 35, të Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në 

Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, e cila është e barabartë me gjysmën e dife-

rencës së moshës së personit të siguruar, në kohën që bëhet i paaftë dhe moshës 

20 vjeç dhe të ketë humbur plotësisht aftësinë për punën e fundit, por mund të 

punojë në kushte të veçanta, (humbja e aftësisë jo për shkak të aksidentit në punë 

apo sëmundjes profesionale).

Ndërkohë që pagesat për sigurimin nga aksidentet në punë dhe sëmundjet profe-

sionale trajtohen në një kapitull veçmas të këtij ligji. 

Kështu të ardhura për paaftësi9 klasifi kohen në:

1. Të ardhura për paaftësi të përkohshme

2. Të ardhura për invaliditet të përhershëm

3. Të ardhura për invaliditet të pjesshëm

4. Të ardhura për paaftësi të përhershme në masë të vogël. 

9 Përdorim i terminologjisë së përdorur në ligj. Në fakt, terminologjia korrekte tashmë e njohur është 
person me aftësi të kufi zuara ose aftësi e kufi zuar.
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Më tej në ligj sqarohen konkretisht rastet e sipërpërmendura. Sipas tij, pagesë për 

paaftësi të përkohshme nga aksidenti në punë ose sëmundjet profesionale, përfi tojnë 

vetëm të punësuarit. Ky raport jepet nga Spitali ose KML, deri në 12 muaj. Pagesa 

është 100% e mesatares ditore të bazës së vlerësuar, të tri viteve të fundit kalendarikë.

Të ardhurat për invaliditet të përhershëm nga aksidenti apo sëmundja profesionale 

(i plotë).

Pagesë për paaftësi të përhershme nga aksidenti në punë ose sëmundjet profesio-

nale, përfi tojnë vetëm të punësuarit. Këtë drejtë e përfi tojnë pasi të kenë marrë pagesën 

deri në 12 muaj për paaftësi të përkohshme nga aksidenti në punë, ose sëmundjet 

profesionale. E ardhura për invaliditet të përhershëm në punë ose sëmundje profesio-

nale, që ka shkaktuar të paktën humbjen e 67% të aftësisë për punë, e vërtetuar nga 

KMCAP, është e barabartë me 80% të pagës mesatare të tre viteve të fundit të punës, 

por jo më pak se niveli minimal i standardit të jetesës që vendoset nga KM. Personit që 

përfi ton të ardhura për invaliditet të përhershëm në punë ose sëmundje profesionale 

dhe ka nevojë për një kujdesje të vazhdueshme nga një person tjetër, sipas vendimit 

të KMCAP-it, i jepet një pagesë shtesë prej 15% të bazës së vlerësueshme.

Të ardhurat për invaliditet të pjesshëm të përhershëm nga aksidenti në punë apo 

sëmundja profesionale (pension i pjesshëm).

Pagesë për paaftësi të pjesshme të përhershme nga aksidenti në punë ose së-

mundjet profesionale përfi tojnë vetëm të punësuarit. Këtë të drejtë e përfi tojnë pasi 

të kenë marrë pagesën deri në 12 muaj për paaftësi të përkohshme nga aksidenti në 

punë, ose sëmundjet profesionale. E ardhura për invaliditet të pjesshëm të përhershëm 

në punë, që ka shkaktuar të paktën humbjen e 33% të aftësisë për punë, e vërtetuar 

nga KMCAP, është e barabartë me një pjesë të 80% të pagës mesatare të tre viteve të 

fundit, në vartësi nga shkalla e humbjes së aftësisë për punë, por jo më pak se 50% 

të saj dhe përcaktohet në Rregulloren e Institutit të Sigurimeve Shoqërore. 

Të ardhurat për paaftësi të përhershme në masë të vogël nga aksidenti në punë.

E ardhura për paaftësi të përhershme në masë të vogël, në më pak se 33%, por 

më shumë se 10%, e vërtetuar nga KMCAP, është një shumë të hollash që jepet men-

jëherë dhe caktohet në përputhje me Rregulloren e Institutit të Sigurimeve Shoqërore. 

Këtë pagesë e përfi tojnë vetëm të punësuarit që janë aksidentuar dhe kanë paaftësi 

të përhershme në masë të vogël (Instituti i Sigurimeve Shoqërore 2010).
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 IV.2.2 Dokumente strategjikë 

Strategjia Sektoriale e Punësimit 2007-2013

Strategjia sektoriale e punësimit ka për qëllim të vendosë bazat për përmirësimin 

e sistemit të shërbimeve të punësimit dhe formimit profesional, si dhe zbatimit të pro-

grameve aktive dhe pasive të punësimit. Në vazhdim dhe të programeve të mëparshme, 

edhe në këtë strategji shihet angazhimi për krijimin e mundësive për punësim të çdo 

shqiptari. Papunësia, veçanërisht afatgjatë dhe e pashpresë, si urbane ashtu dhe rurale, 

e veçanërisht me nivelet alarmante të saj mes brezit të ri, përbën kërcënim serioz social 

dhe një barrierë për zhvillimin e vendit. Qëllimi kryesor është ulja e papunësisë deri në 

vitin 2013, pra për të gjithë kohëzgjatjen e kësaj strategjie. Për të siguruar këtë, ndër 

të tjera, parashikohet dhe sigurimi i ndihmës për personat në nevojë dhe përmirësimi 

i performancës së shërbimeve të punësimit, çka do të ndikonte pozitivisht edhe për 

grupin e personave me aftësi të kufi zuara. Mungesa e stafi t të trajnuar për çështje të 

aftësisë së kufi zuar, mungesa e një sektori të specializuar brenda zyrave rajonale apo në 

SHKP, sigurisht që ndikon negativisht në realizimin e programeve ekzistuese për ndërm-

jetësimin e punësimit apo këshillimin profesional. Mungesa e një sistemi informatik të 

qëndrueshëm, gjithashtu duket të përbëjë problem në mosfunksionimin e kënaqshëm 

në zyrat qendrore apo rajonale. Dhe këtu, do të ishte e vendit të përmendnim, që në 

një kolonë të veçantë duhet të përfshihet informacioni i nevojshëm për personat me 

aftësi të kufi zuara, duke përcaktuar llojin e aftësisë, mundësitë, kualifi kimet etj. 

Strategjia Kombëtare për Personat me Aftësi të Kufi zuara

SKPAK i ka kushtuar disa objektiva punësimit të personave me aftësi të kufi zuara. 

Arsimi dhe trajnimi profesional mbeten drejtimet kryesore, që përbëjnë parakusht për 

integrimin e tyre në tregun e punës. Qëllimi i përgjithshëm i SKPAK është sigurimi i 

një përmirësimi të dukshëm të statusit dhe cilësisë së jetës së personave me aftësi të 

kufi zuar. Ky qëllim zbërthehet më tej në objektiva të mirëpërcaktuar në fushat prioritare 

ku kjo strategji synon kryesisht. Një nga këto fusha, ajo e punësimit, kërkon sigurimin 

e mundësive për punësim dhe zhvillim ekonomik të personave me aftësi të kufi zuara. 

Mundësitë, sipas këtij objektivi, kanë të bëjnë fi llimisht me mundësitë për arsim dhe 

formim profesional dhe më pas vijojnë më tej me motivimin për punësimin në bazë të 

mundësive dhe nevojave të personave me aftësi të kufi zuara, sigurimin e komunikimit 

dhe përshtatjes së vendit të punës, etj., pra, me atë që personat me aftësi të kufi zuara 

gëzojnë të njëjtat të drejta dhe mundësi në tregun e punës. 
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V.1 Britani e Madhe

Ligji kundër Diskriminimit ndaj Aftësisë së Kufi zuar i vitit 1995 u zëvendësua në vitin 

2010 me Ligjin për Barazinë, i cili solli një përkufi zim të ri, më të zgjeruar të aftësisë së 

kufi zuar dhe njëkohësisht hoqi sistemin e regjistrimit dhe kuotave të detyrueshme për 

punëdhënësit, duke i zëvendësuar ato me dispozita kundër diskriminimit. Punëdhënësit 

janë të detyruar të trajtojnë në mënyrë të barabartë personat me aftësi të kufi zuara që 

nga momenti i përzgjedhjes, trajnimet, rritja profesionale etj. Ata mund të kërkojnë nga 

zyrat përkatëse fonde për pagesat, përshtatjen e vendit të punës apo dhe asistentë të 

personave me aftësi të kufi zuara në punë. Personave me aftësi të kufi zuara iu ofrohen 

programe këshilluese, trajnimi, qendra për punësimin dhe rehabilitim profesional. Pu-

nësimi i mbrojtur tashmë ka evoluar në Britani dhe ka shkuar drejt sistemit të integrimit 

përmes tregut të hapur të punës. Edhe pse vazhdojnë të ekzistojnë forma të punësimit 

të mbrojtur, ndryshimi tashmë është thelbësor, pasi këto forma punësimi konsiderohen 

të jenë si një fazë përcjellëse për në tregun e hapur të punës. 

V.2 Irlanda 

Në Irlandë ekziston prej vitit 1977, sistemi i kuotave të detyrueshme. Kështu, 

punëdhënësit duhet të punësojnë 3% persona me aftësi të kufi zuar të numrit total 

të të punësuarve në sektorin publik. Në kuadër të politikave nxitëse të punësimit për 

personat e papunë (përfshihen dhe personat me aftësi të kufi zuara) ofrohen një sërë 

programesh mbështetëse. Një ndër programet është dhe Programi i Punësimit në Ko-

munitet, i cili konsiston në punësimin e të papunëve nga bashkia apo komuna, “Rikthim 

në shkollë”, kurse trajnimi profesional, ulje të taksave për punëdhënësit që punësojnë 

persona me aftësi të kufi zuara dhe ulje për ata që hapin një aktivitet privat. Në ligjet 

irlandeze, konceptet e punës janë të ndara qartësisht. Puna është një punë mirëfi lltë, 

V.  PËRVOJA NGA VENDE TË NDRYSHME
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që kërkon një kontratë, pagën dhe kontributet shoqërore e shëndetësore, ndërkohë 

që ka dhe punë ku kontrata nuk është e nevojshme dhe nuk është e rregulluar me 

Kodin e Punës. Kjo lloj pune kryhet vetëm për funksione rehabilituese, terapeutike apo 

trajnuese. Personat me aftësi të kufi zuara në Irlandë kanë akses në shumë programe 

nxitëse, përmes kualifi kimit, trajnimit apo formimit profesional. Ekzistojnë mundësi 

fi nancimi të shumta, sidomos për kategoritë e personave me aftësi të kufi zuara në 

shikim dhe dëgjim. Punëdhënësit irlandezë përfi tojnë në rast punësimi të personave me 

aftësi të kufi zuara gjithashtu një pjesë të pagave dhe një përqindje të fondeve që kanë 

shpenzuar për përshtatjen e vendit të punës, trajnimet dhe përfi tojnë ulje të taksave. 

V.3 Franca

Franca përdor sistemin e kuotave të detyrueshme. Kështu, për ndërmarrjet të cilat 

kanë të punësuar të paktën 20 punonjës, 6% e numrit total duhet të jenë persona me 

aftësi të kufi zuara. Në rast të mungesës së përmbushjes së kuotës, fi rmat paguajnë 

detyrimet e përcaktuara në Fondin për Integrimin e Personave me Aftësi të Kufi zuara. 

Punësimi në Francë paraqitet në forma të ndryshme, duke fi lluar nga kontratat e 

punësimit, punësimin e mbrojtur dhe kontratave shumëvjeçare mes organizatave të 

punëtorëve, të cilat kontrollohen nga Ministria e Punës. Punësimi përmes mbështetjes 

fi nanciare të punëdhënësve realizohet në bazë të planeve lokale disavjeçare, të har-

tuara nga qeveritë lokale dhe qeveria qendrore. Ka tri elementë shumë thelbësorë në 

punësimin e personave me aftësi të kufi zuara:

Komisioni Teknik për Këshillimin Profesional dhe Rehabilitimin e Personave me 

Aftësi të Kufi zuara, i cili përcakton shkallën e aftësisë së kufi zuar, pra vlerëson aftësitë 

për punë dhe jep drejtimin për personat me aftësi të kufi zuara në tregun e hapur të 

punës, në ndërmarrjet e punësimit të mbrojtur apo për trajnim dhe formim profesional. 

Rrjeti i Këshilluesve10, i cili përbëhet nga ekspertë këshillues, të cilët ndihmojnë 

personat me aftësi të kufi zuara në proceset e punësimit, riintegrimin, në barrierat ad-

ministrative që mund të vështirësojnë këto procese dhe në përfi timet që rrjedhin nga 

fondi i posaçëm i sipërpërmendur.

V.4 Italia

Në Itali, duke fi lluar nga vitet 1990, integrimi dhe përfshirja sociale janë qasjet 

kryesore që luajnë rol të madh në punësimin e personave me aftësi të kufi zuara. Italia 

10 Cap Emploi
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përdor sistemin e kuotës së detyruar: për ndërmarrjet që kanë të punësuar nga 15-35 

persona kërkohet të punësojnë një person me aftësi të kufi zuara, ndërsa për ndërmar-

rjet që kanë të punësuar mbi 50 persona, kërkohet që të punësojë 7% të numrit total, 

persona me aftësi të kufi zuara. Personat me aftësi të kufi zuara kanë të njëjtat të drejta 

si personat e tjerë të punësuar, me përjashtim të atyre me aftësi të kufi zuar të thellë, të 

cilët kanë një orar të reduktuar pune. Programet e rehabilitimit profesional fi nancohen 

pikërisht nga fondet e mbledhura nga punëdhënësit që nuk plotësojnë numrin e kërkuar 

me ligj. Një element i veçantë në Itali janë të ashtuquajturat “Kooperativa shoqërore”, 

ku këto kooperativa përfi tojnë ulje në taksa dhe në sigurime shoqërore, kur punësojnë 

mbi 30% të personave që konsiderohen si grupe vulnerabël. Është bërë tashmë një 

traditë që produktet e prodhuara nga këto ndërmarrje blihen nga institucione të ad-

ministratës publike. Është rritur ndjeshëm numri i të punësuarve në këto kooperativa, 

duke pasur parasysh që personat merren në punë në bazë të aftësive që ata kanë dhe 

jo aftësive të kufi zuara. 

V.5 Danimarka

Qëllimi i politikave të punësimit në rastin e personave me aftësi të kufi zuara në 

Danimarkë është garantimi i kushteve optimale për punësim. Kjo do të thotë integrim 

në tregun e hapur të punës, në arsim dhe në shoqëri në përgjithësi. Në legjislacionin 

danez nuk është përkufi zuar koncepti i aftësisë së kufi zuar. Sistemi i kuotave dhe ligjet 

kundër diskriminimit konsiderohen të jenë në kundërshtim me parimet e barazisë. Rolin 

kryesor në këtë aspekt e ka pushteti lokal. Pushteti qendror krijon kushtet e nevojshme 

për pushtetin lokal. Ekziston një fond i veçantë për arsimin, formimin profesional dhe 

përshtatjen e vendit të punës. Institucionet e administratës publike punësojnë persona 

me aftësi të kufi zuara me përparësi. Personat me aftësi të kufi zuara të thelluar kanë 

të drejtën e asistentit në vendin e punës, pagesat e të cilit mbulohen tërësisht nga 

shteti. Vlen për t’u theksuar që në Danimarkë, rolin kryesor në punësimin e personave 

me aftësi të kufi zuara e kanë vetë organizatat e sipërmarrësve. 
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VI.1  Diskutim mbi rezultatet e përfituara nga analiza e të dhënave sasiore 

Në këtë seksion të studimit do të diskutohen rezultatet e përftuara nga analiza e 

përgjigjeve të dhëna nga të dyja grupet pjesëmarrëse a) persona me aftësi të kufi zuara 

e familjarë të tyre, b) punëdhënës. Rezultatet do të diskutohen edhe mbi bazën e ndi-

kimit të: c) gjinisë dhe d) kategorisë së aftësisë së kufi zuar në punësimin e individëve 

me aftësi të kufi zuara.

Rezultatet e këtij studimi tregojnë se aktualisht në Shqipëri po fi llon një klimë e re 

në drejtim të përmirësimit të statusit të punësimit të personave me aftësi të kufi zuara. 

Vetë numri i madh i mendimeve të dhëna për të ndryshuar situatën aktuale (105), 

për të vlerësuar anët pozitive të punësimit (93), tregojnë se ka rritje të interesit për 

punësim nga individët me aftësi të kufi zuara dhe familjarët e tyre. Këtë e tregon edhe 

dëshira e punëdhënësve për të riparë strategjitë e tyre, në funksion të punësimit të 

personave e punëdhënësve për të ndryshuar strategjitë e tyre, në funksion të punësimit 

të personave me aftësi të kufi zuara (78.8%).

a) Persona me aftësi të kufi zuara e familjarë

Numri i ulët i pjesëmarrësve me aftësi të kufi zuara të punësuar (22.3%) tregon 

se ende në Shqipëri mbizotëron modeli mjekësor i trajtimit të çështjeve të aftësisë së 

kufi zuar. Personat me aftësi të kufi zuara trajtohen vetëm përmes dhënies së asistencës 

për aftësinë e kufi zuar në para dhe politikat sociale nuk janë të orientuara drejt ofrimit 

të shërbimeve mbështetëse, për të mundësuar jetesën e pavarur përmes punësimit, 

por janë të orientuara drejt rritjes së pagesave mujore të paaftësisë. Pjesëmarrësit në 

studim e forcuan këtë fakt, kur thanë se nuk donin të punonin dhe preferonin pag-

esën e paaftësisë, në vend të asaj përmes punës (39.2%). Mangësitë që ekzistojnë 

në kuadrin ligjor shqiptar nuk lënë shteg për të nxitur punësimin, pasi nuk bëhet një 
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vlerësim dhe ndarje e qartë mes aftësive dhe mundësive për të punuar dhe pagesës 

për aftësinë e kufi zuar. Një mungesë e tillë u theksua nga (15.8%) e pjesëmarrësve, 

të cilët nuk kërkonin të punësoheshin, për arsyen e vetme se kishin frikë se humbisnin 

pagesën e aftësisë së kufi zuar.

Rezultatet e studimit tregojnë për një numër tejet të vogël të personave me aftësi 

të kufi zuara të punësuar dhe për një numër shumë të madh pjesëmarrësish, të cilët 

nuk kanë punuar asnjëherë gjatë jetës së tyre, se janë pa kurrfarë profesioni. Niveli i 

ulët i punësimit, padyshim që është i lidhur edhe me nivelin tejet të ulët të edukimit. 

Shifrat tregojnë se shumë prej personave me aftësi të kufi zuara nuk kanë shkuar kurrë 

në shkollë (14.7%), edhe në rastet kur kanë pasur mundësi të shkojnë, niveli i arsimimit 

të më shumë se gjysmës së tyre nuk e kalon atë tetëvjeçar. Po ashtu studimi tregoi se 

edhe alternativa e formimit profesional është një alternativë shumë pak e mundësuar 

për individët me aftësi të kufi zuara. Studimi tregoi se, përveçse roli i institucioneve 

përgjegjëse të punësimit (Zyra Pune) është pothuajse i papërfi llshëm, punëdhënësit 

kryesorë të personave me aftësi të kufi zuara/të përfshirë në studim, janë ata privatë 

(45.2%) dhe niveli i punësimit të tyre në institucione shtetërore është në nivele më 

të ulëta (26.2%).

Studimi tregoi se barrierat më të dukshme për pjesëmarrësit janë ato strukturale të 

lidhura: (a) me qëndrimet dhe paragjykimin e punëdhënësve e stafi t rekrutues, por edhe 

me (b) mungesën e aksesit jashtë e brenda vendit të punës. Megjithatë, kujdes duhet 

treguar me pengesat që burojnë nga brenda individit dhe familjes së tij: 13.9% mendojnë 

se nuk kanë arsimimin e duhur, 40.1% mendojnë se nuk kanë kurrfarë përvoje pune, 

23.8% thanë se nuk kanë eksperiencë në përgatitjen për intervistën për punë. Vlen të 

evidentohen në gjetjet e këtij studimi pengesat që u sjell familja personave me aftësi 

të kufi zuara. Pengesat që burojnë nga familja mund të vijojnë dhe janë të lidhura me 

shumë faktorë: së pari është qëndrimi protektiv i familjes, për ta mbrojtur individin nga 

“e keqja” që mund t’i vijë nga bota jashtë shtëpisë; së dyti, është turpi që ata mund 

të ndjejnë se kanë një fëmijë me aftësi të kufi zuara; së treti, të ardhurat nga pagesa 

e aftësisë së kufi zuar janë një burim i mirë që i shtohet buxhetit të familjes; së katërti, 

vetë prindërit e familjarët nuk kanë besim në aftësitë e kapacitetet e fëmijës së tyre; 

së pesti, punësimi i kësaj kategorie nuk është traditë në vendin tonë; së gjashti, shumë 

nga shërbimet mbështetëse të munguara e shtojnë barrën e pjesëtarëve të familjes 

për të shoqëruar në punë anëtarin e familjes me aftësi të kufi zuara.

Studimi tregoi edhe një sërë mangësish e vështirësish për personat me aftësi të 

kufi zuara, të cilët ishin të punësuar. Së pari, lidhja e pjesëmarrësve me Zyrat e Punës, 

të cilat janë institucioni përgjegjës për orientimin për punë, ishte shumë e dobët, pasi 
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informacioni për punë ishte marrë më së shumti në rrugë joformale (59%). Së dyti, të 

punësuarit me aftësi të kufi zuara kishin hasur vështirësi dhe e kishin ndjerë veten të 

papërgatitur që në momentin e aplikimit, përgatitjes për intervistën për punë. 35% e 

tyre thonë se gjatë intervistës kishin vështirësi në komunikim dhe përshtatshmëri dhe 

10% e ndjenë veten të paragjykuar gjatë intervistës.

Studimi tregoi se të gjithë elementët e përshtatshmërisë ishin të niveleve shumë 

të ulëta, në të gjitha vendet e punës ku punonin persona me aftësi të kufi zuara, si 

shtetërore ashtu edhe ato private. Studimi evidentoi si pengesa në punë, për personat 

me aftësi të kufi zuara, kohën e tejzgjatur të punës, por edhe punët më të rënda se 

sa lejonte gjendja dhe mundësitë e tyre. Këto janë të lidhura me mungesën e një 

vlerësimi të saktë për punë të personave me aftësi të kufi zuara. Mungesa e shërbimeve 

mbështetëse, duke përmendur asistentin personal apo mjete të përshtatshme lëvizëse, 

i shtojnë vështirësitë e personave me aftësi të kufi zuara për të arritur vendin e punës. 

Ndërgjegjësimi i të gjitha palëve për të drejtën për punësim mbetet një pengesë, për 

tejkalimin e së cilës duhet të punohet shumë. Edhe trajnimi i stafi t e kolegëve të pu-

nës për të punuar e komunikuar me persona me aftësi të kufi zuara, u cilësua si një 

ndërmarrje për të cilën duhej fi lluar të punohej. Fuqizimi individual, qëndrueshmëria 

ekonomike dhe jetesa e pavarur, rezultuan të jenë disa nga anët pozitive të të punësuarit 

të personave me aftësi të kufi zuara. 

b) Punëdhënësit

Punëdhënësit të cilët u përfshinë në studim, konfi rmuan më tej se megjithëse ata 

kishin të punësuar persona me aftësi të kufi zuara, numri i tyre në krahasim me punon-

jësit e tjerë ishte tejet i vogël (1.2% të tyre). Studimi tregoi se, me gjithë vështirësitë në 

përshtatshmërinë e ambientit brenda e jashtë punës, personat me aftësi të kufi zuara 

në lëvizje ishin grupimi më i madh i punësuar (21.5%) dhe se personat me aftësi të 

kufi zuara mendore ishin pothuajse të përjashtuar nga procesi i punësimit. Studimi 

tregon gjithashtu për një lidhje e bashkëpunim të shkëputur mes zyrave të punës dhe 

institucioneve punëmarrëse, pasi më së shumti, individët me aftësi të kufi zuara janë 

drejtuar vetë drejt vendit të punës (34.2%).

Megjithëse punëdhënësit konfi rmojnë se punësimi është bërë mbi baza merite e aftë-

sish, ka disa prej tyre që thonë se punësimi i personave me aftësi të kufi zuara është bërë 

thjesht në zbatim të legjislacionit, apo për të fuqizuar konceptin e përgjegjësisë sociale 

brenda kompanisë (19%). Studimi tregoi se, me gjithë përpjekjet që bëjnë punëdhënësit 

për të trajnuar individët në përshtatje me procesin e punës, niveli i përshtatshmërisë i 

lidhur me transportin, mjedisin, komunikimin e përshtatur etj., mbetet i ulët.
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Krahas pengesave të lidhura me përshtatshmërinë, studimi evidentoi vështirësi në 

proces, të lidhura me procedurat e paqarta e të stërzgjatura të punësimit të individëve me 

aftësi të kufi zuara, marrëdhëniet e komunikimin me kolegët. Megjithatë, punëdhënësit 

i karakterizuan personat me aftësi të kufi zuara të punësuar si shumë të përgjegjshëm 

e korrektë për punën e ngarkuar (26.9%).

Studimi nxjerr në pah problematika të lidhura me mënyrën e hartimit dhe zbatimit 

të kuadrit ligjor të punësimit të personave me aftësi të kufi zuara. Punëdhënësit thanë 

se kuadri ligjor nuk i favorizon e nxit ata të punësojnë persona me aftësi të kufi zuara 

(22.8%) dhe aq më tepër Inspektorati i Punës nuk nxit, përmes kontrollit, punësimin 

e personave me aftësi të kufi zuara (50%) dhe se Fondi Kombëtar i Punësimit është 

joekzistent (62.5%).

c. Ndikimi i gjinisë

Jo vetëm në shoqërinë shqiptare, por edhe në shoqëri më të zhvilluara, gratë vuajnë 

nga një diskriminim i dyfi shtë prej të qenit grua dhe prej të qenit me aftësi të kufi zuara. 

Kjo ndasi padyshim është edhe më e fuqishme në fushën e punësimit (Sheldon 2004).

Rezultatet e këtij studimi vërtetojnë dhe janë në të njëjtën linjë me sa më lart. Së 

pari, më pak gra se burra me aftësi të kufi zuara janë të punësuar dhe më tepër burra 

se gra kishin qenë në marrëdhënie pune gjatë jetës së tyre. Së dyti, më shumë gra se 

burra janë pa kurrfarë arsimimi (12.2% burra; 16.9% gra) dhe më shumë gra se burra 

nuk kanë asnjë lloj profesioni (56.8% gra; 49.6% burra). Së treti, më shumë gra se 

burra preferonin të merrnin pagesën e paaftësisë në vend të asaj të punës, duke pasur 

kështu mundësi të luajnë edhe rolin e tyre riprodhues brenda familjes. Së katërti më 

shumë gra se burra me aftësi të kufi zuara e ndjejnë peshën e qëndrimeve negative 

të shoqërisë, në të cilën bëjnë pjesë edhe punëdhënësit (67.5% gra; 63.9% burra). 

d. Kategoria e aftësisë së kufi zuar

Rezultatet e studimit tregojnë se personat me aftësi të kufi zuara mendore kanë më 

pak akses në tregun e punës, në krahasim me grupimet e tjera të aftësisë së kufi zuar. 

Numri i personave me aftësi të kufi zuara mendore, të cilët nuk punojnë aktualisht, nuk 

kanë punuar asnjëherë gjatë jetës, është më i lartë krahasuar me kategoritë e tjera. 

Ky grupim është sot në vendin tonë një nga grupimet më të diskriminuara, jo vetëm 

nga qëndrimet negative të shoqërisë, por edhe ligjërisht (FSHDPAK 2006). Rezultatet 

e nivelit të ulët të punësimit të tyre janë të lidhura me shumë faktorë, duke përmendur 

rolin e familjes, mungesën e traditës për të punësuar individë me aftësi të kufi zuara 

mendore, mungesën e kuadrit ligjor nxitës për punësimin e tyre, mungesën e shërbimeve 
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mbështetëse për ta. Në këtë linjë nuk duhet lënë pa përmendur edhe ndikimi më i 

dobët dhe avokatia jo e suksesshme e lëvizjes së prindërve të individëve me aftësi të 

kufi zuara mendore, e cila nuk ka qenë në të njëjtat nivele me atë të grupeve të tjera 

të aftësisë së kufi zuar.

VI.2 Diskutim mbi kuadrin ligjor në fushën e punësimit të personave 

 me aftësi të kufizuar 

Siç rezulton në përmbledhjen e kornizës ligjore, çështjet e punësimit të personave 

me aftësi të kufi zuara trajtohen në disa ligje dhe dokumente strategjikë. Në Shqipëri 

mund të themi që janë bërë hapa shumë pozitivë në drejtim të legjislacionit nxitës të 

punësimit të personave me aftësi të kufi zuara, që në fi llim të viteve ‘90. Megjithatë, 

ajo që nuk ka ndryshuar është përqindja e ulët e punësimit të personave me aftësi të 

kufi zuara, e cila është në nivele të papërfi llshme në vite. 

Në këtë pjesë të studimit, duke pasur parasysh studimet dhe raportet ndërkombëtare 

që përcaktojnë drejtimet kryesore në fushën e punësimit të personave me aftësi të 

kufi zuara, mënyrat e realizimit të politikave nxitëse dhe trendin e këtyre zhvillimeve, do 

të diskutojmë mbi kuadrin ligjor të sipërpërmendur, mbi arsyet se pse një pjesë e ligjeve 

nuk zbatohen dhe pse nuk ka rekomandime në lidhje me disa ndërhyrje të nevojshme 

për rregullimin e situatës së punësimit të personave me aftësi të kufi zuara. Është e 

rëndësishme të theksohet që këto ndërhyrje, duhet të jenë në përputhje me Konventën 

për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara, të cilën shteti shqiptar e ka fi rmosur 

në vitin 2009 dhe pritet ta ratifi kojë në një kohë ende të papërcaktuar. 

Duke pasur parasysh mënyrat e klasifi kimit të punësimit të personave me aftësi të 

kufi zuara, të propozuara nga Semlinger-it dhe Schmid, të sqaruar në kapitullin “Vështrim 

në literaturë”, Shqipëria aplikon një model që është një kombinim i tipit të parë dhe të 

dytë të modeleve të propozuara nga autorët. 

Ligji “Për nxitjen e punësimit” është dhe ligji themelor në të gjithë kornizën ligjore, 

që rregullon çështjet e nxitjes së punësimit, duke përfshirë këtu edhe personat me aftësi 

të kufi zuara. Siç u përmend më lart, ky ligj parashikon në një kapitull të veçantë që, 

1 ndër 25 persona të punësuar duhet të jetë me aftësi të kufi zuara, pra ndërmarrjet 

që kanë të punësuar 24 persona, personi i 25-të që punësojnë duhet të jetë person 

me aftësi të kufi zuara. 

Mesa duket, as Shqipëria nuk bën përjashtim nga vendet e tjera të cilat kanë 

aplikuar sistemin e kuotave detyruese me ligj për punësimin e personave me aftësi të 

kufi zuara. Por as në Shqipëri, ky sistem nuk ka pasur efi kasitetin e duhur. Për arsyet e 



STUDIM

74

sipërpërmendura gjatë zhvillimit të teorisë së Semlinger dhe Schmid, ky sistem ka dësh-

tuar. Arsyet e mosrealizimit të kuotës së përcaktuar në ligj, si nga punëdhënësi shtetëror 

dhe nga kompanitë private duket të përbëjnë një qark të mbyllur, në të cilin vëmë re që 

mosvënia e gjobave, si pasojë e mungesës së rregullimeve të nevojshme ligjore, por edhe 

mungesës së kontrollit të kësaj pike të ligjit, mosfunksionimi i Fondit Kombëtar të Punësimit 

dhe mosrealizimi i kuotës nga punëdhënësit për arsye të mospasjes dijeni, mosinformimit, 

por mbi të gjitha “moskërkimi të llogarisë” nga institucionet përgjegjëse, shkakton një 

situatë të ngurtësuar në punësimin e personave me aftësi të kufi zuara. 

Kështu, në Fondin Kombëtar të Punësimit, sipas ligjit për nxitjen e punësimit, duhet të 

derdhen dhe gjobat e vëna për mosplotësimin e kuotës së rekomanduar nga ligji. Gjoba 

të tilla nuk mblidhen dhe Fondi vazhdon të mos funksionojë. Në qoftë se punëdhënësit 

nuk realizojnë kuotën e përcaktuar në ligj, atëherë ata janë të detyruar të derdhin në një 

llogari të veçantë të FKP, një shumë të përcaktuar në nenin përkatës të ligjit dhe këto fonde 

duhet të përdoren për hapjen e vendeve të punës së personave me aftësi të kufi zuara, 

të sqaruar më sipër. Duke qenë se mungon kontrolli dhe gjobat nuk aplikohen, kjo pjesë 

e ligjit ka mbetur e pazbatuar. Institucionet përgjegjëse për vënien e gjobave deklarojnë 

që nuk janë përcaktuar rregullat dhe procedurat për zbatimin e këtij paragrafi  në ligjin për 

nxitjen e punësimit. Pra, gjendemi në një rreth ku njëri nga mekanizmat e ligjit nuk funk-

sionon, mungesa e akteve nënligjore, gjithashtu dhe neglizhenca për të nxitur ndryshimet 

e nevojshme, ndikojnë në moszbatimin e dispozitave të nxitjes së punësimit. Në qoftë se 

gjithçka do të funksiononte sipas parashikimeve ligjore, atëherë do të kishim mundësi të 

shtuara për vende të reja pune për persona me aftësi të kufi zuara, duke qenë se fondet 

e mbledhura do të shkonin për realizimin e qëllimit të përcaktuar në ligj. 

Megjithatë, do të ishim për zgjerimin e qëllimit të përcaktuar për përdorimin e këtyre 

fondeve, pra këto fonde të mos shkonin vetëm për hapjen e vendeve të reja të punës, 

por edhe për përshtatjen e vendit të punës, kurse të ndryshme trajnimi apo formimi pro-

fesional dhe shërbime të tjera, të cilat ndihmojnë apo shtojnë mundësitë për integrimin 

apo riintegrimin në tregun e punës të personave me aftësi të kufi zuara. 

Në po të njëjtin ligj, gjejmë stimujt që ofrohen për inkurajimin e punësimit të perso-

nave me aftësi të kufi zuara. Kështu, në bazë të nenit 16, punëdhënësi mund të kërkojë 

subvencion nga zyra përkatëse e punësimit, për të pajisur siç duhet vendin e punës të 

personit me aftësi të kufi zuara dhe për t’i siguruar atij një përgatitje thelbësore për pu-

nën. Gjithashtu, parashikohet që paga që punëdhënësi i paguan një personi me aftësi 

të kufi zuara përjashtohet nga taksat, deri në njëfarë mase që përcaktohet me vendim të 

KM. Megjithatë, ky nen nuk ka gjetur zbatim, pasi nuk janë caktuar rregullat dhe masat, 

pra nuk kanë dalë vendimet përkatëse. Në këtë nen shihet një përpjekje për të shkuar 
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drejt “përshtatjes së vendit të punës” dhe për nxitjen e punëdhënësit. Por kjo mbetet e 

pasaktësuar dhe e pasqaruar. “Sigurimi i një përgatitjeje thelbësore për punën” gjithashtu 

tenton të shkojë drejt konceptit të përshtatjes së vendit të punës, por njësoj si “pajisja siç 

duhet e vendit të punës”, mbetet e pasaktësuar. 

Nga ana tjetër, përmes vendimeve të Këshillit të Ministrave, në zbatim të Ligjit për 

Nxitjen e Punësimit, të cilat citohen më lart, në kapitullin “Korniza ligjore”, janë parashikuar 

nxitje të caktuara për punëdhënësit, në formën e mbulimit të sigurimeve dhe të pagës 

për periudha të caktuara kohe apo fi nancimin në rastet e ndjekjes të kurseve të formimit 

profesional. Në gjykimin tonë, këto periudha kohore janë të shkurtra dhe të pamjaftueshme 

për të nxitur realisht mbajtjen në punë të personave me aftësi të kufi zuara. Dhe shifrat e 

ulëta të përfi tuesve me aftësi të kufi zuara tregojnë për mungesën e efi kasitetit të këtyre 

programeve. Në këto raste, çështja duhet parë në kompleksitet. Edhe pse kemi një kuadër 

ligjor me parashikime të caktuara për personat me aftësi të kufi zuara, ai është i paplotë 

dhe i pamjaftueshëm dhe njëkohësisht nuk mund të gjejë zbatim, pasi ka mangësi të 

theksuara në zinxhirin e tregut të punës. Si shembull, mund të sjellim mungesën e për-

shtatshmërisë së mjediseve në qendrat e formimit profesional apo kuadrin ligjor, që mbulon 

aksesibilitetin në përgjithësi për personat me aftësi të kufi zuara të llojeve të ndryshme, që 

çalon në zbatimin e tij. Kjo bën që personat me aftësi të kufi zuara, të mos marrin pjesë në 

këto kurse. Pra, i rikthehemi dhe një herë mungesës së “përshtatjes së arsyeshme” edhe 

në institucionet që janë përgjegjëse për realizimin e kurseve, trajnimeve etj., mossigurimi 

i së cilës përbën diskriminim. Mungesa e parashikimeve dhe procedurave të përshtatura 

për personat me aftësi të kufi zuara gjatë rekrutimit ka ndikimin e saj negativ në mundësitë 

për akses të tyre në vendet e punës. Një shembull mund të jetë ai i rekrutimit të stafi t 

të administratës publike, ku mungojnë elementët që do të mundësonin pjesëmarrjen e 

personave me aftësi të kufi zuara në konkurset e organizuara. Pra kemi të bëjmë me mos-

sigurimin e një tërësie elementesh, të cilat së bashku krijojnë barriera në aksesin në punë 

të personave me aftësi të kufi zuara. 

Në nenin 14 të ligjit “Për nxitjen e punësimit” parashikohen shërbimet e riaftësimit 

profesional, ku shteti merr përsipër të garantojë marrjen e masave të nevojshme për real-

izimin e këtyre shërbimeve. Ligji, duke qenë i miratuar në fi llim të viteve ‘90, bazohet në 

një model tërësisht mjekësor, duke theksuar në pikën 2, të po këtij neni, që kualifi kimet 

e nevojshme bëhen në varësi të kushteve mjekësore dhe arsimore. Pra, theksi vendoset 

mbi kufi zimet që ka personi dhe nuk parashikohen më tej në ligj masa, të cilat do të 

merrnin parasysh aftësitë e personit dhe mundësitë për përshtatje sipas llojit të aftësisë 

së kufi zuar. Ndërkohë, vlen të theksohet që edhe stafi  që duhet të ofrojë shërbime 

të specializuara, siç citohet në ligj, nuk ka kualifi kimet e duhura. Gjithashtu mungojnë 
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punonjës-ndërmjetës, që do të merreshin më drejtpërdrejtë me punësimin e personave me 

aftësi të kufi zuara. Një qasje e tillë nuk ndihmon në proceset e riaftësimit dhe riintegrimit. 

Rehabilitimi dhe riaftësimi janë pothuajse joekzistente. Dokumentet ndërkombëtare të 

të drejtave të njeriut, të sipërpërmendur, dhe KDPAK theksojnë rëndësinë thelbësore që 

kanë në zinxhirin e integrimit rehabilitimi apo riaftësimi. 

Këtu mund të shtojmë dhe Ligjin për Arsimin dhe Formimin Profesional, sipas të cilit 

personat me aftësi të kufi zuara trajtohen me prioritet në programet, kurset apo trajnimet 

e ndryshme të organizuara prej qendrave të formimit profesional apo nëpërmjet zyrave të 

punësimit, por në fakt nuk ka persona që ndërmjetësojnë personat me aftësi të kufi zuara 

dhe nuk ka parashikime për masat që duhen të ndërmerren në drejtim të përshtatjes 

së kurseve, seminareve, trajnimeve, sigurimit të materialeve të aksesueshme etj., si për 

shembull materiale në teknikën Braille apo përkthyes të gjuhës së shenjave. 

Një element tjetër përbërës i modelit të parë të zgjidhjes së çështjes së punësimit janë 

dhe ligjet për mbrojtjen nga diskriminimi. Ky model, mund të themi që vjen dhe si përgjigje 

ndaj sistemit të kuotave të detyrueshme me ligj, për të theksuar që jo detyrimet ligjore, 

por mosdiskriminimi është një nga parimet që do të mposhtë barrierat edhe në punësim. 

Megjithatë mbetet shumë e vështirë për të matur efi ciencën e kësaj mënyre. Shqipëria ka 

tashmë një Ligj për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Duke qenë se ky ligj sapo është miratuar, 

nuk mund të fl asim për efekte të caktuara që ai ka pasur në punësimin e personave me 

aftësi të kufi zuara. Duhet shtuar që, edhe në vende ku ligje të tilla, për mbrojtjen nga dis-

kriminimi janë shumë të rrepta dhe ka akte të veçanta për aftësinë e kufi zuar, efi cienca e 

tyre nuk është shumë e qartë, pra nuk dihet se sa efi ciente kanë qenë këto akte në kohë 

dhe në rezultate (Barton 2006). Megjithatë, Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi duhet me 

kalimin e kohës të ketë ndikim edhe në punësimin e personave me aftësi të kufi zuara. Me 

këtë ligj, tashmë do të kemi eksperiencë në zbatimin e konceptit të përshtatjes së arsye-

shme, mohimi i së cilës përbën diskriminim, siç është përmendur dhe më lart. Sigurisht, 

që për zbatimin e “përshtatjes së arsyeshme” do të duhet një interpretim shumë i saktë i 

këtij koncepti nga institucionet të cilat do të kenë detyrën për zbatimin apo monitorimin e 

aplikimit të saj. Sidomos, rol të veçantë do të ketë Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi apo gjykatat dhe të gjithë aktorët përgjegjës për zbatimin e ligjit. Në mënyrë 

që përshtatja e arsyeshme të gjejë zbatim, duhet sqaruar patjetër koncepti i “barrës së 

tepruar”, duhen përcaktuar faktorët që ndikojnë përcaktimin e asaj çfarë përbën “barrë 

të tepruar”, ashtu siç sqarohet më sipër në kapitullin “Korniza ligjore”. Kombinimi i ligjeve 

kundër diskriminimit dhe sistemit të kuotave detyruese, ku të dyja së bashku, duke u 

alternuar, krijojnë kushte dhe mundësi të barabarta, mund të jetë një mënyrë efi kase për 

të rritur përqindjet e punësimit të personave me aftësi të kufi zuara në Shqipëri. 
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Duke rikujtuar dy qasjet ekonomike ndaj aftësisë së kufi zuar në kapitullin “Vështrim në 

literaturë”, mund të themi që në Shqipëri ka gjetur më tepër zbatim qasja që synon drejt 

përfi timeve, sigurisë ekonomike dhe sociale të personave me aftësi të kufi zuara se sa ajo 

drejt integrimit të tyre, nëpërmjet tregut të punës dhe integrimit në përgjithësi. Kështu, 

kemi rritje të përvitshme të pagesave për shkak të aftësisë së kufi zuar dhe përfi timeve të 

tjera të shprehura në ulje në taksa apo lehtësira të ndryshme fi skale, mbulimi në skemat 

e sigurimit të detyrueshëm mjekësor etj. 

Qasja e integrimit në mënyrë të plotë dhe efektive në shoqëri nënkupton heqjen e 

barrierave, diskriminimit dhe përfshirjen në të gjitha sferat e jetës shoqërore, politike dhe 

ekonomike. Ky integrim i përgjithshëm përfshin dhe punësimin dhe do të ndikonte në 

rritjen e mundësive në tregun e punës të personave me aftësi të kufi zuara, çka nga ana 

tjetër, do të kishte ndikim pozitiv, jo vetëm në jetën e tyre, por në të gjithë komunitetin në 

përgjithësi. Sigurisht kalimi nga skemat pasive në skemat aktive, pra nga përfi tues pasivë 

të skemave të ndihmës sociale te kontribuues në këto skema, do të kishte ndikimin e 

vet dhe në aspektin ekonomik, përveç atij social, por rezultatet do të shiheshin në një 

periudhë kohe afatgjatë. Edhe pse fjala “integrim” gjendet në një pjesë më të mirë të 

legjislacionit që trajton çështjet e personave me aftësi të kufi zuara dhe theksohet të jetë 

një objektiv kryesor, në realitet kjo qasje ka mbetur e aplikuar në nivele shumë të ulëta në 

Shqipëri. Megjithëse ka përpjekje dhe shihet një vullnet i mirë për integrimin, nuk mund 

të fl asim ende për integrim, përveçse në ligje dhe dokumente strategjike.

Një tjetër ligj që vlen të rishikohet është Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, i 

cili siç përmendet më sipër, ka nene relativisht të mira mbi diskriminimin në vendin e 

punës. Megjithatë, përkufi zimi nuk është aq i gjerë dhe gjithëpërfshirës sa ai i Ligjit për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi, duke qenë se është shkruar në një kohë tjetër. Neni 20 i 

këtij kodi përcakton që të gjithë personat që kanë aftësi të plotë për të vepruar mund të 

lidhin kontratë pune. Ndërkohë që, në pikën b të tij, ky nen thekson që personat me aftësi 

të kufi zuara me zotësi juridike për të vepruar të kufi zuar mund të lidhin kontrata pune, 

por vetëm në bazë të autorizimit të përfaqësuesit ligjor. Për këto situata, Kodi i Punës 

i referohet Kodit Civil, sipas të cilit personave me aftësi të kufi zuara mendore mund t’i 

hiqet ose kufi zohet zotësia juridike për të vepruar. Ky nen bie krejtësisht në kundërshtim 

me KDPAK, e cila qartazi shprehet se të gjithë personat me aftësi të kufi zuara, përfshirë 

dhe ata me aftësi të kufi zuar mendore, kanë kapacitet ligjor për të vepruar dhe njihen 

para ligjit në mënyrë të barabartë si të tjerët. Edhe pse nuk është objekt i këtij studimi, 

kapaciteti ligjor duket që ka ndikimin e vet edhe në çështjet e punësimit, duke vënë 

shprehimisht si kusht për lidhjen e kontratës lejen e përfaqësuesve ligjorë për punësim. 

Në kuadrin e nënshkrimit dhe më tej të procesit të ratifi kimit të KDPAK, këtu do të jenë 
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të nevojshme ndërhyrjet në ligjet kryesore që trajtojnë këto çështje dhe të refl ektohet më 

pas në të gjithë ligjet e tjera.

Ajo çka mund të konsiderohet si mangësi në Kodin e Punës është mungesa e kon-

ceptit të përshtatjes së arsyeshme. Në kapitullin “Vendi i punës”, përshtatja duhet të jetë 

e mirintegruar dhe njëkohësisht duhet të theksohet që përshtatja nuk ka të bëjë vetëm 

me vendin në kuptimin fi zik, por edhe me procedurat që duhen përshtatur, në varësi të 

aftësisë së kufi zuar të çdo individi. 

Nga njëra anë, sigurimi i të ardhurave për shkak të aftësisë së kufi zuar, duket të jetë 

i domosdoshëm për kompensimin e aftësisë së kufi zuar, mungesën e vazhdueshme të 

mundësive për edukim, trajnim dhe pjesëmarrje në përgjithësi, por nga ana tjetër, deri 

diku mund të ndikojë negativisht në integrimin e personave me aftësi të kufi zuara përmes 

tregut të punës (Mont 2004). Disa zgjedhin të mos punojnë, duke pasur të ardhura të 

sigurta mujore dhe përfi time të tjera dhe nga ana tjetër, kjo edhe për shkak të mungesës 

së stabilitetit në tregun e sotëm ekzistues të punës në Shqipëri, mungesës së sigurisë në 

mbajtjen e vendit të punës, mungesës së kontratave si dhe arsyeve të tjera. Një qasje 

e tillë kërkon ndërhyrje nxitëse, si për personat me aftësi të kufi zuara, ashtu edhe për 

punëdhënësit, masa pozitive, ligje kundër diskriminimit etj. Në Shqipëri, këto masa janë 

pasqyruar në legjislacion, por problemi kryesor është mosrespektimi dhe moszbatimi i 

tij. Aspekti tjetër ka të bëjë me politikat dhe ligjet, që, në këtë pikë, duhet të jenë të 

harmonizuara në mënyrë të atillë që t’i sigurohet personave me aftësi të kufi zuara një 

standard i caktuar jetese, por njëkohësisht të nxiten për t’u futur në tregun e punës. 

Duke patur në vëmendje këtë argument, Ligji për Ndihmën Ekonomike dhe Shërbimet 

Shoqërore, duket të bjerë ndesh me politikat nxitëse. Neni 11 i këtij ligji parashikon se 

përfi tuesit e pagesës, për shkak të aftësisë së kufi zuar (përfshihen këtu personat paraple-

gjikë dhe tetraplegjikë, invalidët e punës dhe persona me aftësi të kufi zuara, të quajtur 

me aftësi të kufi zuara me vendim të KMCAP-it), të klasifi kuar me vendim të komisioneve 

mjekësore të aftësisë, në grupet e dyta të paaftësisë11, humbasin të drejtën e pagesës, 

për shkak të aftësisë së kufi zuar, në çastin e punësimit të tyre. Ky nen krijon një skemë 

të pavolitshme dhe ka efekte të ndryshme në kategori të ndryshme përfi tuesish. Kështu, 

personat që përfi tojnë nga Statusi i Invalidit Paraplegjik dhe Tetraplegjik, humbasin pag-

esën, por ruajnë disa përfi time të tjera që burojnë nga statusi, siç janë paketa higjieno-

sanitare, kujdestaria dhe sigurimet. Ndërkohë që personat me aftësi të kufi zuara mendore, 

humbasin këto pagesa dhe njëkohësisht janë grupimi më i diskriminuar, qoftë ligjërisht, 

qoftë nga pikëpamja e diskriminimit, që vështirëson përfshirjen e tyre në shoqëri dhe 

11 Terminologji e vjetruar, e përdorur vetëm për efekt të citimit të ligjit. 
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në tregun e punës. Ndërkohë personat që gëzojnë statusin e të verbërit nuk i humbasin 

pagesat dhe as përfi timet e tjera, çfarë i bën ata të jenë grupi më i nxitur realisht për 

të punuar. Ligji nuk përmend efektin për grupet e para, me arsyetimin që individët që i 

përkasin grupeve të para të aftësisë së kufi zuar, janë plotësisht të paaftë për punë, si 

pasojë e vlerësimit që bëhet nga KMCAP, si institucioni i vetëm kompetent për vlerësimin 

e aftësive për punë. Por, ashtu siç u përmend dhe më sipër, metodat e vlerësimit në 

KMCAP-e nuk pasqyrojnë aftësitë reale të individëve për të punuar. 

I njëjti arsyetim mund të përdoret dhe për personat me aftësi të kufi zuara me statusin 

e invalidit të punës. Më lart janë sqaruar llojet e invaliditetit të parashikuara në ligjin nr. 

7703 “Për sigurimet shoqërore”. Në këtë ligj kemi një ndërvarësi të të ardhurave të 

individit me aftësi të kufi zuara dhe aftësisë së tij të kufi zuar. Përftimet, specifi kohet në 

dispozitat e përbashkëta për të gjitha të ardhurat, duhet të zëvendësojnë pakësimin e të 

ardhurave nga punësimi ose nga një veprimtari ekonomike. Këto pagesa ndalohen në 

momentin që përfi tuesi punësohet ose ka qenë ekonomikisht aktiv dhe përjashtim këtu 

përbëjnë invalidët e pjesshëm, të cilët, sipas po këtij ligji, janë të aftë për të kryer punë 

të lehta. Kjo ka çuar në situata të tilla, ku invalidët e plotë të punës, që kanë mundësi 

punësimi, për të mos humbur krejtësisht pagesën në çastin e punësimit, rikomisionohen 

me qëllim ndryshimin e statusit nga invalid i plotë në invalid i pjesshëm. Kjo bën që nxitja 

e punësimit për personat me aftësi të kufi zuara, invalidë pune, që i përkasin grupeve të 

ndryshme të invaliditetit, të mos kenë të njëjtin impakt në punësimin e tyre. 

Personat me aftësi të kufi zuara preferojnë të kenë të ardhura më të pakta, por të 

sigurta, dhe njëkohësisht punojnë në mënyrë joformale, duke siguruar të ardhura shtesë, 

pasi pagesat janë të ulëta dhe nuk plotësojnë nevojat që ata kanë, duke mos përmendur 

faktin që shpeshherë familjet mbahen nga këto të ardhura. Për shmangien e një situ-

ate të tillë nevojiten ndërhyrje, që në mënyrë efektive dhe realisht të nxisin punësimin 

e personave me aftësi të kufi zuara dhe që skemat të jenë të përpiluara në mënyrë që 

personat me aftësi të kufi zuara të mos “penalizohen” kur vendosin të punojnë (Marin, 

Prinz, Queisser 2004).

Disa vende kanë arritur të bëjnë ndarjen midis statusit individual të aftësisë së kufi -

zuar dhe statusit të përfi timeve, pagesave për shkak të aftësisë së kufi zuar. Mbretëria e 

Bashkuar, Suedia apo Danimarka ofrojnë mundësinë për të mbajtur statusin e aftësisë 

së kufi zuar, ndërkohë që personi me aftësi të kufi zuar punësohet. Personat me aftësi të 

kufi zuara gjithashtu kanë mundësinë e rikthimit te përfi timet, në qoftë se humbasin punën 

ose puna është e papranueshme ose e papërshtatshme. Një kulturë e detyrimeve të 

shpërndara në të gjithë aktorët është e domosdoshme. Shumë shoqëri tregojnë gatish-

mëri për të pranuar detyrimet për të siguruar mbështetje dhe për të integruar personat 
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me aftësi të kufi zuara. Gjithsesi, është pak e mundur që vetë personat me aftësi të 

kufi zuara të kontribuojnë në këtë proces. Ndryshimi i kësaj paradigme do të kërkojë ris-

trukturimin në mënyrë thelbësore të kornizës ligjore dhe institucionale në shumë shtete. 

Veç kësaj, do të jetë efektive, vetëm në qoftë se shoqërohet me ndryshime të qëndrimeve 

të të gjithë aktorëve të përfshirë në punësimin e personave me aftësi të kufi zuara (Marin, 

Prinz, Queisser 2004).

Ka ardhur koha që zgjidhje të tilla të kërkohen dhe nga ligjvënësit shqiptarë. Edhe pse 

në legjislacionin tonë gjejmë ligje nxitëse, ato në praktikë nuk zbatohen, siç u përmend 

tashmë, sidomos kur zinxhiri i politikave nxitëse në bashkëpunim me ligje të tjera të caktu-

ara, është i ndërprerë. Skema të tilla duken të pavolitshme, pavarësisht ligjeve ekzistuese 

nxitëse. Duhen caktuar ekuilibra të tillë, që nga njëra anë të sigurohet një nivel i denjë jetese 

dhe kompensim për shkak të aftësisë së kufi zuar dhe njëkohësisht, të nxiten në tregun e 

punës personat që të mos qëndrojnë në “rehatinë” e pagesave mujore, sido që të jenë ato. 

Këto pagesa gjithashtu mund të kushtëzohen me pjesëmarrje në trajnime, seminare 

apo përvoja të ndryshme të lidhura me punësimin, siç kushtëzohet marrja e ndihmës 

ekonomike me punë të caktuara. Këto ndryshime janë të lidhura jo vetëm me admin-

istrimin e skemave sociale, pagesave për shkak të aftësisë së kufi zuar dhe prodhimin e 

ligjeve që përmbajnë parashikime të tilla. Në fakt, ato janë të lidhura dhe me përshtatjen 

e ambienteve, me ndryshimin e mentaliteteve të caktuara, me mundësi të edukimit apo 

trajnimit, transportin, rehabilitimin dhe praktikisht të gjitha fushat e jetës shoqërore, civile, 

ekonomike etj. 

Një tjetër çështje e rëndësishme që duhet trajtuar në lidhje me punësimin dhe jo vetëm, 

është mënyra e vlerësimit të personave me aftësi të kufi zuara. Mbështetjet e caktuara në 

formë pagesash apo shërbimesh të ndryshme duhet të vijnë si pasojë e një vlerësimi të 

saktë të nevojave, kushteve dhe mundësive, për të cilin do të fl asim më poshtë. Vlerësimi 

i aftësisë së kufi zuar është shumë i rëndësishëm për punësimin e personave me aftësi të 

kufi zuara. Ashtu siç përkufi zohet në KDPAK, aftësia e kufi zuar nuk është vetëm një çështje 

e personit me aftësi të kufi zuara. 

Organizata Botërore e Shëndetësisë tashmë ka miratuar Klasifi kimin Ndërkombëtar mbi 

Funksionimin12. Ky klasifi kim, në vlerësimin e një personi, përdor tre elementë: funksionimin 

dhe strukturat trupore, pra anën fi zike, aktivitetet që mund të kryejnë, duke pasur këtë 

strukturë të caktuar trupore, dhe gjithashtu përfshirja e personit apo integrimi dhe këtu 

nënkupton ndërveprimin me faktorët e jashtëm shoqërore, ambientalë etj. 

12 Versioni i njohur në anglisht është: International Classifi cation on Functioning-ICF.
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Për të bërë një vlerësim të saktë të aftësisë së një personi duhet marrë parasysh edhe 

konteksti kulturor e shoqëror në të cilin personi jeton. Në Shqipëri, kjo metodë vlerësimi 

nuk përdoret ende. Është përkthyer dokumenti i përmendur më sipër, pra kemi zhvillime 

pozitive në këtë drejtim, por nuk është zyrtarizuar (ADRF 2010). Komisionet e Caktimit 

të Aftësisë për Punë janë ato që kryejnë vlerësimin e të gjithë personave që plotësojnë 

kushtet formale për t’u paraqitur para tyre. Vlerësimi bazohet mbi Rregulloren për Caktimin 

e Kritereve Mjekësore të Vlerësimit të Aftësisë së Kufi zuar, e cila konsiston në një listë 

sëmundjesh të përfshira, pra shumë larg modelit të ofruar nga dokumentet ndërkombëtare 

për personat me aftësi të kufi zuara dhe duke ndjekur një model mjekësor dhe jo një model 

psiko-social . Shkallëzimi i vlerësimit është çorientues, diku kategorizohet grupe dhe diku 

tjetër aftësi e plotë apo e pjesshme. Duhen përcaktuar aftësitë për punë të ndryshme dhe 

në përqindjen reale të tyre. Ndryshimi i mënyrës së vlerësimit, duke përfshirë këtu edhe 

ndarjen e statusit të aftësisë së kufi zuar nga ai i punësimit, është thelbësor në këtë drejtim 

dhe kjo do të kërkonte një reformë të vërtetë të Komisioneve të Caktimit të Aftësisë për 

Punë (FSHDPAK 2009).

Një tjetër aspekt problematik në legjislacion është ai i mospasjes së një përkufi zimi 

të unifi kuar të aftësisë së kufi zuar13, që vjen në përputhje me KDPAK, përveçse në Stra-

tegjinë Kombëtare për Personat me Aftësi të Kufi zuar. Ky dokument, edhe pse i përparuar 

për periudhën kur është miratuar, nuk e ka shtrirë konceptin e aftësisë së kufi zuar përtej 

individit. Ai mbetet një dokument politik, që ka arritur të japë një drejtim të përgjithshëm 

për aftësinë e kufi zuar në vend, por që fatkeqësisht nuk ka gjetur zbatimin e duhur. 

Një arsye më tepër e moszbatimit të kësaj strategjie në nivelet e duhura është mos-

shoqërimi i saj me faturën fi nanciare përkatëse për realizimin e saj, pavarësisht se nuk ka 

munguar një plan veprimi me afate të përcaktuara dhe institucionet përgjegjëse. 

Mungesa e një përkufi zimi të saktë në legjislacion, në përputhje me KDPAK, ndikon 

në kuptimin e asaj çfarë është aftësia e kufi zuar dhe zvogëlon numrin real të personave 

me aftësi të kufi zuara dhe për pasojë dhe mbrojtjen ligjore që ata do të mund të gëzonin, 

prandaj është thelbësore që me reformimin e KMCAP-ve, por edhe me ndryshimet ligjore 

në kuadrin e sipërpërmendur, të kemi njehsim të përkufi zimit të aftësisë së kufi zuar. 

Sipas Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuar, aftësia e kufi zuar 

është një koncept që zhvillohet vazhdimisht, ashtu si dhe shoqëria dhe është rezultat i 

bashkëveprimit të personit me aftësi të kufi zuara dhe shoqërisë. Pra, ajo krijohet në 

13 Gjejmë përkufi zimin e personit me aftësi të kufi zuar dhe në mënyrë  jo të drejtpërdrejtë të aftësisë 
së kufi zuar, por më tepër, për efekt të përfi timeve në pagesa. Gjejmë gjithashtu në statuse të veçanta për 
aftësi të kufi zuara të parashikuara në këto statuse, por jo një përkufi zim të njehsuar, sipas standardeve 
ndërkombëtare, përveç SKPAK. 
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bashkëveprim, nuk është në qendër personi me aftësi të kufi zuara dhe aftësia e tij e 

kufi zuar, parë kjo nga këndvështrimi i një modeli mjekësor, por është shoqëria që krijon 

barriera të tilla që shkaktojnë aftësinë e kufi zuar. 

Në qoftë se fl asim për të drejta të barabarta, atëherë si duhet t’i shohim ligjet nxitëse, 

masat pozitive që ndërmerren ndaj personave me aftësi të kufi zuara?

Edhe në interpretimet dhe diskutimet e KDPAK në lidhje me punësimin, sistemi i 

kuotave mbetet një zgjidhje e diskutueshme. Mirëpo, në rastin e personave me aftësi 

të kufi zuara, fl asim për përshtatje të vendit të punës apo të procedurave në punë, për 

mjete ndihmëse dhe transport të siguruar, asistentin personal, për edukim dhe trajnim 

që kërkon metoda të caktuara, si për shembull tekste në Braille, interpretë të gjuhës së 

shenjave, informacion të thjeshtuar dhe një sërë elementesh të tjera dhe procedurash të 

domosdoshme për punësim. Kështu, në momentin e arritjes së kësaj barazie, pra krijimin 

e kushteve reale të barabarta midis personave me aftësi të kufi zuara dhe personave pa 

status aftësie të kufi zuar, për të aplikuar për një vend pune, për të pasur mundësi kualifi -

kimi, shkollimi për të plotësuar kriteret, për të pasur mundësi fi zike për të shkuar në vendin 

e punës (transporti), atëherë në këtë moment nuk do të kishte nevojë për ligje nxitëse 

apo detyruese nëpërmjet kuotave të përcaktuara. Duhet theksuar që realiteti shqiptar 

nuk siguron mundësi të tilla dhe, për këtë arsye duhet theksuar që masat pozitive duhet 

të vazhdojnë të zënë një vend të caktuar në ligjet tona. Megjithatë, pa respektimin dhe 

promovimin e të drejtave të personave me aftësi të kufi zuara, niveli i zbatueshmërisë së 

masave të tilla, do të mbetej po i njëjti, pra nuk do të kishte progres. 

Në kuptimin e punësimit, roli që ka shoqëria, kolegët e punës, punëdhënësit është 

thelbësor. Diskriminimi, stigma, mentalitete të caktuara apo traditat e trashëguara 

karakterizojnë proceset në punësimin e personave me aftësi të kufi zuara, duke fi lluar 

nga rekrutimi dhe deri në fund. Shoqëria duhet të ndryshojë mënyrën e të menduarit 

mbi punësimin e personave me aftësi të kufi zuara. Aftësia e kufi zuar është një gjendje e 

caktuar, por nuk do të thotë “paaftësi për të punuar” (Marin, Prinz, Queisser 2004). Pra, 

ajo nuk duhet të trajtohet në mënyrë automatike, si një barrierë që pengon punësimin. 
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Ku duhet ndërhyrë:

 Harmonizimi i politikave dhe ligjeve, me qëllim realizimin me efektivitet të nxitjes 

së punësimit të personave me aftësi të kufi zuara. Ristrukturimi i sistemit të 

përfi timeve. Njerëzit me aftësi të kufi zuara nuk duhet të orientohen drejt punës 

me frikën se humbin pagesën e paaftësisë. Përfi timet në para të jenë fl eksibël, 

të lidhura me të punuarit dhe të shërbejnë për të mbuluar shpenzimet ekstra 

dhe dizavantazhet në vendin e punës.

 Miratimi i ligjeve/akteve nënligjore specifi kisht për personat me aftësi të kufi zuara, 

në lidhje me nxitjen e punësimit. 

 Krijimi i një database, me të dhënat mbi shkollimin apo formimin profesional 

të personave me aftësi të kufi zuara në zyrat e punësimit.

 Koordinimi i punës/bashkëpunim ndërsektorial për të rritur zbatueshmërinë e 

ligjeve ekzistuese. Aktorët kryesorë këtu janë Ministria e Punës, Çështjeve So-

ciale dhe Shanseve të Barabarta, institucioneve në varësi të saj, zyrave rajonale 

të punësimit, organizatave që përfaqësojë interesat e personave me aftësi të 

kufi zuara etj. 

 Krijimi në një kohë sa më të shpejtë dhe funksionimi i Fondit të Punësimit. Për 

këtë do të jetë i nevojshëm bashkëpunimi i ministrive përgjegjëse, duke përf-

shirë sidomos Ministrinë e Financave. Kjo konsiderohet të jetë një masë shumë 

thelbësore, pasi pa vënien në jetë të këtij fondi, nuk do të mund të realizohen 

parashikimet në ligjin për nxitjen e punësimit. 

 Miratimi i akteve nënligjore për zbatimin në praktikë të “përshtatjes së arsye-

shme”/Sqarimi i konceptit të “barrës së tepruar”, kushteve dhe rrethanave në 

të cilat ajo lejohet dhe aplikohet. Kjo është e domosdoshme, pasi “barra e 

tepruar” shpesh përdoret si justifi kim për të mos përmbushur detyrimin ligjor të 

VII.  REKOMANDIME 
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“përshtatjes së arsyeshme”.

 Përshtatja e vendeve të punës/mbështetja e punëdhënësve me fonde. Kjo është 

e parashikuar në legjislacion, por mbetet e pazbatueshme. Ligji për nxitjen e 

punësimit ka një parashikim të tillë për mbështetjen e punëdhënësve që punë-

sojnë persona me aftësi të kufi zuara, por kjo mënyrë nxitëse nuk parashikohet. 

Fondi mund të shërbejë dhe për raste të tilla. Të përfshihen punëmarrësit në 

proces dhe të përgatiten incentiva për ta, të shoqëruara me detyrimet ligjore.

 Lehtësira në taksa për bizneset që punësojnë persona me aftësi të kufi zuara. Ky 

është një parashikim ekzistues, por nuk është zbatuar për shkak të mungesës 

së vendimeve mbi masën dhe procedurën. 

 Ndryshime në Kodin e Punës. Koncepti i përshtatjes së arsyeshme mungon në 

Kodin e Punës. Aftësia e lidhjes së kontratës lidhet me zotësinë për të vepruar, 

çka kufi zon personat me aftësi të kufi zuara mendore ose me probleme të 

shëndetit mendor në lidhjen e një kontrate pune. Ky nen vjen në kundërshtim 

me KDPAK. Çështjet e kushteve të punës së personave me aftësi të kufi zuara 

duhet të jenë të integruara në mënyrën më të plotë në këtë kod. 

 Krijmi i institucione për rehabilitimin apo riaftësimin në punë. Edhe pse në ligjin 

për nxitjen e punësimit ka një kapitull të veçantë mbi rehabilitimin, ky mbetet i 

pazbatueshëm. Rehabilitimi përbën një hap dhe parakusht thelbësor për inte-

grimin e personave me aftësi të kufi zuara në tregun e punës. 

 Krijimi i programeve, kurseve kualifi kues të përshtatura për personat me aftësi të 

kufi zuara, duke u bazuar në nevojat e tregut, në natyrën e aftësisë së kufi zuar. 

Kjo lidhet ngushtësisht dhe me kualifi kimin përkatës të stafi t në zyrat rajonale 

të formimit profesional dhe njëkohësisht, përshtatjen e mjediseve të zhvillimit të 

trajnimeve apo kurseve. Të ofrohet mbështetje individuale gjatë kurseve përpara 

dhe gjatë punës, duke theksuar aftësitë dhe kapacitetet.

 Ndryshimi i metodologjisë së vlerësimit nga Komisionet për Caktimin e Aftësisë 

për Punë. Përdorimi i ICF dhe i modeleve psiko-sociale dhe në vlerësimin e 

aftësisë për punë. Kjo do të përfshinte dhe lehtësimin e rikthimit në skemat 

përfi tuese të personit me aftësi të kufi zuara, në rastet kur nuk mund të vazhdojnë 

të punojë. 

 Vlerësimi i nevojave dhe ndërhyrja e hershme, me qëllim shmangien e hyrjes 

në skemën e pagesës së paaftësisë përmes kërkimit të punës, trajnimit për të, 

rehabilitimit dhe parandalimit.
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X.  ANEKSE

PYETËSOR 

Për punëdhënësit

Ky pyetësor është pjesë e një studimi që po organizohet nga  Fondacioni 

Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara, me mbështetjen e 

USAID, me qëllim vlerësimin e gjendjes dhe nevojave të personave me aftësi 

të kufi zuara për punësim e formim profesional. 

I gjithë informacioni që do të merret nga ky studim do të trajtohet si infor-

macion konfi dencial dhe do të jetë vetëm në dispozicion të studiuesit që do të 

përpunojë të dhënat e këtij studimi. 

Emërtimi i subjektit ______________________________ 

Vendndodhja _________________

1. Sa është numri i punonjësve tuaj_____________

2. A keni të punësuar persona me aftësi të kufi zuara?

PO  JO 

Nëse “PO” vijoni me pyetjet e mëposhtme deri te pyetja 17

Nëse “JO” kaloni menjëherë te Pjesa II, te pyetja 18 
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3. Sa punonjës janë me aftësi të kufi zuara_____________

4. Specifi koni llojin e aftësisë së kufi zuar që kanë:

në lëvizje  sa ________ 

në shikim  sa ________

në dëgjim  sa ________

mendore  sa ________ 

tjetër _______________________________________________________________

5. Prej sa kohësh janë të punësuar:

1 _______________________________________________________________

2 _______________________________________________________________

3 _______________________________________________________________

4 _______________________________________________________________

5 _______________________________________________________________

6. Orientimi për kandidatin (-ët) ju ka ardhur nga:

Zyra e punës 

Kanë kontaktuar vetë

E ka referuar një agjenci ndërmjetësimi

E ka referuar një i njohur / mik

Tjetër _______________________________________________________________

7. Pranimi në punë:

Mbi bazën e aftësive / përgatitjes 

Në zbatim të ligjit

Si përgjegjësi sociale
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8. Në cilin proces punojnë?

1 _______________________________________________________________

2 _______________________________________________________________

3 _______________________________________________________________

9. A keni zhvilluar trajnime për ta? 

PO   JO

10. Si janë pagesat për personat me aftësi të kufi zuara, krahasuar me punonjësit 

e tjerë për të njëjtin vend pune:

Janë të njëjta   Të ndryshme 

11. A u keni siguruar përshtatjen e vendit/mjeteve të punës sipas nevojës specifi ke?

transporti për në vendin e punës të përshtatur

vendi i punës i përshtatur nga ana ndërtimore

materiale në shkrimin brail

përkthim të gjuhës së shenjave

asistencë për informacion të thjeshtuar 

12. Cilat janë sfi dat që ju ndeshni për punësimin e personave me aftësi të kufi zuara?

Sigurimi i aksesit në vendin e punës dhe infrastrukturë

Problemet sociale që ata mbartin

Probleme që lidhen me procesin e punës

Procedurat për dokumentet

Marrëdhëniet me kolegët e tjerë

Tjetër _______________________________________________________________
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13. Si mund të realizohen?

Komento _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

14. Sa është kohëzgjatja e provës për punëmarrësit tuaj me aftësi të kufi zuara?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

15. A e njihni legjislacionin për nxitjen e punësimit?

PO  JO

16. Sa realisht është ai favorizues për ju?

Komento _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

17. Cilat vlerësoni si anë pozitive të punësimit te ju i personave me aftësi të kufi zuara?

Komento_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



93

PJESA II

18. Cilat janë arsyet që nuk keni punonjës me aftësi të kufi zuara:

nuk ka pasur kandidatura

kanë ardhur dhe nuk i keni pranuar

janë vlerësuar dhe nuk kanë fi tuar

kanë mbyllur pa sukses periudhën e provës

janë tërhequr vetë

tjetër ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

19. A e njihni ligjin për nxitjen e punësimit për personat me aftësi të kufi zuara?

PO  JO

20. A ju është kërkuar nga Inspektorati i Punës të zbatoni ligjin për punësimin e PAK?

1. Të punësoni 1 në çdo 25 punonjës

2. Të derdhni shumën e caktuar në fondin e punësimit, nëse nuk i punësoni

21. A e keni zbatuar pikën 2?

PO  JO
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22. Cilat janë pengesat që shihni për punësimin e personave me aftësi të kufi zuara?

Vështirësi për të përshtatur vendin / mjetet e punës 

Paragjykimi në staf 

Kualifi kimi i pamjaftueshëm i tyre 

Mungesa e informacionit për specifi kat e tyre 

Tjetër ________________________________________________________________

23. A do përfshini në planifi kimet / prioritetet tuaja punësimin e personave me 

aftësi të kufi zuara?

 PO  JO
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PYETËSOR 

Për personat me aftësi të kufizuara, mbi 18 vjeç

Ky pyetësor është pjesë e një studimi që po organizohet nga Fondacioni 

Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara, me mbështetjen e 

USAID, me qëllim vlerësimin e gjendjes dhe nevojave të personave me aftësi të 

kufi zuara për punësim e formim profesional në qytetet Tiranë, Shkodër, Elbasan. 

I gjithë informacioni që do të merret nga ky studim, do të trajtohet si infor-

macion konfi dencial dhe do të jetë vetëm në dispozicion të studiuesit që do të 

përpunojë të dhënat e këtij studimi. 

1. Vendbanimi ______________________________

2. Femër  Mashkull

3. Ju jeni person me aftësi të kufi zuara: 

në lëvizje në shikim në dëgjim AK zhvillimi 

tjetër ________________________________________________________________

4. Kur jeni bërë më aftësi të kufi zuara?

Ishit nën moshën 18 vjeç  mbi moshën 18 vjeç 

5. Niveli i arsimit:

Pa arsim Fillor     8 ( 9) vjeçar     I mesëm I lartë 

Kurs (trajnim) profesional 

6. Profesioni 

pa profesion        me profesion:          1. ____________   2. ____________
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7. Statusi aktual i punësimit:

S’kam punuar asnjëherë  kam punuar,         tani jam pa punë 

në kërkim të punës   I punësuar formal

I punësuar informal   I vetëpunësuar 

8. Arsyet pse nuk punoni:

Nuk dua të punoj /preferoj të marr pagesën        nuk po arrij të punësohem

9. Nëse jeni në kërkim të punës:

A jeni regjistruar në zyrat e punës  PO JO

A keni bërë trajnim profesional   PO JO

A jeni vlerësuar për punë   PO JO

10. Nëse nuk arrini të punësoheni, cilat mendoni se janë pengesat:

Paragjykimi i punëdhënësit / stafi t rekrutues

Mungesa e mjeteve dhe ambienteve të përshtatura

Edukimi i pamjaftueshëm

Pengesat ligjore

Pengesat nga familja

Aplikimi jokorrekt

Mungesa e eksperiencës së komunikimit gjatë intervistimit

Tjetër ________________________________________________________________

11. Si mendoni që mund të kalohen këto pengesa?

Komento_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



97

NËSE JENI I PUNËSUAR:

12. Si e morët informacionin për punë:

Nga zyra e punësimit

Nga një organizatë

Nga media

Nga interneti

Nga një shok/mik

Tjetër ________________________________________________________________

13. Pas sa aplikimesh fi tuat?

Një        dy        tre         me shumë se tre

14. A ishte i vështirë / i arritshëm procesi i intervistimit?

PO  JO

Komento  _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

15. Ku jeni punësuar?

Në institucion shtetëror   Në biznes  Org. shoqëri civile 

I vetëpunësuar

16. Angazhimi në punë:

Me kohë të plotë  me kohë të pjesshme

17. A u trajnuat në lidhje me vendin e punës?

PO   JO
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18. Cilat janë vështirësitë që ndeshni gjatë punës?

1 _______________________________________________________________

2 _______________________________________________________________

3 _______________________________________________________________

4 _______________________________________________________________

5 _______________________________________________________________

19. A e njihni legjislacionin për punësimin dhe të drejtat tuaja për punësim?

PO              JO 

20. Cilat vlerësoni si anë pozitive të punësimit tuaj?

1 _______________________________________________________________

2 _______________________________________________________________

3 _______________________________________________________________
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