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Gjithëpërfshirja e individëve me aftësi të kufizuara në komunitet, të jetuarit në mënyrë 

aktive e të pavarur, mund të realizohet e plotë vetëm atëherë kur atyre u sigurohen shër-

bimet e nevojshme mbështetëse, sipas specifikave të kategorisë së aftësisë së kufizuar. 

Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara (OKB, 

2006), e nënshkruar dhe ratifikuar nga Shqipëria më 15 Nëntor 2012, përcakton një 

sërë detyrimesh për shtetet në mënyrë që individët me aftësi të kufizuara të gëzojnë të 

drejta të barabarta si të gjithë qytetarët e tjerë në komunitetet ku ata jetojnë. 

Në nenin 20 të kësaj konvente përcaktohet qartësisht detyrimi që shtetet kanë për 

përmbushjen e të drejtës së individëve me aftësi të kufizuara për tu pajisur me mjete 

lëvizëse dhe shërbime të tjera mbështetëse. Nisur nga ky detyrim, është e rëndësishme 

të theksohet se institucionet përgjegjëse duhet të ndërrmarrin veprime konkrete me 

qëllim që çdo individ me aftësi të kufizuara të mund të gëzojë të drejtën për të përfituar 

karrige me rrota, të përshtatshme dhe në përputhje me nevojat e tij.

Në Shqipëri, janë të rregjistruar 140,992 individë me aftësi të kufizuara, prej të 

cilëve 6634 janë përfitues të statusit të paraplegjikut dhe tetraplegjikut. Nuk ka të 

dhëna zyrtare se sa prej tyre janë përdorues të karrigeve me rrota.

Vërehet se, në fillimet e viteve 90’, në vendin tonë, burimi kryesor i plotësimit të 

nevojave të individëve me aftësi të kufizuara për karrige me rrota ka qenë ai i OJF. Kjo 

e realizuar herë pas here në formën e ndihmave humanitare, duke plotësuar pjesërisht 

nevojat e përdoruesve por pa arritur të përmbushin pritshmëritë e tyre, pasi karriget 

me rrota nuk kanë qenë në përputhje me specifikat individuale, si shëndetësore ashtu 

edhe fizike. Por, që prej vitit 1996, FSHDPAK ka qenë i vetmi subjekt në Shqipëri që me 

mbështetjen e donatorëve të huaj ka prodhuar dhe ofruar karrige me rrota të përshtatura 

dhe në përputhje me standartet e OBSH, për individë me aftësi të kufizuara, në të gjithë 

vendin (OBSH, 2008). Kjo do të thotë që ofrimi i karrigeve me rrota për individët me 

I.  HYRJE
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aftësi të kufizuara është shoqëruar me vlerësim të individualizuar si dhe me shërbime 

të tjera mbështetëse, me qëllim përshtatjen e kësaj pajisjeje sipas nevojave specifike 

të përdoruesit me aftësi të kufizuara. 

Në Shqipëri, ashtu si edhe në vende të tjera në zhvillim, përdoruesit e karrigeve me 

rrota në jetën e përditshme përballen me shumë pengesa, kapërcimi i të cilave mund 

të arrihet përmes krijimit të zinxhirit të pandërprerë të lëvizjes (Handicap International, 

2006), i cili fillon me shërbimet mbështetëse të individualizuara, banesa të përshtatura 

dhe vazhdon me të gjitha godinat publike, transportin dhe mjedisin jashtë banesave. 

Si hallkë fillestare e zinxhirit ofrimimi i shërbimit të karrigeve me rrota ka një rëndësi 

të vecantë dhe mund të konsiderohet si parakusht për tu garantuar përdoruesve të 

karrigeve me rrota përfshirje aktive në komunitet. 

Për këtë qëllim, FSHDPAK në kuadër të projektit “Shërbime mbështetëse për individët 

me aftësi të kufizuara, përdorues të karrigeve me rrota”, të mbështetur nga Agjencia 

e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Zhvillim Ndërkombëtar, USAID, ndërrmori 

realizimin e studimit “Përfshirja aktive e personave me aftësi të kufizuara në komu-

nitet. Shërbimi i ofrimit të karriges me rrota”, që u fokusua në vlerësimin e situatës së 

ofrimimit të shërbimit të karrigeve me rrota për individët me aftësi të kufizuara fizike 

në Shqipëri. Kjo, si për çështje të lidhura me cilësinë elementëve përbërës të mjetit 

ashtu edhe me vlerësimin e shërbimit që shoqëron pajisjen e indvidëve me aftësi të 

kufizuara me karrige me rrota. Studimi u dha përgjigje pyetjeve të tilla si; Si realizohet në 

Shqipëri ofrimi i mjeteve lëvizëse për individët me aftësi të kufizuara? A ka në Shqipëri 

një sistem kombëtar të ofrimit të shërbimit të karrigeve me rrota? Sa të kënaqur janë 

individët me aftësi të kufizuara nga mjeti lëvizës që kanë në përdorim dhe shërbimi që 

u ofrohet për pajisjen me të? A u mundëson përdoruesve të karrigeve me rrota infra-

struktura ekzistuese ndërtimore dhe ajo e transportit akses pa barriera në institucione 

publike dhe private, ofruese të shërbimeve social-shëndetësore, kulturore-sportive? 

Për t’i dhënë përgjigje pyetjeve, u përdor një metodologji e kombinuar sasiore dhe 

cilësore që mundësoi nxjerrjen e rezultateve përmes analizës së të dhënave parësore 

dhe dytësore. Për realizimin e studimit u punua ngushtësisht me Zyrat Rajonale të 

Përkujdesit Shoqëror në Durrës, Shkodër, Gjirokastër, Fier si edhe me degët lokale të 

organizatave të personave me aftësi të kufizuara në Vlorë, Elbasan e Tiranë. 

Pjesëmarrësit në studim ishin 848 individë, prej të cilëve persona me aftësi të ku-

fizuara, përdorues të karrigeve me rrota 82,7% (n=702) dhe familjarë të tyre 17,3% 

(n=146). Në studim kishte përfaqësim të të dyja gjinive Përfaqësimi në studim ishte 

pothuajse i njëjtë si nga zonat urbane (49.4%), ashtu edhe nga ato rurale (50.6%). 
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Pothuajse të gjithë pjesëmarrësit, ishin përfitues apo familjarë të përfituesve të statusit 

të Para e Tetraplegjikut. 

Pjesëmarrësit për mbledhjen e të dhënave sasiore ishin 808, prej të cilëve 82% 

(n=662) persona me aftësi të kufizuara dhe 18% (n=146) familjarë të tyre. Ndërkohë, 

për mbledhjen e të dhënave cilësore u organizuan 5 (pesë) fokus grupe me pjesëmar-

rjen e 40 individëve me aftësi të kufizuara. Për të identifikuar drejtimet e nevojshme 

për ndërhyrje dhe përmirësime, shërbeu gjithashtu analiza e detajuar e informacionit 

e marrë nga shqyrtimi i literaturës dhe dokumenteve ligjorë, si vendase ashtu edhe 

atyre ndërkombëtare. 

Rezultatet e studimit treguan se në Shqipëri ende nuk kemi të ngritur një sistem 

kombëtar të ofrimit të shërbimit të karrigeve me rrota. Ndonëse, kuadri ligjor nga i cili 

mund të bazohet ofrimi i mjeteve lëvizese ekziston, ai është i fragmentarizuar dhe nuk 

ka gjetur zbatim si pasojë e mungesës së akteve ligjore dhe nënligjore. Megjithatë, 

miratimi së fundmi, më 24/07/2014 i ligjit nr. 93 “ Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë 

e personave me aftësi të kufizuara”, është tregues i angazhimit konkret të strukturave 

shtëtërore, për të përmbushur detyrimet që ato kanë për të krijuar një sistem të qën-

drueshëm të ofrimit të karrigeve me rrota në vendin tonë. 

Të dhënat evidentojnë se pajisja me karrige me rrota ka rritur në mënyrë të ndjeshme 

shkallën e pavarësisë së individëve me aftësi të kufizuar, vetëvlerësimin si dhe i ka bërë 

ata të ndjehen më aktivë e pjesëmarrës në komunitet. Megjithatë, rezultatet tregojnë 

se ata janë larg të jetuarit në mënyrë të pavarur, sikurse barrierat me të cilat përballen 

janë të shumta. Ato kryesisht janë barriera të infrastrukturës ndërtimore, si në mjedi-

set e brendshme të banesave ku ata jetojnë, ashtu edhe ato jashtë tyre si në; rrugë, 

trotuara, institucione publike dhe private. Mungesa e përshtatshmërisë ndërtimore në 

ndërtesat e këtyre institucioneve, i ka penguar ata të jenë përfitues të drejtëpërdrejtë 

të shërbimeve të ofruara në to, të tilla si; shërbime shëndetësore-sociale por edhe 

atyre të edukimit e punësimit, si dhe i ka penguar të jenë pjesëmarrës në aktivitete 

kulturore dhe sportive. Mungesa e transportit të përshtatur është një tjetër barrierë që 

nuk u lejon përdoruesve të karrigeve me rrota të lëvizin te lirë e të pavarur. 

Në disa raste, një pengesë tjetër, evidentohet të jetë dhe karrigia me rrota dhe 

elementë të caktuar të ndërtimit të saj. Megjithëse pothuajse të gjithë pjesëmarrësit evi-

dentuan vlerat e këtij mjeti, ata shprehen edhe për nevojën e përmirësimit të elementëve 

të caktuar të saj, me qëllim që ajo të jetë lehtësisht e manovrueshme nga vetë ata 

apo edhe familjarët e tyre. Nga të dhënat rezulton se individët, të cilët janë pajisur me 

karrige me rrota nga FSHDPAK, janë vlerësuar nga, fizioterapistë në mjediset e tyre të 



10

Përfshirja aktive e personave me aftësi të kufizuara në komunitet

banimit apo pranë qëndrës, në përputhje me standartet. Në përfundim të këtij procesi 

opinioni i individëve me aftësi të kufizuara ka qënë shumë pozitiv për shërbimin e ofruar 

sepse u ka mundësuar të përfitojnë në kohë karrigen e duhur që u siguron konfort dhe 

lëvizshmëri të mirë. Gjithashtu rezutatet e këtij studimi evidentuan si të rëndësishëm 

nevojën e individëve me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre për të frekuentuar 

qëndra të rehabilitimit aktiv, të cilat janë të munguara në komunitetet ku ata jetojnë. 

Studimi ofron rekomandime konkrete për institucionet përgjegjëse shtetërore, të 

cilat duhet të marrin masa urgjente për përmirësimin e kuadrit ligjor e politik, për para-

shikime buxhetore dhe ngritjen e një rrjeti specialistësh, me qëllim ofrimin në kohë, 

sipas standarteve, dhe në komunitetet ku individët jetojnë të këtij mjeti të rëndësishëm 

e parakusht për përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara. 
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Studimi “Përfshirja aktive e personave me aftësi të kufizuara në komunitet. Shërbimi 

i ofrimit të karriges me rrota”, është një raport vlerësues i realizuar për të evidentuar 

situatën e ofrimit të shërbimit të karrigeve me rrota në Shqipëri. Kjo, kryesisht përmes 

matjes së përceptimit të individëve me aftësi të kufizuara, përfitues të karrigeve me 

rrota, për çështje të lidhura drejtëpërsëdrejti me këtë mjet por edhe për aspekte të tjera 

të jetës së tyre të përditshme që ndikohen ndjeshëm nga të qënurit përdorues i kar-

riges me rrota. Për të realizuar studimin u përdor një metodoliogji e kombinuar sasiore 

dhe cilësore e cila u vlerësua si qasje që shërben për të garantuar besueshmërinë dhe 

vërtetësinë e rezultateve. Metoda e studimit u bazua në përfshirjen e subjekteve që 

do të studiohen dhe u bë kujdes që në të gjitha etapat e këtij studimi të përfshihen 

persona me aftësi të kufizuara dhe familjarë të tyre. Për realizimin e studimit u punua 

ngushtësisht me Zyrat Rajonale të Përkujdesit Shoqëror në Durrës, Shkodër, Gjirokastër, 

Fier si edhe me degët lokale të organizatave të personave me aftësi të kufizuara në 

Vlorë, Elbasan e Tiranë. 

Pjesëmarrësit në studim ishin 848 individë, prej të cilëve persona me aftësi të ku-

fizuara, përdorues të karrigeve me rrota 82,7% (n=702) dhe familjarë të tyre 17,3% 

(n=146). Në studim kishte përfaqësim të të dyja gjinive, me një mbipërfaqësim të 

meshkujve (65.7%, n=518). Mosha mesatare e pjesëmarrësve ishte 42.2 vjeç. Për-

faqësimi në studim ishte pothuajse i njëjtë si nga zonat urbane (49.4%), ashtu edhe 

nga ato rurale (50.6%).

Thuajse të gjithë pjesëmarrësit, ishin përfitues apo familjarë të përfituesve të statusit 

të Para e Tetraplegjikut (92.3%, n=723) dhe vetëm 1.3% e pjesëmarrësve (n=10), 

nuk përfitonin prej asnjë stutusi të aftësisë së kufizuar.

Pjesëmarrësit për mbledhjen e të dhënave sasiore ishin 808, prej të cilëve 

82%(n=662) persona me aftësi të kufizuara dhe 18%(n=146) familjarë të tyre. 

Ndërkohë, për mbledhjen e të dhënave cilësore u organizuan 5 ( pesë) fokus grupe 

II.  METODOLOGJIA
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me pjesëmarrjen e 40 individëve me aftësi të kufizuara prej të cilëve 70% (n=28) 

ishin meshkuj dhe 30% (n=12) ishin femra. Të gjithë gëzonin statusin e Para dhe Tet-

raplegjikut. Pjesëmarrësit në studim morën pjesë vullnetarisht dhe nuk u identifikuan 

nominalisht.

Për mbledhjen e të dhënave sasiore u përgatitën dy pyetësorë: njëri për individët 

me aftësi të kufizuara të cilët përdornin karrigen me rrota dhe tjetri për familjarët e 

përdoruesve. 

Pyetësorët përmbanin 49 pyetje dhe përbëheshin nga disa rubrika, të cilat synonin 

të merrnin informacion mbi karrigen me rrota e përdorimin e saj, transportin, banimin, 

arsimimin, punësimin e shërbimet. Seksioni i fundit i pyetësorit, përmbante një rubrikë 

e cila synoi të mbledhë të dhëna të përgjithshme për pjesëmarrësit si edhe përfitimet 

e tyre ligjore prej skemave të aftësisë së kufizuar në Shqipëri. Pyetjet ishin pyetje të 

mbyllura, krahas së cilave pjesëmarrësit kishin mundësi të zgjidhnin opsionin që më 

mirë përputhej me mendimin e gjendjen e tyre. Në hyrje të çdo pyetësori, ndodhej një 

kuadrat, përmes së cilit pjesëmarrësit udhëzoheshin si të jepnin informcionin e duhur 

në pyetësor.

Në të gjitha rajonet e sipërpërmendura të vendit, u shpërndanë 1200 pyetësorë, 

por vetëm 808 u kthyen në zyrat e FSHDPAK. Të dhënat saiore u përpunuan në SPSS, 

version 17.00.

Për mbledhjen e të dhënave cilësore për takimet e fokus grupeve u përgatit një 

skedë me 6 pyetje të hapura të cilat u fokusuan kryesisht në çështje të lidhura me; 

cilësinë e ofrimit të shërbimit të karrigeve me rrota (vlerësimi i individualizuar, trajnimi 

për përdorimin e karriges me rrota, funksionimi i elementëve teknikë të ndërtimit 

të karriges me rrota); shkallën e aksesit fizik të individëve me aftësi të kufizuara në 

marrjen e shërbimeve social - shëndetësore rehabilituese në institucione publike dhe 

private;transportin e përshtatur si dhe për çështje të lidhura me përshtatshmërinë 

ndërtimore të mjediseve të brendshme e të jashtme të banesave ku jetojnë. 

Në funksion të hulumtimit në thellësi të problematikës në fokus të studimit si dhe për 

të identifikuar drejtimet e nevojshme për ndërhyrje dhe përmirësime shërbeu gjithashtu 

analiza e detajuar e informacionit e marrë nga shqyrtimi i hollësishëm i literaturës dhe 

dokumenteve ligjorë, si vendase ashtu edhe atyre ndërkombëtare. 
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Karrigia me rrota është një mjet që i ndihmon individët me aftësi të kufizuara të 

jenë pjesëmarrës aktivë në jetën sociale dhe ekonomike të komuniteteve ku jetojnë 

(Whitzz-Kidz, 2011). 

Pajisja me mjete lëvizëse, përfshirë karrigen me rrota cilësohet si e drejtë (OKB,2006) 

përmbushja e së cilës është parakusht për tu mundësuar individëve me aftësi të kufi-

zuara të ushtrojnë edhe të drejta të tjera të tilla si e drejta për tu arsimuar, për të patur 

akses të drejtëpërdrejtë në shërbime shëndetësore, rehabilituese e sociale, e drejta 

për tu punësuar dhe përfituar trajnim profesional, për tu përfshirë aktivisht në aktivitete 

kulturore dhe sportive. Kështu që karrigia me rrota merr një dimension shumë më të 

gjërë se sa thjesht një mjet që siguron lëvizshmërinë e individit me aftësi të kufizuara.

Megjithatë vërehet se krahas vlerave që ky mjet ka për të lehtësuar aksesin e 

individëve me aftësi të kufizuara në komunitet ai mund të ndikojë gjithashtu edhe për 

ti mbajtur ata larg integrimit në jetën sociale. Kjo më së shumti vërehet e lidhur me 

atë se vetë individët me aftësi të kufizuara mund të kenë një koncept të gabuar për 

vehten si shkak i stigmës dhe si rezultat i reagimeve të të tjerëve për to dhe karrigen 

me rrota. Në 1902, Charles Horton Cooley zhvilloi konceptin e “looking glass self”, 

që përcakton vehten bazuar në reagimin e njërëzve të tjerë Cooley 1902 ( cituar tek 

Boswell, L. 2004). Prandaj, është e rëndësishme që individët me aftësi të kufizuara të 

kenë më së pari vlerësimin e njerëzve më të afërt pasi qëndrimet, sjelljet dhe fjalët e 

tyre i shërbejnë për të identifikuar vehten në raport me të tjerët (Boswell. L, 2004). Por 

studimet tregojnë se sjelljet përjashtuese me të cilat përdoruesit e karrigeve me rrota 

ndeshen gjatë jetës përveç arsyeve të cituara sa më sipër, vijnë edhe për shkaqe që lid-

hen drejtëpërsëdrejti me aftësinë e kufizuar dhe me barrierat që ato ndeshen( Housing 

Executive, 2006). Barrierat, si ato të lidhura me qëndrimet, sjelljet dhe ato të lidhura 

me infrastrukturën sjellin përjashtimin dhe në shumë raste ato krijohen dhe zhvillohen 

si rezultat i ndikimeve përtej kontrollit të zakonshëm të profesionistëve të fushës sociale 

III.  STUDIME, RAPORTE ME FOKUS SHËRBIMIN 
 E OFRIMIT TË KARRIGEVE ME RROTA
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dhe të shëndetit me të cilët personat me aftësi të kufizuara kanë lidhje të vazhdueshme 

(Sapey, B., Stewart J. & Donaldson, G, 2004). Qasja sipas modelit social është bërë 

sinonim i analizës së barrierave/kufizimeve që individët me aftësi të kufizuara përballen 

kur ata kërkojnë të jetojnë një jetë të pavarur. Analiza e bërë sipas kësaj qasjeje ndihmon 

profesionistët, aktorët përgjegjës të identifikojnë ndërhyrje që u shërbejnë individëve me 

aftësi të kufizuara për të rritur aksesin dhe gjithëpërfshirjen e tyre në komunitet. 

Të dhënat tregojnë se, në masë të konsiderueshme, individët me aftësi të kufizuara 

janë të ndërgjegjësuar për atë se ç’farë duan, me pak fjalë, përdoruesit e karrigeve 

me rrota, përkrahin qasjen e të drejtave për jetesën e pavarur që është dhe filozofia 

e modelit social. Nëse profesionistët e fushës sociale, shëndetit dhe fushave të tjera, 

komuniteti më gjërë dështojnë në plotësimin e nevojave për tu siguruar përdoruesve 

të karrigeve me rrota kushtet për jetesë të pavarur atëherë ata do të shkëpusin lidhjet 

me to duke influencuar në përjashtimin e tyre nga jeta në komunitet. Për këtë shihet e 

nevojshme që të gjithë profesionistët që punojnë me përdoruesit e karrigeve me rrota të 

njohin që dëmtimi - sëmundshmëria dhe mirëqënia - shëndeti duhet të shkojnë bashkë 

si koncepte sepse nëse individët me aftësi të kufizuara trajtohen si jo të shëndetshëm, 

të sëmurë, është e pritshme që ato të marrin rolin e një pacienti, i cili duhet të kurohet 

e të qëndrojë i izoluar. Është për tu vlerësuar fakti që më së shumti përdoruesit e kar-

rigeve me rrota janë pro një mënyre jetese sa më përfshirëse dhe të pavarur (Sapey, 

B., Stewart J. & Donaldson, G, 2004). 

Por, për të jetuar në mënyrë të pavarur atyre duhet tu sigurohen nga shteti një 

sërë mjetesh dhe shërbimesh që u mundësojnë lëvizjen e lirë dhe aksesin pa barriera 

në aktivitetet e jetës së tyre të përditshme. Pajisja e individit me aftësi të kufizuara 

me karrige me rrota është cilësuar si parakusht për integrimin e mëtejshëm të tyre në 

komunitet. Ky është një proces që përmbledh një tërësi komponentësh të cilët të marrë 

sëbashku përbëjnë atë që quhet shërbimi i karrigeve me rrota. Shërbimi i karrigeve me 

rrota ofron kornizën për vlerësimin e nevojave individuale të përdoruesit, ndihmon në 

përzgjedhjen e karriges së duhur për të, trajnimin e tyre dhe të kujdestarëve si edhe 

në ofrimin e mbështetjes së vazhdueshme e referimin në shërbime të tjera, atëherë 

kur është e mundur (OBSH, 2008).

Ofrimi i shërbimit të karrigeve me rrota përcaktohet si procesi gjatë të cilit individët 

me aftësi të kufizuara vlerësohen për tu pajisur me karrigen e duhur dhe shërbimet 

e lidhura me të. Vlerësimi i kufizimeve në lëvizje të individëve, vlerësimi i specifikave 

që ata kanë për shkak të aftësisë së kufizuar si dhe përcaktimi i karriges me rrota në 

përputhje me këto specifika është i rëndësishëm për aftësitë funksionale dhe cilësinë 
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e jetës së tyre. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për individë me nevoja komplekse 

për rehabilitim (p.sh, përdorues afat-gjatë të karrigeve me rrota me nevoja mjekësore 

të shumta) (EPC, 2012). Për të siguruar efektivitetin e shërbimit, kryesisht kur ai është 

kompleks dhe prek disa fusha duhet që përdoruesit e karrigeve me rrota të jenë të 

përfshirë dhe të kenë “kontroll” në ofrimin e tij. Një mënyrë për ta mundësuar këtë 

mund të jetë p.sh pagesat direkte që bëjnë individët në fushën e shërbimeve të kujdesit 

social për shërbimin që u nevojitet ose përdorimin e sistemit ”kupon” për karriget me 

rrota, që u siguron përzgjedhjen e shërbimit/karriges me rrota, cilësor dhe në përputhje 

me nevojat specifike të përdoruesit (Sapey, B., Stewart J. & Donaldson, G, 2004). 

Vërehet e rëndësishme që mendimet, opinionet, sygjerimet por edhe dëshirat, 

kënaqësitë dhe synimet e individëve me aftësi të kufizuara të vlerësohen në vazhdimësi. 

Përfundimet e arritura pas ofrimit të shërbimit duhet të ballafaqohen me pritshmëritë 

dhe synimet e përdoruesve. Nëse përdoruesit nuk përfitojnë trajnime për përdorimin 

e karriges me rrota, kjo mund të ndikojë në “braktisjen” prej tyre të karriges me rrota. 

Kur rezultatet në përfundim të ofrimit të shërbimit për përfituesit nuk janë ato të 

duhurat vlerësohet se faktorët ndikues më së shumti kanë të bëjnë me; (1) mungesën 

e përfshirjes aktive të personave me aftësi të kufizuara në procesin e vlerësimit; (2) 

mungesën e trajnimit të profesionistëve të përfshirë në proces; (3) ndryshime që ndod-

hin tek individët në harkun kohor ndërmjet vlerësimit dhe ofrimit të karriges me rrota; 

(4) ofrimin e karrigeve me rrota jo cilësore dhe funksionale. Në funksion të arritjes së 

përfundimeve pozitive është e nevojshme të realizohet trajnimi i individëve me aftësi 

të kufizuara para ose gjatë kohës së ofrimit të karriges me rrota si dhe rekomandohet 

trajnimi i vazhdueshëm i profesionistëve të rehabilitimit për këtë proces (EPC, 2012). 

Gjithashtu, manaxhimi i mirë i shërbimit vlerësohet të jetë një faktor kyç për suksesin e tij. 

Në vendet me mundësi të kufizuara, shumë pak individë janë trajnuar të manaxhojnë 

ofrimin e shërbimit të karrigeve me rrota apo pajisjeve të tjera ndihmëse. Mungesa e 

personelit të trajnuar në asistimin e përzgjedhjes dhe mirëmbajtjes së karrigeve me 

rrota, mund të përbëjë një prej barrierave kryesore për përdoruesit e karrigeve me rrota 

(OBSH, 2008). Kjo, evidenton nevojën e planifikimit dhe realizimit në vazhdimësi të 

trajnimeve për stafin klinik dhe atë teknik të përfshirë në ofrimin e shërbimit.

Si pjesë e ofrimit të shërbimit, duhet të identifikohen dhe vlerësohen nevojat pri-

oritare të përdoruesit, aftësitë dhe nevojat që ai ka e që do të ketë në të ardhmen si 

dhe burimet e vlefshme për mbështetje (si burime; financiare, njerëzore, dhe ato të 

lidhura me ambientin). “Nevojat e individëve duhet të identifikohen dhe “dëshirat” e 

tyre duhet të plotësohen (EPC, 2012).
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Vlerësimi i nevojave është një proces i një konsultimi të përbashkët ndërmjet personit 

me aftësi të kufizuara dhe personelit të shërbimit, me qëllim që të ndihmohet përdoruesi 

për të zgjedhur produktin e duhur. Rezultati është një formë - përshkrimi që përcakton 

karakteristikat e karriges më të përshtatshme për personin i cili vlerësohet ( OBSH, 

2008). Vërehet se procesi i vlerësimit mund të ndryshojë në varësi të kompleksitetit 

kushteve mjekësore të individit dhe nevojave funksionale të tij (EPC, 2012). Prandaj 

gjatë vlerësimit krahas nevojave të lidhura me aspektin fizik të individit duhet të merren 

në kosideratë edhe aspekte të lidhura me ambientin/ mjedisin dhe stilin e jetesës. Për 

këtë arsye, vlerësimi në familje shihet i rëndësishëm pasi jep mundësi që të krijohet 

një sistem për ofrimin e pajisjes që ti përshtatet individit edhe në kushtet e shtëpisë. 

Për individët aktivë duhet të kihen në konsideratë edhe kushtet e ambientit të punës si 

dhe nevojat e individit të lidhura me transportin. Udhëzuesi për ofrimin e karrigeve me 

rrota manuale në vendet me burime të kufizuara (OBSH, 2008) përshkruan “ praktikën 

e mirë” për çdo hap të ofrimit të shërbimit të karrigeve me rrota. Rekomandimet e 

dhëna në përfundim të procesit të vlerësimit duhet të marrin në konsideratë ndryshi-

met e shpejta fizike që mund ti ndodhin përdoruesit të karriges me rrota për shkak të 

moshës apo aftësisë së kufizuar me qëllim rekomandimin në formularin e vlerësimit të 

zëvendësimit më të shpeshtë të karriges me rrota. 

Profesionistët të cilët kryejnë procesin e vlerësimit janë të prirur dhe të fokusuar 

në atë që individit me aftësi të kufizuara të vlerësohen në mënyrë të tillë që atyre tu 

sigurohet një mjet i cili do tu mundësojë rritjen e aftësive funksionale. Por në të njëjtën 

kohë sygjerohet që ata duhet të jenë të informuar dhe të marrin në konsideratë burimet 

e vlefshme si dhe pajisjet/mjetet që mund të rimbursohen (EPC, 2012). Kjo për arsye 

se jo gjithmonë mund të ketë përputhshëmri të plotë ndërmjet tipit të karriges me rrota 

që i nevojitet individit dhe mundësive reale për ta siguruar këtë mjet.

Në vazhdim të vlerësimit, si pjesë e shërbimit, ofruesit u sigurojnë përdoruesve kar-

rigen e duhur me rrota. Ky proces përfshin porositjen, montimin nëse është i nevojshëm, 

si edhe përshtatjen e pajisjes. Përshtatja e karriges me rrota është një hap kritik. Synimi 

i një praktike të mirë në përshtatje është që të sigurojë që karrigia me rrota e zgjedhur 

të jetë e montuar në mënyrë korrekte si dhe të mundësojë përshtatjen e nevojshme, për 

të siguruar që karrigia është e duhura për individin me aftësi të kufizuara (OBSH,2008). 

Gjatë këtij procesi përdoruesi si edhe personeli klinik e teknik sigurohen që karrigia 

me rrota i përshtatet atij sipas specifikave fizike dhe shëndetësore. Aftësia për të për-

shtatur apo rregulluar një karrige me rrota në mënyrë që të përkojë me nevojat fizike 

të përdoruesit, ndryshon në varësi të llojit të karriges me rrota. Karriget me rrota të 
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dizenjuara për përdorues të përkohshëm (p.sh. për tu përdorur në spitale, për të lëvizur 

pacientët nga një repart në tjetrin) nuk janë dizenjuar që ti ofrojnë përdoruesit përshtatje, 

mbështetje trupore apo lehtësim presioni. Karriget me rrota ortopedike ose “të spitalit” 

janë një shembull i këtij lloji (Whitzz-Kidz, 2011). Për përdoruesit afatgjatë, një karrige 

me rrota duhet tu përshtatet, të ofrojë mbështetje trupore të mirë dhe lehtësim presioni. 

Disa përshtatje dhe opsione të zakonshme përfshijnë llojet e jastëkëve, mbështetjet 

trupore dhe pozicionin e duhur të rrotës (OBSH, 2008). 

Përfundimi i procesit të vlerësimit duhet të fousohet në atë se sa pajisja që i ofrohet 

individit plotëson nevojat dhe qëllimet e tij (EPC, 2012). Pajisja e individit me aftësi të 

kufizuara me karrigen e duhur jo vetëm i siguron atij lëvizshëmri por në shumë raste i 

shpëton jetën, pasi shmang krijimin e plagëve që mund të rezultojnë, me kalimin e kohës, 

edhe rrezik për jetën. Në këtë kuptim, procesi i vlerësimit por dhe më gjërë shërbimi i 

ofrimit të karrigeve me rrota në tërësinë e kompleksitetit të tij është i domosdoshëm 

për të garantuar mirëqënien e përdoruesve të karrigeve me rrota.

Duke u kthyer në konceptin e jetesës së pavarur, duhet theksuar se përdoruesve 

të karrigeve me rrota, krahas mjetit, karriges me rrota, u nevojitet domosdoshmërisht 

të kenë një mjedis sa më të përshtatur në aspektin infrastrukturor, me qëllim lëvizjen e 

lirë dhe pa barriera. Në rastet e një mjedisi të papërshtatur, kur individët me aftësi të 

kufizuara përballen me pengesa ata bëhen skeptikë për aftësitë që gëzojnë dhe men-

dojnë se nuk mund të jenë në gjëndje të zhvillojnë një jetë të pavarur pa mbështetjen 

e vazhdueshme të kujdestarëve ligjorë dhe personave të tjerë të afërt (Housing Execu-

tive, 2006). 

Nga studimet vërehet se jetesa e përdoruesve të karrigeve me rrota në ambiente 

të përshtatura, ndërtesa të ndërtuara në përputhje me standartet e përshtatshmërisë, 

ndikon drejtëpërsëdrejti tek ata si në aspektin social ashtu edhe në atë shëndetësor. 

P.sh, nevojat për lojë dhe edukim të fëmijëve dhe adoleshentëve, përdorues të karrigeve 

me rrota në shtëpi janë konsideruar si ndër nevojat thelbësore për lëvizje, kështu që një 

mjedis banimi i aksesueshëm rezulton të ketë një ndikim të ndjeshëm në përmirësimin 

e aspektit social të tyre. Prandaj dhe përfitimi kryesor i individëve me aftësi të kufizuara, 

në raste të tilla, evidentohet të jetë rritja e pavarësisë, sigurisë, konfortit dhe integrimit 

të tyre në familje. 

Sipas të dhënave nevojat për lëvizshmëri të përdoruesve të karrigeve me rrota 

variojnë në mënyrë të konsiderueshme gjatë jetës. Kjo ka të bëjë me ndryshimin në 

tipet e pajisjeve dhe karrigeve me rrota të përdorura prej tyre në kohë të ndryshme. 

Një fakt i tillë shihet të ketë ndikim edhe në planifikimin hapsinor, për një mjedis sa 
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më të përshtatur. Planifikimi i ambienteve të përshtatura i realizuar në konsultim me 

përdoruesit e karrigeve me rrota, terapistët okupacionalë, specialistët e kujdesit social 

dhe arkitektët rezulton të jetë shumë i sukseshëm në plotësimin e nevojave specifike 

të përdoruesve të karrigeve me rrota (Housing Executive, 2006). 

Paisja e individëve me aftësi të kufizura me karrigen me rrota sipas specifikave 

individuale si dhe garantimi i një mjedisi të përshtatur janë premisa për tu mundësuar 

atyre përfshirje të plotë dhe aktive në jetën e komuniteteve ku jetojnë.
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Dy instrumentet kryesore ndërkombëtare të politikave që lidhen me sigurimin e 

karrigeve me rrota dhe shërbimeve bazë për ofrimin e tyre janë, Konventa e OKB-së 

mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara dhe Rregullat Standarte të OKB-së 

mbi Mundësitë e Barabarta të Personave me Aftësi të Kufizuara.

Konventa e OKB-së për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara thekson 

përgjegjësitë e shteteve për të marrë masa për sigurimin e mjeteve personale për 

lëvizje të pavarur për personat me aftësi të kufizuara. “...Shtetet palë duhet të 

marrin masat efektive për... lehtësimin e aksesit të PAK në mjetet levizëse, pajisjet, 

teknologjitë asistuese/ ndihmëse dhe format e asistencës direkte të ndërmjetme, 

përfshirë sigurimin e tyre me kosto të përballueshme...”1. Detyrimet e përgjithshme 

për garantimin e këtyre mjeteve, jo vetëm në aspektin e të drejtës për lëvizshmëri 

personale, por njëkohësisht edhe si domosdoshmëri për realizimin e të drejtës për 

aftësim e rehabilitim, shprehen edhe në nenin 26. 

Ndërkohë që nenet 4 dhe 32, shprehin detyrimin e shtetit palë në konventë të 

garantojë për shtetasit e vet, por nëpërmjet bashkëpunimit ndërkomëtar, edhe për 

njerëzit në nevojë në vendet e tjera, pajisjen me mjete ndihmëse përmes nxitjes se 

kërkimit për përdorimin e teknologjive të reja përfshirë...., mjetet lëvizëse... duke 

i dhënë prioritet mjeteve me kosto të përballueshme, ofrimit të informacionit për 

këto mjete, trajnimit të stafit profesionist për ofrimin e tyre, ofrimit të mbështetjes 

teknike dhe ekonomike etj. 

Rregullat Standarte të OKB mbi Mundësitë e Barabarta të Personave me Aftësi 

të Kufizuara, në disa nene të parakushteve për integrim si dhe tek masat për zba-

tim theksojnë përgjegjësitë e shteteve për sigurimin e shërbimeve për nivelin më të 

IV. POLITIKAT DHE LEGJISLACIONI NDËRKOMBËTAR 
 E KOMBËTAR PËR GARANTIMIN E SHËRBIMIT 
 TË KARRIGES ME RROTA 

1 Konventa mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar, miratuar nga OKB, dhjetor 2006 neni 
20, pika d.
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domosdoshëm të pavarësisë së lëvizjes.2 “Shtetet duhet të garantojnë zhvillimin dhe 

ofrimin e shërbimeve mbështetëse, përfshirë pajisjet ndihmëse për njerëzit me aftësi 

të kufizuara, për t’i ndihmuar ata për të rritur nivelin e tyre të pavarësisë në jetën e 

tyre të përditshme dhe për të ushtruar të drejtat e tyre.” (neni 4).

Këto dy dokumente ekzistojnë paralelisht, dhe ndërsa i dyti nuk përbën një akt ligjor, 

ai ka shërbyer si udhërrëfyes për hartimin e politikave dhe legjislacionit në nivel kom-

bëtar, rajonal, europian e ndërkomëtar. Konventa e OKB-së për të Drejtat e Personave 

me Aftësi të Kufizuara, përbën një akt ndërkomëtar të firmosur e ratifikuar nga shumë 

shtete përfshirë dhe Bashkimin Europian.

Rregullat standarte kanë shërbyer si udhërrëfyese për qeverinë shqiptare për Har-

timin e Strategjisë Kombëtare për personat me aftësi të Kufizuara3. Konventa e OKBsë 

për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara u ratifikua nga Kuvendi i Shqipërisë 

në Nëntor të vitit 2012, dhe përbën një dokument ligjor për zbatim. Qeveria Shqiptare 

është në proces të rishikimit të kuadrit ligjor dhe përmirësimit të tij për të qënë në 

përputhje me KDPAK.

Por si është aktualisht në Shqipëri kuadri i politikave dhe legjislacionit që garanton 

të drejtën për karrige me rrota dhe shërbimet për ta ofruar atë?

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 59 “Objektivat sociale” parashikon 

në pikat 1/ c, e dhe f, të këtij neni specifikisht për kategorinë e PAK si më poshtë:

1. Shteti, brenda kompetencave kushtetuese dhe mjeteve që disponon, si dhe në 

plotësim të nismës dhe të përgjegjësisë private, synon: ....

c) standardin më të lartë shëndetësor, fizik e mendor, të mundshëm;

e) përkujdesjen dhe ndihmën për të moshuarit, jetimët dhe invalidët;

f) riaftësimin shëndetësor, edukimin e specializuar dhe integrimin në shoqëri 

të të paaftëve, si dhe përmirësimin në vazhdimësi të kushteve të tyre të 

jetesës;

Pika f) e nenit 59 mund të interpretohet, më afër detyrimeve që shteti shqiptar ka 

marrë për të garantuar riaftësimin shëndetësor dhe integrimin në shoqëri të PAK duke 

u siguruar të gjitha kushtet, përfshirë edhe mjetet e nevojshme sikurse është edhe 

karrigja me rrota. 

2 Rregullat Standarde të Kombeve të Bashkuara për Barazinë e Mundësive për Personat me Aftësi 
të Kufizuara përbëhen nga 22 rregulla. Rregullat 3,4,14,19 dhe 20 gjejnë zbatim për ofrimin e kar-
rigeve me rrota.

3 VKM nr 8 date 7.01.2005 Per miratimin e strategjise kombetare te personave me aftesi te kufizuara.
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- Strategjia Kombëtare për PAK ka parashikuar në fushën V- fusha e legjislacionit 

dhe kërkimit në objektivin 2, masën 2.1 “Të përgatitet legjislacioni përkatës që për-

cakton standardet teknike për pajisjet e PAK si dhe standardet e pajisjeve didaktike 

për fëmijët, nxënësit dhe institucione shkollore, duke përcaktuar edhe institucionet 

përgjegjëse, zbatuese MASH (MAS), MPÇS(MMSR)/ ISSH, /SHSSH, MSH. Po këtu, 

masa 2. 4. parashikon “Të përmirësohet legjislacioni që përkrah me fonde dhe mjete 

të tjera logjistike OJF e personave me aftësi të kufizuara të të gjitha kategorive për të 

ngritur dhe ofruar shërbime riaftësimi.” Ndërkohë, disa ligje kanë trajtuar të drejtën e 

individëve me aftësi të kufizuara për tu pajisur me mjete ndihmëse për lëvizje.

- Ligji Nr. 7703, Datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e 

Shqipërisë” (i ndryshuar) është miratuar me qëllim rregullimin e marrëdhënieve në 

fushën e sigurimeve shoqërore. Ligji në fjalë nuk parashikon konkretisht dispozita 

konkrete për ofrimin e karriges me rrota por “ligji për statusin e invalidt të punës” dhe 

rregullorja e dalë në zbatim të këtij ligji parashikon dispozita konkrete për rregullimin 

e kësaj marrëdhënie. 

- Ligji nr. 7889 date 14.12.1994 (i ndryshuar) “Për Statusin e Invalidit të Punës” 

parashikon në nenin 8, 8.1 ...Instituti i Sigurimeve Shoqërore administron pajisjen e 

invalidëve me: a) mjete lëvizëse përfshirë edhe autovetura dhe pajisje të ndryshme 

ortopedike; neni 8.2. Invalidët nuk paguajnë taksa doganore për mjetet lëvizëse dhe 

ndihmëse të percaktuara në pikat a , b ,dhe c të pikës 8.1 të nenit 8.

Sipas këtij ligji invalidët e punës gëzojnë të drejtën të pajisen nga ISSH me mjete 

lëvizëse, në rastin konkret edhe me karrige me rrota, gjithashtu ligji ka parashikuar 

përjashtimin nga tarifat doganore për karriget me rrota të individëve të cilët importojnë 

nga jashtë vendit këto lloj mjetesh lëvizëse.

- Konkretisht Rregullorja nr. 29/1 datë 21.03.2003 “Mbi kriteret dhe administrimin 

e pajisjeve të invalidëve” miratuar nga Këshilli Administrativ i ISSH, parashikon se ISSH 

administron dhe siguron mjetet dhe pajisjet e invalidëve, dhe në këtë rast i referohet 

vetëm kategorisë të invalidëve të punës, që përfitojnë nga ligji i mësipërm, “Për Sigurimet 

Shoqërore” dhe ligji “Për statusin e invalidit të punës”. Mjetet dhe pajisjet që adminis-

tron ISSH përfshijnë: a) mjete lëvizëse të thjeshta, mjete lëvizëse motorrike (bicikleta, 

tricikla) përfshi dhe autovetura të përshtatura për invalidë,... Sipas kësaj rregulloreje, 

fondet për blerjen e pajisjeve të sipërpërmendura programohen në buxhetin vjetor të 

ISSH-së dhe sigurohen nga burime të ndryshme...” Pika 3 e kësaj rregulloreje para-

shikon se ISSH mund te kontribuojë financiarisht për prodhimin e pajisjeve të thjeshta 

për invalidë, nga ndërmarrje apo shoqëri të specializuara kur kostoja e prodhimit është 
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më ulët se ajo e tregut. Kontributet financiare në këtë rast përcaktohen me vendim të 

veçantë të Këshillit Administrativ.

 - Ligji Nr. 8626 datë 22.6.2000 (i ndryshuar) “Statusi i Invalidit Paraplegjik dhe 

Tetraplegjik” në nenin 16,4 parashikon të drejtën e personave të cilët përfitojnë nga 

statusi i para-tetraplegjikut për tju plotësuar nevojat e tyre me mjete të përshtatura me 

qëllim integrimin e tyre në jetë. Në ndryshim nga invalidët e punës, për të cilët karriget 

me rrota sigurohen nga ISSH, për këtë kategori kërkesat e tyre plotësohen nga SHSSH. 

- Ligji Nr. 9355, datë 10.03.2005 “Për Ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore” nuk 

parashikon konkretisht ofrimin e mjeteve lëvizëse për kategorinë e PAK, që përfitojnë 

nga ky ligj por ka të parashikuar në përmbajtjen e tij disa dispozita të cilat në mënyrë 

indirekte lidhen me përcaktimin e kërkesave dhe nevojave të kësaj kategorie nga këshillat 

bashkiakë dhe administratorët social. Sipas këtij ligji parashikohet që: “1. Shërbimet e 

përkujdesit shoqëror përfshijnë shërbimet që u ofrohen individëve, familjeve, grupeve 

në nevojë, komunitetiteve, të përcaktuara në nenin 6 të këtij ligji, për plotësimin e 

nevojave të tyre jetësore. 2. Shërbimet e përkujdesit shoqëror-mjekësor ofrohen nga 

personeli i specializuar, në qendra riintegruese dhe rehabilituese rezidenciale, qendra 

ditore apo në familje, për individët, të cilët nuk janë në gjendje të jetojnë normalisht, 

për shkak të përkeqësimeve të përkohshme apo të përhershme, fizike, psikike, men-

dore dhe sensore.”

- Ligji Nr. 10388, datë 24.2.2011 “Për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor në 

Republikën e Shipërisë” parashikon në nenin 5, pika 2/b; nenin 10, pika 1/c, pika 2/c, 

pika 3/a,b,c, pika 4 dhe 5; neni 29, pika 4, dispozita që lidhen me subvencionimin dhe 

pajisjen e individëve në nevojë me pajisje mjeksore si pjesë e paketës së shërbimeve 

bazë të sigurimit të detyrueshëm shëndetësor, nga dhënës të kontraktuar shërbimesh 

shëndetësore (neni 10). Ndërkohë që neni 20 dhe 29 përcaktojnë si një ndër funk-

sionet e këshillit adminsitrativ, miratimin e paketave të shërbimit që financohen nga 

skema e sigurimit të detyrueshëm shëndetësor të hartuara nga komisioni teknik dhe 

që i dërgohen Ministrisë së Shëndetësisë për procedim nga Këshilli i Ministrave si edhe 

lidhjen e kontratave me dhënës publikë e privatë të ofrimit të shërbimeve. Për zbatimin 

e këtij Ligji, me Vendim të Këshillit të Ministrave, Nr 124, datë 5.3.2014, miratohet 

Statuti i Fondit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë, 

4 “Administrata e Përgjithshme e Ndihmës dhe e Shërbimeve Sociale administron mjetet e përshta-
tura për të sëmurët paraplegjikë dhe tetraplegjikë. Kriteret përcaktohen me rregullore nga Administrata 
e Përgjithshme e Ndihmës dhe e Shërbimeve Sociale. Personat e sëmurë paraplegjikë dhe tetraplegjikë 
përjashtohen nga taksat doganore për mjete, të cilat ndihmojnë në integrimin e tyre në jetë, përfshirë 
këtu dhe autovetura të përshtatura për përdorim prej tyre.”
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i cili në shumë prej neneve të tij i hap rrugë përcaktimit të paketës së shërbimit të 

karriges me rrota dhe financimit të tij përmes Fondit të sigurimit të kujdesi shëndetsor. 

- Ndërkohë që Ligji Nr. 93, datë 24/07/2014, “Për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë 

e Personave me Aftësi të Kufizuara, parashikon qartazi në shumë prej neneve të tij, por 

në mënyrë të qartë në nenin 3, pika 6 (Pëkufizime), në nenin 9 pika 1 dhe 2 (Mjetet 

Ndihmëse), se çfarë konsiderohhet mjet ndihmës ... një pajisje ose një sistem produktesh 

që mund të modifikohet ose të përshtatet dhe të përdoret për të mbështetur personat 

me aftësi të kufizuara për kapërcimin e pengesave dhe për të përmirësuar mundësitë 

e tyre për pjesëmarrje në mënyrë të barabartë. Ky Ligj parashikon dhe garantimin e 

tij përmes Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm shëndetësor, përmes koordinimit nga 

Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë”.5 

5 1. Mjetet ndihmëse u sigurohen personave me aftësi të kufizuara, që kanë nevojë për pajisje të 
tilla për të kapërcyer pengesat, bazuar kjo në vlerësimin e bërë nga Komisioni, sipas pikës 1, të nenit 10, 
të këtij ligji. 2. Sigurimi i mjeteve ndihmëse rregullohet nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit 
Shëndetësor dhe koordinohet nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.” (neni 9).
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Pjesëmarrësit në studim përfaqësonin 10% të përfituesve të statusit të para e 

tetraplegjikut në Shqipëri.

Të dhënat treguan se pjesëmarrësit janë pajisur me karrige me rrota, në një periudhë 

mesatare kohore katër vjeçare, pas shfaqjes së sëmundjes. 

Pothuajse trecereku i përdoruesve e përdorte karrigen me rrota gjatë gjithë kohës 

(72.6%, n=579), ç’ka i bënte ata përdorues të përhershëm të karriges me rrota. 

Pjesëmarrësit e përdornin karrigen me rrota si brenda ambienteve të shtëpisë (88.6%, 

n=708), ashtu edhe jashtë ambienteve të saj (83.2%, n=664). (Grafiku 1).

 

Në përgjigjet e dhëna, më shumë se gjysma e pjesëmarrësve, pohuan se ata kishin 

marrë një informacion bazë mbi mënyrat e përdorimit të karriges me rrota (66.8%, n=532).

Për këtë çështje, individët me aftësi të kufizuara të cilët ishin pajisur me karrige 

me rrota nga FSHDPAK, u shprehën se për të përdorur sa më mirë karriget me rrota 

V. REZULTATE

Grafiku 1. Përdorimi i karriges me rrota
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Grafiku 2. Llojet e karrigeve me rrota që përdoren nga pjesëmarrësit në studim

u ka ardhur në ndihmë manuali i përdorimit, që u është ofruar sëbashku me karrigen. 

Gjithashtu në kohën kur ata janë pajisur janë instruktuar nga stafi teknik i fondacionit 

për ta përdorur sa më mirë këtë mjet. 

Por shumë prej tyre në takimet e fokus grupeve evidentojnë se për të mësuar 

përdorimin e karriges me rrota, u kanë shërbyer gjithashtu edhe kampet e rehabilitimit 

aktiv të organizuara nga FSHDPAK. Këto kampe ata i kanë parë si mundësi të mirë 

jo vetëm për të marrë informacion për përdorimin e karriges me rrota, por gjithashtu 

edhe si aktivitete ku kanë shkëmbyer eksperiencat e tyre jetësore me të tjërë individë 

me aftësi të kufizuara, përdorues të karrigeve me rrota.

… në kampin e rehabilitimit aktiv trajnerët më kanë mësuar mua dhe të 

tjerëve si unë se si ta përdorim vetë karrigen me rrota, të kalojmë pengesat, 

të qëndrojmë në ekuilibër si dhe të zhvendosemi pa ndihmë nga pozicioni në 

karrige në shtrat apo tualet…. (individ me aftësi të kufizuara)

… pjesëmarrja në kampe më ka shërbyer përveçse të mësoj përdorimin e 

karriges me rrota edhe të njihem me të tjerë përdorues të karriges me rrota e 

të shkëmbej me to eksperiencat e jetës së përditshme….me shumë prej tyre 

kam miqësi... (individ me aftësi të kufizuara)

Grafiku 2 tregon mbi llojet e karrigeve me rrota, që përdorin pjesëmarrësit. Ashtu si 

vihet re, pak më shumë se treçereku i tyre, përdorin karrige me rrota të llojit standart 

të palosshme (77.9%, n=607);16.9% (n=132) kanë karrige me rrota të papaloshme 

dhe më speciale, në përputhje me diagnozën e tyre dhe vetëm 2.7% e përdoruesve 

kanë karrige elektrike (n=21).
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Grafiku 3.

Grafiku 4. Siguria për përdorim të pavarur & shërbimet e kryera për mirëmbajtjen e karriges me rrota

Afër gjysma e pjesëmarrësve, e kishin marrë karrigen me rrota nga Organizata Jofit-

imprurëse (46.45%, n=365). Burime, të ofrimit të karriges me rrota, u cilësuan edhe 

pushteti lokal (9.3%, n=73) apo institucionet fetare (8.3%, n=65). Gati një e katërta e 

pjesëmarrësve, pohuan ta kenë blerë mjetin e tyre lëvizës (27.7%, n=218) (Grafiku 3 ).

 

Për shërbimet që përdoruesit i kryejnë karriges me rrota më shumë se gjysma e 

pjesëmarrësve, pohuan të realizonin në mënyrë të rregullt riparime për karrigen me rrota 

(57.5%, n=458) dhe më pak se gjysma pohuan që karrigia e tyre me rrota ishte aktual-

isht në gjendje të mirë (42.9%, n=341) (Grafiku 4). Vetëm një e treta e pjesëmarrësve, 

ishin në gjendje ta përdornin karrigen me rrota në mënyrë të pavarur (30.7%, n=217).

Burime të ofrimit të karrigeve me rrota
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Shumica e individëve me aftësi të kufizuara (n=32) që morën pjesë në fokus grupe, 

të pyetur se a janë më të pavarur tani që janë pajisur me karrige me rrota përgjigjen 

pozitivisht.

… ndjehem shumë mirë, sepse mund të lëviz edhe vetëm, pa ndihmën e 

familjarëve... (individ me aftësi të kufizuara) 

… shërbimet e mia personale mund ti kryejë vetë, karrigia me rrota më 

ndihmon të lëviz lirshëm në shtëpi… (individ me aftësi të kufizuara)

… tani kam mundësi të marr pjesë në aktivitete të ndryshme ku jam i ftuar… 

(individ me aftësi të kufizuara)

Këto thënie janë tregues që pajisja me karrige me rrota ndikon drejtëpërsëdrejti në 

rritjen e pavarësisë së individëve me aftësi të kufizuara si dhe u krijon atyre lehtësira 

në lëvizje. Të pyetur për procesin e vlerësimit para pajisjes me karrige me rrota ( këtu 

janë marrë opinionet e përfituesve të karrigeve me rrota nga FSHDPAK) pjesa më e 

madhe e pjesëmarrësve (n=34) në fokus grupe janë shprehur të kënaqur, vlerësimi 

është kryer në kohë nga fizioterapisti dhe ai ka marrë në konsideratë të gjitha kërkesat 

që ata i kanë shprehur gjatë takimit.

... kam mbetur i kënaqur nga vlerësimi i fizioterapistit, ka ardhur në shtëpi, 

më ka bërë matjet dhe më ka pyetur për gjithçka unë doja të më përshtatej tek 

karrigia me rrota… (individ me aftësi të kufizuara)

… vlerësimin e kam bërë në qëndër, jam ndjerë mirë sepse personi që më 

bëri matjet më pyeti në hollësi për sëmundjen dhe se si do të më përshtatej 

më mirë karrigia me rrota... (individ me aftësi të kufizuara) 

Përgjigjet e dhëna nga të intervistuarit për pyetje të lidhura me kohën e marrjes në 

dorëzim të karriges me rrota kanë qenë në më të shumtën e rasteve pozitive.

… nuk kam pritur shumë për tu pajisur me karrige me rrota… e kam marrë 

atë pas dy ose tre javësh pas vlerësimit që më është bërë në familje… (individ 

me aftësi të kufizuara)

… mendoj se për personat që janë në listë pritje duhet të ndiqet radha, 

koha kur është bërë kërkesa… (individ me aftësi të kufizuara)

... ata që kanë diagnoza më të rënda ose janë fëmijë duhet të pajisen më 

shpejt me karrige me rrota… (individ me aftësi të kufizuara)

Në grafikun 5 paraqiten notat mesatare, me të cilat përdoruesit vlerësuan disa nga 
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aspektet kryesore të karriges së tyre me rrota, që nga pesha, jastëku, transportimi, 

transferimi e deri tek pamja e jashtme. Pjesëmarrësve iu kërkua të vlerësonin me një 

notë nga më e ulëta (4) tek më e larta (10) të gjitha aspektet, të cilat kishin të bënin 

me karriget me rrota. Nota mesatare e vlerësimit të të gjithë elementëve sëbashku 

ishte 6.16.

Nga të intervistuarit në fokus grupe, një pjesë e tyre (n=20), përgjigjen që kar-

riget me rrota duhet të jenë më cilësore. Këtë ata e lidhin kryesisht me; (a) peshën e 

karriges me rrota, (b) rezistencën e tyre (të jenë më të forta) në kushtet e terrenit të 

vendit tonë, (c) të jenë më praktike në kushtet e shtëpisë.

… karrigia me rrota është e rëndë, peshon, e kam të vështirë ta transportoj 

kur jam vetëm… më nevojitet patjetër ndihma e të tjerëve kur dua ta transferoj 

në makinë... (individ me aftësi të kufizuara).

… e kam të vështirë të lëviz në shtëpi... ndoshta kjo nuk ka të bëjë vetëm 

me karrigen me rrota por edhe me atë se hapsirat në shtëpi janë të vogla… 

(individ me aftësi të kufizuara).

Grafikët nga 6 në grafikun 17 tregojnë shpërndarjen e notave të vlerësimit të cilësisë 

për të gjithë elementët e karriges me rrota, sipas opinionit të përdoruesve. Për çdo 

element, janë llogaritur treguesit statistikore (M, N, SD).

 

Grafiku 5. Vlerësimi me notë për aspekte teknike të karriges me rrota të lidhura me përdorimin
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Grafiku 6. Vlerësimi me notë për peshën e karriges me rrota

Grafiku 7. Vlerësimi me notë për mundësitë e manovrimit të karrigeve me rrota

Grafiku 8. Vlerësimi me notë për balanceën e karriges me rrota
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Grafiku 9. Vlerësimi me notë për transportimin e karriges me rrota

Grafiku 10. Vlerësimi me notë për jastëkun e karriges me rrota

Grafiku 11. Vlerësimi me notë për mbështetësen e shpinës së karriges me rrota
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Grafiku 12. Vlerësimi me notë për mbështetëset e krahëve të karriges me rrota

Grafiku 13. Vlerësimi me notë për mbështetëset e këmbëve të karriges me rrota

Grafiku 14. Vlerësimi me notë për transferimin e karriges me rrota



33

Shërbimi i ofrimit të karriges me rrota

Grafiku 15. Vlerësimi me notë për lëvizshmërinë e karriges me rrota

Grafiku 16. Vlerësimi me notë për komoditetin që u krijon përdoruesve karrigia me rrota

Grafiku 17. Vlerësimi me notë për pamjen e jashtme të karriges me rrota



34

Përfshirja aktive e personave me aftësi të kufizuara në komunitet

Karrigia me rrota, u cilësua si jetike nga përdoruesit dhe vlerësimi për rëndësinë e 

ndikimit të saj në jetët e tyre, ishte pozitiv (M=8.43, SD= 2.21).

Pjesëmarrësit e vlerësuan me një notë të përafërt mesatare pengesat që u sillte 

karrigia me rrota në jetën e përditshme (M=6.42; SD=1.32), pengesat që u sillte 

sëmundja apo gjendja e tyre (M=6.51; SD=2.48)si edhe pengesat, të cilat buronin 

nga qëndrimet e opinionit publik (M=6.81; SD=2.09).

Përshtatshmëria e ambienteve

Për të vlerësuar nivelin e përshtatshmërisë në ambientin ku pjesëmarrësit jetonin, 

u drejtuan 10 pyetje përmes të cilave, u kërkua opinioni i tyre mbi çështje të lidhura 

me aksesin brenda banesës , përreth saj (rrugët e trotuarët, lokalet, dyqanet e tualetet 

e tyre, parking), por edhe për çështje të lidhura me aksesin në institucione publike 

(artistike, kulturore, sportive, gjykatë, KMCAP, shkolla e kopshte). Nota mesatare e 

vlerësimit të përshtatshmërisë, ishte një notë ngelëse (4.75).Vihet re, (Grafiku. 18) që 

përshtatshmëria e mjedisit brenda banesës, u vlerësua më tepër se elementët e tjerë, 

të cilet kishin lidhje me përshtatshmërinë jashtë saj (M=6.2).

 

Grafikët 19,20,21,22,23,24,25,26,27 dhe 28 tregojnë shpërndarjen e notave 

për vlerësimin e përshtatshmërisë ndërtimore të mjediseve të ndryshme. Ajo që vihet 

re, është se pjesëmarrësit vlerësuan më sëshumti elementët e përshtatshmërisë në 

ambientet publike apo private përreth banesës së tyre me nota pakaluese (4) dhe kal-

uese të çalë (5), çka tregon mbi nivelin e ulët të aksesit që kanë përdoruesit e karriges 

me rrota në të gjitha ambientet, të cilat ato detyrimisht duhet t’i frekuentojnë një ditë.

 

 

Grafiku 18. Vlerësimi me notë i përshtatshmërisë së ambienteve
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Grafiku 19. Vlerësimi me notë për përshtatshmërinë e mjediseve të banesës

Grafiku 20. Vlerësimi me notë për përshtatshmërinë ndërtimore në rrugë dhe trotuare

Grafiku 21. Vlerësimi me notë për përshtatshmërinë ndërtimore të dyqaneve dhe marketeve
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Grafiku 22. Vlerësimi me notë për përshtatshmërinë ndërtimore të lokaleve, bar-kafe dhe restorante

Grafiku 23. Vlerësimi me notë për përshtatshmërinë ndërtimore të tualeteve në ndërtesa publike

Grafiku 24. Vlerësimi me notë për përshtatshmërinë ndërtimore të vendeve të parkimit
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Grafiku 25. Vlerësimi me notë për shkallën e frekuentimit të aktivietetve kulturore-sportive në funksion të aksesit fizk që ato kanë në ndërtesat ku këto aktivitete zhvillohen

Grafiku 26. Vlerësimi me notë i aksesit të individëve me aftësi të kufizuara në institucionet publike, ofruese të shërbimeve

Grafiku 27. Vlerësimi me notë i përshtatshmërisë ndërtimore të institucioneve të edukimit, kopshte/shkolla
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Më pak se gjysma e pjesëmarrësve, pohuan të kenë të përshtatur banesën ku jetojnë, 

me hapësiarat e duhura, dyert, tualetet etj. (48%, n=376), çereku i tyre, kishte një ramp 

në hyrje të banesës (23.3%, n=183) dhe vetëm 6% e tyre (n=47) kishin ashensor.

 

Rezultatet sasiore të nxjerra për këtë çështje mbështeten edhe nga përgjigjet e 

dhëna në takimet e fokus grupeve. 

Për të lëvizur me karrige me rrota, të pashoqëruar, individët me aftësi të kufizuara 

shprehen se është shumë e vështirë. Krahas aspekteve teknike ata evidentojnë si bar-

rierë kryesore, infrastrukturën ndërtimore të papërshtatur. Të pyetur për këtë aspekt 

ata shprehen se përshtatshmëria ndërtimore është pengesë për ta si në; mjediset e 

jashtme; rrugë e institucionet publike, ofruese të shërbimeve të ndryshme ashtu edhe 

në mjediset e banesave ku ata jetojnë. 

… e kam shumë të vështirë të dal i vetëm në rrugë, rrugët kanë trotuare 

të lartë të cilat nuk mund ti kaloj pa ndihmën e dikujt… (individ me aftësi të 

kufizuara).

… pothuajse të gjitha institucionet ku ne duhet të shkojmë për të marrë 

shërbime janë të papërshtatura që në hyrje… (individ me aftësi të kufizuara).

… kur shkoj në KMCAP duhet patjetër të më shoqëroj një familjar… edhe 

zyra e gjëndjes civile, ku bëhen kartat e identitetit është në katin e dytë… për 

këtë arsye akoma nuk kam një kartë identiteti… (individ me aftësi të kufizuara).

 … jam përpjekur shumë… FSHDPAK më ka ndihmuar për të kërkuar të 

drejtën time që shkolla që unë ndjek të ketë një ramp… tani me ndihmën e një 

Grafiku 28. Vlerësimi për elementë të përshtatshmërisë në mjediset e brendshme të banesës
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biznesi privat e kanë ndërtuar, e kam të lehtë të hyj në shkollë, ndjehem mirë, 

por mund të them që shumë bashkëmoshatarë të mi, përdorues të karrigeve 

me rrota nuk ndjekin shkollën vetëm se mungon përshtatshmëria ndërtimore... 

(individ me aftësi të kufizuara).

Transporti

Për të vlerësuar sa i përshtatshëm dhe lehtësisht i përdorshëm ishte transporti për 

përdoruesit e karrigeve me rrota, pjesëmarrësve iu drejtuan disa pyetje, të cilat synonin 

të vlerësonin perceptimet e përdoruesve në lidhje me këtë çështje. Ajo ç’ka rezultoi, ishte 

se pjesëmarrësit e vlerësuan me një notë jokaluese transportin pa shoqërues (4.7) të të 

gjitha llojeve (anije, avion, autobus, taxi e makinë).Vlerësimi I dhënë nga pjesëmarrësit 

në studim për transportin me shoqërues, ishte pak më i lartë, por përsëri përmes një 

note kaluese të çalë (5.3). Grafiku 29 tregon notat mesatare të vlerësimit të llojeve të 

ndryshme të transportit, qoftë ky me shoqërues apo pa shoqërues.

 

Mungesa e transportit të përshtatur vërehet të jetë një tjetër pengesë kryesore për 

përdoruesit aktivë të karrigeve me rrota. Të pyetur më shumë për këtë çështje, ata 

shprehen si në vijim;

… mjetet e transportit publik dhe privat si ato brënda qytetit ashtu edhe 

jashtë tij janë plotësisht të papërshtatura…asnjë udhëtim nuk mund të kryej 

pa ndihmë… (individ me aftësi të kufizuara).

Grafiku 29. Notat mesatare të vlerësimit të llojeve të ndryshme të transportit
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… e kam shumë të vështirë të shkoj në shkollë, nëse autobuzi do të ishte i 

përshtatur, nuk do të kisha nevojën që të më shoqëronin prindërit çdo ditë për 

të shkuar në shkollë... (individ me aftësi të kufizuara).

... kam dëgjuar se në një linjë udhëtimi, në qytetin e Tiranës është vendosur 

një autobus i përshtatur, do të jetë shumë mirë për ne, përdoruesit e karrigeve 

me rrota, nëse Bashkia e Tiranës do ta zhvillonte më tej këtë iniciativë, pra edhe 

për linja të tjera brenda qytetit… (individ me aftësi të kufizuara).

Familja

Një e katërta e pjesëmarrësve në studim ishin kryefamiljarë (25.7%, n=203); 65.6% 

(n=519), jetonin së bashku me familjet e tyre; vetëm 0.5% (n=4) jetonin vetëm dhe 

8.2% ishin në një banesë me qera (n=65).

Arsimi

Më shumë se gjysma e pjesëmarrësve, pohuan se të qenët në karrige me rrota, 

është bërë pengesë për arsimimin e tyre (58.8%, n=446). Më së shumti, përdoruesit 

e karriges me rrota, kishin arsim 8- vjecar (40.5%, n=271) dhe vetëm 7.5% (n=50) 

kishin përfunduar arsimin e lartë (Grafiku 30).

 

Një e dhjeta e tyre (10.5%, n=79) ishin në momentin e intervistës duke kryer arsimin 

fillor e atë 8- vjeçar dhe 6.1% (n=46) ishin duke ndjekur gjimnazin apo shkollën e lartë. 

Grafiku 30. Niveli i edukimit të pjesëmarrësve
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1.3% (n=10) ishin duke ndjekur një kurs formimi profesional, në kohën kur u 

intervistuan.

Pjesëmarrësit e intervistuar, evidentojnë si një ndër arsyet kryesore që i pengon ata 

të frekuentojnë institucionet e edukimit mungesën e përshtatshmërisë ndërtimore, si 

të mjediseve të jashtme ashtu edhe të atyre të brendshme të ndërtesave. 

Punësimi

Vetëm 3.6% e pjesëmarrësve (n=26), ishin të punësuar (Grafiku 31). Koha mesatare 

e punës së tyre, ishte megjithatë e kufizuar, 14-15 orë në javë. Gati tre të katërtat e 

pjesëmarrësve, pohuan të kenë të vështirë gjetjen e një punë, për shkak të të qenit në 

karrige me rrota (77%, n=496) si dhe mungesës së përshtatshmërisë ndërtimore të 

ndërtesave të subjekteve punëdhënëse.

 

Shërbimet shëndetësore

Numri i pjesëmarrësve, të cilët pohojnë të marrin në vazhdimësi shërbime shëndetë-

sore, rezulton të jetë i ulët. Siç duket edhe nga grafiku 32 vetëm 17.6% e përdoruesve 

të pyetur, pohojnë të marrin në vazhdimësi shërbime rehabilituese (n=138) dhe një e 

dhjeta e tyre (10.1%, n=78) marrin shërbim dentar. Pak më e mirë rezulton situata në 

ofrimin e shërbimit ambulator, ku 39.8% e pjesëmarrësve pohuan t’i ofrohet ky shërbim 

(n=310) dhe shërbimit mjekësor në familje, për të cilin 48.2% e pjesëmarësve pohuan 

t’i ofrohet (n=379).

Grafiku 31. Statusi i punësimit i pjesëmarrësve me aftësi të kufizuara
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Në takimet e fokus grupeve pjesëmarrësit u shprehen se kanë shumë nevojë për 

shërbime rehabilituese. Ata evidentojnë se në komunitetet ku jetojnë, si në qytet ashtu 

edhe në zonat rurale, mungojnë qëndra të rehabilitimit, në të cilat ata me ndihmën e 

profesionistëve dhe pajisjeve të përshtatshme mund të përmirësonin aftësitë e tyre për 

të lëvizur në mënyrë të pavarur. 

… në qytetin ku unë jetoj nuk ka asnjë qendër rehabilitimi. Kam parë të 

tilla kur kam qenë jashtë vendit për vizitë shëndetësore… qendra ishte shume 

e mirë… atje pata shumë përmirësim. Specialistët e qëndrës më udhëzonin 

për të bërë ushtrime të cilat unë mund ti përballoje, edhe pajisjet ishin shumë 

të përshtatshme… të tilla mungojnë tek ne… (individ me aftësi të kufizuara).

… po të ketë qendra të rehabilitimit shumë prej nesh mund të kenë shanse 

për tu përmirësuar ndjeshëm dhe për të jetuar më të pavarur… (individ me 

aftësi të kufizuara).

Gjithashtu pjesëmarrësit shprehen se përfitimi nga ata i shërbimeve shëndetësore 

në mjediset e qëndrave shëndetësore apo dhe të spitaleve, kur këto shërbime kryehen 

domosdoshmërisht në to, në më të shumtën e rasteve është i pamundur, për shkak të 

mungesës së përshtatshmërisë ndërtimore që në hyrje të tyre.

Përfitimet nga skemat e pagesave

Pjesëmarresit në studim, përfitues të karrigeve me rrota u shprehën edhe për përf-

itimet që ata kanë nga skemat e pagesave, në funksion të llojit të aftësisë së kufizuar, 

Grafiku 32. Aksesi i personave me aftësi të kufizuara në shërbime rehabilituese dhe shëndetësore
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bazuar në të drejtat e njohura nga kuadri ligjor për secilën kategori të aftësisë kufizuar. 

Sipas satatusit ligjor, 92.3% ( n=723) e pjesëmarrësve ishin para dhe teraplegjikë, 

4.1% ( n=32) ishin invalidë pune, 2% (n=8) të verbër. 1.1(n=9) e pjesëmarsve ishin 

të moshuar dhe 1.3 (n=10) e tyre nuk gëzonin asnjë status ligjor. Të paturit e më 

shumë se një lloji aftësie të kufizuar, i mundëson përdoruesve e karrigeve me rrota, të 

përfitojnë nga skema të ndryshme të pagesave në përputhje me statuset përkatëse. Në 

tablën1 pasqyrohen llojet e përfitimeve të pjesëmarrësve sipas skemave të pagesave, 

për shkak të aftësisë së kufizuar.

  
Tabela 1: Përfitimet sipas skemave të pagesave, për shkak të aftësisë së kufizuar

Lloje të përfitimeve  Përqindja Numri

Pagesë paftësie 74.6% 597

Pension invaliditeti 33.2% 265

Pagesë kujdestarie 89.4% 715

Rimbursim i karburantit 17.4% 139

Rimbursim i faturave të energjisë 58.7% 469

Paketa higjenosanitare 77.9% 623

Dyfish pagesë për shkollën e mesme 3.0% 24

Trefish pagesë për shkollën e lartë 3.4% 27

Tarifa të reduktuara për shkollimin e fëmijëve 2.9% 23

Sigurim i karriges me rrota dhe mjeteve të tjera ndihmëse  7.9% 63

Rimbursim nga skema e sigurimeve shëndetësore 24.5% 196

Reduktim i taksave të drejtpërdrejta kombëtare/lokale 23.5% 188

Përgjysmim i taksave për krijimin e biznesit 2.5% 19



44

Përfshirja aktive e personave me aftësi të kufizuara në komunitet



45

Shërbimi i ofrimit të karriges me rrota

Studimi “ Përfshirja aktive e personave me aftësi të kufizuara në komunitet. Shërbimi 

i ofrimit të karriges me rrota”, pati në fokus vlerësimin e situatës së ofrimit të karrigeve 

me rrota në Shqipëri, kryesisht përmes matjes së përceptimit të individëve me aftësi 

të kufizuara, përfitues të karrigeve me rrota, për çështje të lidhura drejtëpërsëdrejti me 

këtë mjet por edhe për aspekte të tjera të jetës së tyre të përditshme që ndikohen 

ndjeshëm nga të qënurit përdorues i karriges me rrota.

Nga të dhënat e përftuara evidentohet se përdoruesit e karrigeve me rrota megjithëse 

janë më të përfshirë në jetën e komunitetit ata ende ndeshen me barriera të shumta 

që i pengojnë dukshëm për tu ndjerë aktivë e të gjithëpërfshirë. Pajisja me karrige me 

rrota që në fillesat e shfaqjes së aftësisë së kufizuar i ka ndihmuar ata të kënë më 

shumë mundësi për të mos qëndruar të izoluar, pasi një numër i kosderueshëm i tyre 

janë përfitues të hershëm të karriges me rrota. Burimet nga të cilat ata e kanë përfitur 

këtë mjet janë të ndryshme por numri më i madh i të intervistuarve vërehet se është 

pajisur me karrige me rrota nga OJF që zbatojnë projekte të mbështetur nga donatorë 

me fokus shërbimin e ofrimit të mjeteve lëvizëse. Edhe në rastet kur përfituesit janë 

shprehur se janë pajisur nga institucionet shtetërore, ata nuk kanë qenë në dijeni që 

karriget me rrota janë ofruar për këto institucione nga OJF të vendit ose të huaja. Ky 

shërbim në Shqipëri ende nuk mbështetet nga shteti i cili ka detyrimin6 për të garantuar 

suvbvencionimin e pajisjes me karrige me rrota të tipit bazë dhe mjete të tjera ndihmëse 

të të gjithë shtetasve të cilëve në përputhje me diagnozën u nevojitet ky mjet. Numri në 

rritje i kërkesave të individëve7 të cilët kanë nevojë të pajisen me karrige me rrota, për 

shkak të aftësisë së kufizuar që në lindje, të mbartur gjatë jetës si pasojë e aksidenteve 

VI. DISKUTIM

6 OKB- Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, 2006, (nenet 4, 20, 26).
OKB - Rregullat Standarte mbi Barazimin e Mundësive për Personat me Aftësi të Kufizuara, (1993) 

( rregulli 3 dhe 4).
7 Të dhëna të ofruara nga SHSSH për FSHDPAK, (2013).
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apo edhe si pasojë e moshimit, shtron si prioritare për qeverinë shqiptare domosdosh-

mërinë e përmirësimit të kuadrit ligjor dhe planifikimeve financiare për të siguruar në 

vazhdimësi dhe në përputhje me standartet8 shërbimin e ofrimit të karrigeve me rrota. 

Shqyrtimi i dokumenteve ligjore tregoi se ndonëse në Shqipëri ekziston baza ligjore 

nga e cila mund të bazohet ofrimi i shërbimit të karrigeve, ajo është e fragmentarizuar 

në disa ligje e VKM si dhe nevojitet të përmirësohet. Eksperienca rajonale9 e sjellë në 

vendin tonë me synim demostrimin e modeleve të ofrimit të këtij shërbimi në vende 

të rajonit si; Mali i Zi, Kroacia, Italia dhe Gjeorgjia, si në aspektin ligjor ashtu edhe atë 

të zbatimit të tyre në praktikë, ka evidentuar për institucionet përgjegjëse shqiptare, 

domosdoshmërinë e përmirësimit të kuadrit ligjor i cili duhet të mundësojë mbulim të 

plotë të procedurave dhe mekanizmave që nevojiten për zbatimin në praktikë dhe me 

standarte të shërbimit të ofrimit të karrigeve me rrota për individët me aftësi të kufizuara. 

Si rezultat i presionit të bërë nga shoqëria civile dhe kryesisht nga FSHDPAK, që prej 

vitesh ka në fokus ofrimin e këtij shërbimi, mund të thuhet se sot ka një ndërgjegjësim 

në rritje të strukturave shtetërore përgjegjëse për këtë çështje si dhe janë duke u ndër-

rmarrë hapa në drejtim të konkretizimit të ndërhyrjeve të duhura.

Megjithëse përfituesit e karriges me rrota ndjehen më të përfshirë në komunitet e 

më pak të izoluar ata evidentojnë një sërë barrierash me të cilat përballen në përditsh-

mërinë e jetës së tyre që janë të lidhura si me mjetin, karrigen me rrota dhe aspekte 

teknike të ndërtimit të saj, ashtu edhe me faktorë të tjerë të lidhur me sëmundsh-

mërinë, diagnozën, përshtatshmërinë ndërtimore, transportin e papërshtatur por dhe 

me qëndrimet e njerëzve kundrejt tyre, si përdorues të karrigeve me rrota. Ndër to, ata 

përcaktojnë si më kryesoren mungesën e përshtatshmërisë ndërtimore në mjediset 

e brendshme dhe të jashtme të banesave ku jetojnë si dhe mungesën, pothuajse të 

plotë, të përshtatshmërisë ndërtimore të mjediseve publike si; rrugë, institucione arsi-

more, institucione publike ofruese të shërbimeve social - shëndetësore dhe kulturore 

që i pengon ata për tu përfshirë në mënyrë aktive në komunitet. Krahas nivelit të ulët 

të të ardhurave, mungesa e përshtatshmërisë ndërtimore është një ndër faktorët për-

caktues që kufizon gjithashtu mundësitë e përdoruesve të karrigeve me rrota për të 

jetuar në mënyrë të pavarur. Për të kryer aktivitetet e jetës së përditshme ata në pjesën 

më të madhe të kohës janë të varur nga kujdestarët apo të afërmit, që i kufizon ata 

të kenë privatësi, besim në aftësitë e tyre dhe vetvlerësim të kënaqshëm. Pavarësia 

8 OBSH – Udhëzues për ofrimin e karrigeve me rrota manuale në vendet me burime të kufizuara, (2008).
9 Takime dhe seminare të zhvilliuara në kuadër të projektit “Shërbime mbështetëse për individët me 

afëtsi të kufizuara, përdorues të karrigeve me rrota”, zbatuar nga FSHDPAK me mbështetjen e USAID. 
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e individëve me aftësi të kufizuara kushtëzohet, në shumë raste, edhe nga gjëndja e 

tyre shëndetësore dhe diagnoza që mbartin që nuk lejon që ata të përdorin karrige me 

rrota të tipit aktiv. Megjithatë nga të dhënat e studimit vërehet se një numër i konsi-

derueshëm (30.7%), i përfituesve, kanë siguri në përdorimin e karriges në mënyrë të 

pavarur. Faktorë lehtësues për përdoruesit në tilla raste janë; diagnoza jokufizuese për 

përdorim aktiv të karriges me rrota, mosha e re dhe aktive por në intervistat e kryera 

ata identifikojnë edhe trajnimet që u janë ofruar për përdorimim të pavarur të karri-

ges me rrota si dhe manualet për përdorimin e tyre të dhëna në përfundim të këtyre 

trajnimeve. Trajnimet e kryera nga OJF10 në formën e kampeve të rehabilitimit aktiv, 

u kanë shërbyer individëve dhe familjarëve të tyre për të mësuar prej specialistëve të 

fushës mënyra efikase të përdorimit të karriges me rrota në kushtet e shtëpisë por 

edhe në mjediset jashtë banesave. Trajnime të tilla vlerësohen nga përfituesit si shumë 

të vlefshme për të ardhmen e tyre sepse i ndihmojnë të rrisin në mënyrë të ndjeshme 

shkallën e pavarësisë por ato u shërbejnë edhe si mundësi për të krijuar aftësi të mira 

interaktive, sociale, shkëmbime të eksperiencave të ngjashme me përdorues të tjerë 

të karrigeve me rrota. Duhet theksuar se rëndësia e zhvillimit të seancave të trajnimeve 

është identifikuar si nga përfituesit ashtu edhe nga rezultatet e vlerësimeve të kryera, 

nga organizatat zbatuese, pas përfundimit të programeve të trajnimit. Krahas trajnimeve 

afat-shkurta individët shprehin nevojën për të përfituar rehabilitim afat-gjatë pranë 

qëndrave të rehabilitimit. Megjithëse në Shqipëri janë bërë përpjeke sporadike për të 

ofruar shërbime të rehabilitimit për individët me aftësi të kufizuara fizike, kryesisht nga 

OJF të vendit dhe të huaja, përsëri ato kanë qenë larg pritshmërive të përfituesve dhe 

familjarëve të tyre pasi nuk kanë patur kohëzgjatje apo kanë qenë larg vendbanimeve 

të tyre gjë që i ka penguar ata ti frekuentojnë rregullisht këto qendra. Rehabilitimi 

cilësohet të jetë një shërbim që ndihmon në përmirësimin e situatës shëndetësore të 

individëve me aftësi të kufzuara fizike duke rritur aftësitë e tyre të lëvizshmërisë. Edhe 

në këtë drejtim nevojitet që të rritet vëmëndja e institucioneve shtetërore, ofruese të 

shërbimeve sociale në nivel qëndror dhe lokal për të planifikuar në vazhdimësi fonde 

për organizimin periodik të cikleve të trajnimit për përfituesit e rinj të karrigeve me rrota 

si dhe për ngritjen e qëndrave të rehabilitimit. Qëndrat e rehabilitimit duhet të ngrihen 

në nivel lokal me qëllim që të jenë sa më pranë nevojave për rehabilitim të individëve 

me aftësi të kufizuara fizike për tu ofruar atyre asistencë të specializuar përmes pro-

grameve; profesionistëve dhe pajisjeve rehabilituese. Këto trajnime si dhe mbarëvajtja 

10 Prej më shumë se 15 vitesh, FSHDPAK me mbështetjen e donatorëve të huaj organizon trajnime 
të rehabilitimit aktiv për përdoruesit e rinj të karrigeve me rrota.
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e aktivitetit të qëndrave të rehabilitimit mund të realizohen në bashkëpunim të ngushtë 

me OJF të specializuara të cilat prej vitesh zhvillojnë aktivitete rehabilituese, që nxisin 

jetesën e pavarur të personave me aftësi të kufizuara. 

Një faktor tjetër i domosdoshëm për të garantuar jetësën e pavarur për individët me 

aftësi të kufizuara është edhe transporti i përshtatur. Të dhënat e studimit evdentojnë se 

mungon pothuajse plotësisht përshtatshmëria e mjeteve të transportit në vendin tonë. 

Të intervistuarit shprehen se lëvizshmëria me karrige me rrota i pengon ata të udhëtojnë 

në mënyrë të pavarur me mjete të transportit publik e privat. Nëse atyre do tu nevojitet 

të përdorin mjete të transportit publik dhe privat si; autobusë, trena, taksi, makina, 

ata edhe në rastet kur janë përdorues aktiv të karriges me rrota, domosdoshmërisht 

duhet të jenë të shoqëruar nga të afërm ose miq. Më të lehtë për të lëvizur në mënyrë 

të pavarur ata vlerësojnë udhëtimet me avionë dhe anije që u mundësojnë asistencë 

të ofruar nga personeli i shërbimit si dhe përshtatshmëri të mjetit. Si rezultat i lobimit 

të vazhdueshëm të shoqërisë civile, vërehet se në qytetin e Tiranës, nga institucionet 

e pushtetit vendor, janë bërë përpjekje për të nisur përshtatshmërinë e disa mjeteve, 

autobusë11, në linja të caktuara të transportit publik, brenda qytetit. Këto raste mund 

të shërbejnë si modele që duhet të zhvillohen më tej nga institucionet përgjegjëse në 

nivel qëndror dhe vendor për të planifikuar në terma financiarë përshtatshmërinë e të 

gjitha mjeteve të transportit publik brenda qyteteve por edhe atë ndërqytetas si dhe 

hapsirat ndërtimore të vendqëndrimeve të tyre. Bazuar në eksperiencat ndërkombëtare, 

por edhe nga vetë kërkesat e shprehura prej të intervistuarve, nevojitet që drejtuesit e 

mjeteve të transportit të trajnohen për të asistuar udhëtarë të këtyre mjeteve, përdorues 

të karrigeve me rrota.

Për arsye të lidhura me mjetin lëvizës dhe të mungesës së përshtatshmërisë 

ndërtimore të ndërtesave të institucioneve publike, ofruese të shërbimeve (arsimore, 

sociale-shëndetësore), nga të dhënat vërehet se pjesa më e madhe e të intervistuara 

nuk i përfitojnë këto shërbime. Kjo ka ulur në mënyrë të ndjeshme cilësinë e jetës 

për ta dhe familjet e tyre. Mungesa e arsimimimit i ka penguar ata të punësohen e të 

sigurojnë të ardhura për vehten dhe familjet e të integrohen në mënyrë aktive dhe din-

jitoze në komunitet. Ndërkohë që mungesa e përshtatshmërisë ndërtimore të qendrave 

shëndetësore apo spitalore i ka penguar ata të marrin në kohë shërbime shëndetësore 

që domosdoshmërisht duhet të merren në mjediset e këtyre institucioneve. 

Përdoruesit e karrigeve me rrota, pjesëmarrës në studim, përcaktuan rëndësinë e 

11 Vendosja e pedanave të lëvizshme në dyert hyrëse të autobusëve.
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cilësisë së karriges me rrota dhe elementë teknikë të lidhur me të si faktorë favorizues 

apo pengues gjatë lëvizjes me këtë mjet. Pjesa më e madhe e tyre ( 77.9%) ishin për-

dorues të karrigeve me rrota të palosshme dhe një pjesë shumë e vogël ishin përfitues 

të karrigeve sportive (2.2%). Individët të cilët kanë në përdorim karrige me rrota të 

këtyre llojeve janë ata për të cilët diagnoza nuk është pengesë për përdorim aktiv të 

këtij mjeti por u mundëson gjithashtu lehtësi për transportimin e tyre. Ndërkohë një 

numër shumë i kufizuar ( 2.7%) e të intervistuarve kanë karrige elektrike. Këto mjete deri 

tani në vendin tonë janë ofruar në numër shumë të kufizuar nga OJF të huaja ose janë 

blerë nga vetë individët, jashtë vendit. Strukturat shtetërore ende nuk subvencionojnë 

pajisjen e individëve me aftësi të kufizuara me karrigen standart të tipit bazë, pa vënë 

në diskutim rimbursimin e pjesshëm apo të plotë të tipeve të tjera. Nga të dhënat 

sasiore të studimit por edhe intervistat në fokus grupe u vërejt se individët me aftësi të 

kufizuara kanë evidentuar edhe çështje të lidhura me cilësinë e këtij mjeti. Nisur nga 

praktika e përditshme ata kërkojnë që karrigia me rrota të jetë më cilësore. Këtë ata e 

lidhin me; (a) peshën e karriges, që bëhet pengesë për lëvizje të lirë e të pavarur; për 

tu transferuar me mjete te transportit; (b) rezistencën e tyre ( të jenë më të forta) në 

kushtet e terrenit të vendit tonë, kryesisht në zonat rurale; (c) të jenë praktike dhe të 

manovrueshme në kushtet e shtëpisë. Pra, nevojitet rivlerësim nga ana e specialistëve 

i dizenjimit të karriges me rrota për të përmirësuar cilësinë e elementëve të veçantë të 

ndërtimit të saj (në terma të dizenjimit dhe materialeve të lendëve të para apo pjesëve 

të gatshme) me qëllim lehtësimin e lëvizshmërisë, transportit, transferimit të individëve 

nga këto mjete dhe me këto mjete duke rritur në këtë mënyrë shkallën e konfortit të 

përdoruesve gjatë kohës së përdorimit të këtij mjeti. Kjo edhe për faktin se pjesa më 

e madhe e tyre janë përdorues për një kohëzgjatje më shumë se 10 orë në ditë të 

karriges me rrota. 

Shërbimi i ofrimit të karrigeve me rrota ka në themel të tij procesin e vlerësimit 

të nevojave specifike si fizike ashtu edhe shëndetësore të individëve të cilët do të 

pajisen me këtë mjet. Kjo pasi vlerësimi i detajuar sipas standarteve12 u mundëson 

specialistëve të përshtasin karrigen me rrota në përputhje me specifikat e individëve 

me aftësi të kufizuara. Nga të dhënat rezulton se individët të cilët janë pajisur me kar-

rige me rrota nga FSHDPAK13 janë vlerësuar nga, fizioterapistë në mjediset e tyre të 

banimit apo pranë qëndrës, në përputhje me standartet. Në përfundim të këtij procesi 

opinioni i individëve me aftësi të kufizuara ka qënë shumë pozitiv për shërbimin e ofruar 

12 OBSH – Udhëzues për ofrimin e karrigeve me rrota manuale në vendet me burime të kufizuara, (2008).
13 FSHDPAK që prej vitit 1996 është burimi kryesor dhe i vazhdueshëm i ofrimit te karrigeve me 

rrota në vendin tonë.
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sepse u ka mundësuar të përfitojnë në kohë karrigen e duhur që u siguron konfort 

dhe lëvizshmëri të mirë. Si të rëndësishëm për konfortin, mos krijimin e plagëve dhe 

mbarëvajtjen e shëndetit ata vlerësojnë pajisjen me jastëkë lehtësues të presionit dhe 

aksesorë të tjerë plotësues. Këto opinione janë përftuar nga përdorues, të cilët janë 

pajisur me karrige me rrota nga FSHDPAK. Por, mund të thuhet se karriget me rrota 

të ardhura në Shqipëri nga burime të tjera dhe të shpërndara nga OJF të ndryshme 

nuk janë shoqëruar me vlerësimin e specializuar dhe të individualizuar të përfituesve. 

Kjo ka bërë që përfituesit të mos kenë karrigen e përshtatshme e në përputhje me 

diagnozën gjë e cila rrezikon ndjeshëm rëndimin e situatës së tyre shëndetësore për 

shkak të deformimeve apo plagëve që mund të krijohen gjatë qëndrimit në karrige me 

rrota për kohë të gjatë. Kjo gjë konfirmon edhe njëherë se pajisja me karrige me rrota 

nuk është një proces që përfundon me dorëzimin e mjetit tek përfituesi por është një 

shërbim, procesi i ofrimit të të cilit duhet të kalojë domosdoshmërisht në disa hapa14 

me qëllim që në përfundim përfituesi të marrë një produkt të vlefshëm dhe në përputhje 

me situatën e tij shëndetësore. Në Shqipëri, subjekti i vetëm që e ka ofruar shërbimin e 

karrigeve me rrota në tërësinë e kompleksitetit që ky shërbim mbart është FSHDPAK. E 

mbështetur në vite nga donatorë të cilët kanë ofruar ekspertizën më të mirë ndërkom-

bëtare për këtë shërbim, FSHDPAK është një burim i mirë që duhet shfrytëzuar në të 

ardhmen nga strukturat shtetërore për të ofruar ekpertizë me qëllim krijimin në Shqipëri 

të një sistemi kombëtar e të specializuar të ofrimit të shërbimit të karrigeve me rrota.

14 1. Referimi dhe takim; 2. Vlerësimi; 3. Përshkrimi/dizenjimi i karriges me rrota (zgjedhja); 4. 
Financimi dhe porositja; 5. Përgatitja e produktit; 6. Përshtatja; 7. Trajnimi i përdoruesit; 8. Ndjekja e 
mëtejshme, mirëmbajtja dhe riparimi. OBSH, 2008.
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Bazuar në rezultatet e studimit dhe diskutimin e bërë mbi to, u arrit të evidento-

hen disa konkluzione të rëndësishme si dhe rekomandime përkatëse për strukturat 

shtëtërore në përgjegjësi të të cilave është garantimi i shërbimit të ofrimit të karrigeve 

me rrota për individët me aftësi të kufizuara. Përmbushja prej tyre e detyrimeve, në 

zbatim të kuadrit ligjor, do të mundësojë: qëndrueshmërinë e këtij shërbimi në vendin 

tonë; ofrimin e tij në përputhje me standaret e OBSH; eleminimin e barrierave për të 

siguruar përfshirje sa më aktive të individëve me aftësi të kufizuara në komunitet. Në 

vijim konkluzionet dhe rekomandimet e studimit;

Konkluzion 1

Studimi “ Përfshirja aktive e personave me aftësi të kufizuara në komunitet. Shër-

bimi i ofrimit të karriges me rrota” evidentoi se në Shqipëri ekziston kuadri ligjor nga 

i cili mund të bazohet zbatimi në praktikë i ofrimit të shërbimit të karrigeve me rrota. 

Megjithatë, u vlerësua që ai është i fragmentarizuar në disa ligje dhe VKM që nuk kanë 

shërbyer deri më sot për të krijuar në Shqipëri një sistem kombëtar të subvencionimit 

të karrigeve me rrota të tipit bazë. Kjo për arsye të mungesës së plotësimit të bazës 

ligjore me akte nënligjore, që do të mundësonin krijimin e mekanizmave për realizimin 

në praktikë të këtij shërbimi, në përputhje me standartet e OBSH, d.m.th për ti ofruar 

individit me aftësi të kufizuara karrigen e duhur, sipas specifikave individuale të tij/të 

saj, por edhe për arsye të mungesës së vëmëndjes së institucioneve shtetërore për ta 

konsideruar si çështje prioritare. 

Megjithatë miratimi së fundmi, më 24/07/2014, nga Kuvendi i Shqipërisë i ligjit 

nr.93 “ Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara”, në 

nenin 9 “Mjetet ndihmëse” pika 2 të të cilit përcaktohet; “Sigurimi i mjeteve ndihmëse 

rregullohet nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe koordino-

VII. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
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het nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë” është tregues i angazhimit konkret të 

strukturave shtëtërore, për të përmbushur detyrimet që ato kanë për të krijuar një sistem 

të qëndrueshëm të ofrimit të karrigeve me rrota në vendin tonë. Ky ligj në përmbajtje 

të tij përfshin elementë të rendësishëm të cilët garantojnë respektimin e të drejtave të 

personave me aftësi të kufizuara për të zhvilluar një jetë sa më të pavarur në komunitet.

Rekomandimi 1

Rivlerësimi i kuadrit ligjor ekzistues, hartimi i akteve nënligjore në zbatim të ligjit 

“Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara” me qëllim 

krijimin e një sistemi të qëndrueshëm të ofrimit të karrigeve me rrota të tipit bazë. 

Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë në cilësinë e 

institucioneve në përgjegjësi të të cilave është problematika e aftësisë së kufizuar duhet 

të koordinojnë për të ndërrmarrë hapa konkretë për përcaktimin e roleve që ato dhe 

institucionet e varësisë së tyre do të kenë në ardhmen, bazuar në ligj, për të garantuar 

subvencionimin e shërbimit të karrigeve me rrota të tipit bazë për individët me aftësi të 

kufizuara. Nxitja dhe mbështetja e prodhimit vendas të karrigeve me rrota nga subjekte 

të specializuara në përputhje kjo edhe me detyrimet e përcaktuara në Konventën për 

Mbrojtjen e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizura. 

Konkluzioni 2

Rezultatet e studimit rikonfirmuan edhe njëherë se në vendin tonë burimi i vetëm 

që shërben për të pajisur individët me aftësi të kufizuara me karrige me rrota është ai i 

OJF. Që pas viteve 90’në Shqipëri, nga OJF të ndryshme janë ofruar herë pas here, në 

formën e ndihmave humanitare, kontigjente të karrigeve me rrota të cilat kanë plotësuar 

pjesërisht nevojat e individëve me aftësi të kufizuara për to. Karriget me rrota u janë 

shpërndarë individëve si produkte për tu “zgjidhur” atyre problemin e lëvizshmërisë, por 

në të tilla raste, pajisja e individëve nuk është shoqëruar me vlerësimin e individualizuar 

që shërben për të nxjerrë në pah specifikat e individit që burojnë nga diagnoza dhe 

aspektet fizike të tij/të saj e që duhet të përputhen me tipin dhe përmasat e karriges 

me rrota. Megjithatë, duhet theksuar se në vendin tonë që pas vitit 1996, mbështetur 

në vazhdimësi nga donatorë të huaj, është ngritur dhe funksionon punishtja”Mirësia”, 

program i FSHDPAK, ku prodhohen karrige me rrota dhe aksesorë të tjerë lehtësues për 

individët me aftësi të kufizuara në të gjithë vendin. Tipologjia e karrigeve me rrota, të 

prodhuara në punishten “Mirësia”, është e larmishme dhe ato prodhohen e përshtaten 
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sipas nevojave specifike të individëve që do të pajisen me to. Në këtë rast, shërbimi 

i ofrimit të karrigeve me rrota përfshin domosdoshmërisht vlerësim të individualizuar 

fizioterapeutik të individëve me aftësi të kufizuara, d.m.th vlerësimin e tyre si aspektin 

mjekësor ashtu edhe atë fizik me qëllim që karrigia me rrota të jetë e duhura për individin 

që do të pajiset me të. Stafi i FSHDPAK i përfshirë në ofrimin e shërbimit të karrigeve 

me rrota është i trajnuar në vite nga ekspertë ndërkombëtarë të cilët kanë sjellë për 

këtë program ekspertizën më të mirë e në përputhje të plotë me standartet e OBSH 

për këtë shërbim. FSHDPAK, është një burimi mirë që duhet shfrytëzuar në të ardh-

men nga strukturat shtëtërore për të ofruar ekspertizë me qëllim krijimin në Shqipëri 

të një sistemi kombëtar e të specializuar të ofrimit të shërbimit të karrigeve me rrota.

Rekomandim 2

Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë duhet të 

koordinojnë për përcaktimin e përgjegjësive të institucioneve të varësisë në nivel rajonal 

e lokal, me qëllim ngritjen dhe mirëfunksionimin e një rrjeti me profesionistë të shëndetit 

dhe të fushës sociale, për identifikimin dhe vlerësimin e nevojave për karrige me rrota 

të individëve me aftësi të kufizuara. Ngritja e kapaciteteve të profesionistëve që do të 

realizojnë vlerësimin e individualizuar të nevojave për karrige me rrota duke shfrytëzuar 

për këtë qëllim, eksperiencën më të mirë të mbartur në vendin tonë nga FSHDPAK, 

subjekti i vetëm që e ofron këtë shërbim në përputhje me standartet e OBSH. 

Konkluzioni 3

Individët me aftësi të kufizuara të pajisur me karrige me rrota krahas vlerësimit që 

japin për lehtësirat që ky mjet u krijon në lëvizje, shprehen se është e nevojshme që 

elementë të caktuar të ndërtimit të saj duhet të përmirësohen me qëllim që ajo të jetë 

lëhtësisht e manovrueshme nga vetë ata apo dhe familjarë të tyre.

Rekomandim 3

Karriget me rrota duhet të jenë më të lehta, të jenë më të qëndrueshme në kohë 

si dhe të jenë të dizenjuara për tu manovruar lehtësisht në mjediset e brëndshme të 

banesave. Specialistët e prodhimit duhet të rivlevlerësojnë aspekte të caktuara teknike 

të ndërtimit të saj ( të materialeve/lëndëve të para apo edhe pjesëve të gatshme). 

Karriget me rrota duhet tu ofrohen individëve sëbashku me jastëkët për lehtësimin e 



54

Përfshirja aktive e personave me aftësi të kufizuara në komunitet

presionit si dhe me aksesorë të tjerë plotësues. Të vlerësohet mundësia e diversifi-

kimit të llojeve të karrigeve me rrota, për të plotësuar nevojat e individëve me aftësi të 

kufizuara nga zonat rurale të vendit, por edhe të atyre të cilët kanë dëshirë ti përdorin 

ato për aktivitete sportive. 

Konkluzioni 4

Megjithëse vërehet se janë bërë përpjekje, kryesisht nga OJF të vendit dhe të huaja, 

për tu ofruar përdoruesve të karrigeve me rrota trajnime për rehabilitim aktiv, ato kanë 

qenë të kufizuara dhe nuk kanë arritur të përmbushin në vazhdimësi nevojat për to të 

përfituesve të rinj të karrigeve me rrota. Gjithashtu rezutatet e këtij studimi evidentuan 

nevojën e individëve me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre për të frekuentuar 

qëndra të rehabilitimit aktiv të cilat janë plotësisht të munguara në komunitetet ku 

ata jetojnë.

Rekomandimi 4

Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, Ministria e Shëndetësisë dhe institucionet 

e varësisë në nivel vendor duhet të hartojnë një plan për të mundësuar plotësimin e 

nevojave për rehabilitim të individëve me aftësi të kufizuara fizike. Plani duhet të para-

shikojë; realizimin në vazhdimësi të cikleve të trajnimit për përfituesit e rinj të karrigeve 

me rrota; ngritjen e qëndrave të rehabilitimit në nivel lokal me qëllim që të jenë sa më 

pranë vendbanimeve të individëve me aftësi të kufizuara; bashkëpunimin me OJF me 

ekspertizë në fushën e rehabilitimit. OJF, si të vendit ashtu edhe të huaja, mund të 

shërbejnë si burim për të investuar në drejtim të; ngritjes së kapaciteteve të stafeve që 

do të trajnojnë individët me aftësi të kufizuara; transferimit të programeve të trajnimit 

si dhe në drejtim të pajisjes së qendrave me mjete dhe aparatura të domosdoshme 

për të zhvilluar programet e rehabilitimit. 

Konkluzioni 5

Si rezultat i pajisjes me karrige me rrota, individët me aftësi të kufizuara vlerësohet 

të jenë më pak të izoluar e më të përfshirë në komunitet por ata ende ndjehen larg të 

jetuarit në mënyrë të pavarur. Shkak për këtë krahas faktorit ekonomik cilësohet të jetë 

mungesa e përshtatshmërisë ndërtimore si e mjediseve të jashtme e të brendshme 

të banesave ku jetojnë ashtu edhe e ndërtesave të institucioneve publike, ofruese të 
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shërbimeve jetike për to. Të dhënat treguan se edhe transporti i papërshtatur bëhët 

pengesë që përdoruesit e karrigeve me rrota të lëvizin të vetëm, pa asistencën e kujd-

estarëve apo familjarëve të tyre me mjete të transportit publik dhe privat. Megjithëse, 

kuadri ligjor i miratuar, përcakton detyrime për institucionet përgjegjëse për të ndërrmarrë 

masa për tu siguruar individëve me aftësi të kufizuara akses të lirë e pa barriera në 

ambientet publike dhe ndertesa, vërehet se ai nuk ka gjetur zbatim në praktikë. Kjo ka 

ndikuar ndjeshëm që individët me aftësi të kufizuara të përjashtohen nga pjesëmarrja 

aktive në jetën e komunitetit e të gëzojnë të drejtat e tyre. 

Rekomandim 5

Marrja e masave nga institucionet përgjegjëse në nivel qëndror dhe vendor, në 

zbatim të ligjit “Për planifikimin e territorit”, për tu siguruar individëve me aftësi të 

kufizuara të gëzojnë të gjitha të drejtat e përcaktuara në këtë ligj, për akses të lirë 

dhe pa barriera në ndërtesa dhe mjedise, publike e private. Vendosja e sanksioneve 

për institucionet që nuk u përgjigjen detyrimeve të përcaktuara në bazë të ligjit. In-

stitucionet në nivel vendor duhet të parashikojnë në vazhdimësi fonde për përshatsh-

mërinë e mjeteve të transportit publik për të lehtësuar lëvizjen me to të përdoruesve 

të karrigeve me rrota. 
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