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krize –për të sjellë  ndryshime në jetën e tyre dhe të ardhmen e përbashkët. 

Ky raport mbi buxhetimin e arsimit parashkollor u realizua në kuadër të projektit    
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Në 2012 Ministria e Arsimit dhe Sportit aprovoi ligjin “Për Arsimin Parauniversitar” i cili i hap rrugën 
aplikimit të arsimit gjithëpërfshirës. Edhe pse kanë kaluar 6 vjet nga aprovimi i ligjit, fëmijët me aftësi 
të kufizuara ende nuk marrin mbështetjen që përmbush nevojat e tyre. Shumë fëmijë me aftësi të 
kufizuara dhe familjet e tyre ndeshen me barriera, shërbime të pamjaftueshme, qëndrime diskriminuese 
përfshirë edhe një legjislacion jo të kompletuar. Shumë fëmijë me probleme të zhvillimit dhe me aftësi 
të kufizuara, nuk janë identifikuar në kohë e për pasojë nuk janë mbështetur me ndërhyrjet e duhura. 
Barrierat dhe vështirësitë për ta tashmë janë ngritur me shumë dhe do i shoqërojnë gjatë gjithë jetës, 
me pasojë të jetuarit në varfëri dhe në përjashtim të plotë.  

Aplikimi i politikës gjithëpërfshirëse në arsimin në jo pak raste ndeshet me buxhete dhe korniza 
financiare, që nuk janë mbështetëse. Në eksperiencën e shumë shteteve që aplikojnë arsimin 
gjithëpërfshirës, financimi është cituar si një nga sfidat1. Edhe Shqipëria, në rrugën drejt aplikimit të 
arsimit gjithëpërfshirës, përballet me pa-mjaftueshmërinë e mjeteve financiare, me struktura arsimore 
jo të përshtashme për të pranuar fëmijë me aftësi të kufizuara, me mungesa në personel të kualifikuar, 
me mungesa të materialeve didaktike të përshtatshme që mbështesin proçesin e të mësuarit tek 
fëmijët me aftësi të kufizuara në struktura arsimore, gjithëpërfshirëse. Ndërsa në drejtim të arsimit 
gjithëpërfshires, në nivelin e detyruar e të mesëm, ka një interes të rritur nga ana e qeverisë shqiptare, 
arsimi parashkollor ende nuk ka marrë vëmëndjen e duhur. Fëmijëria e hershme është një periudhë 
kritike në fazën e rritjes dhe të zhvillimit të një fëmije, pasi eksperienca në këtë fazë të jetës, ndikon 
në arritjet që do përjetohen përgjatë gjithë jetës së një individi. Për fëmijët me aftësi të kufizuara, 
ndërhyrjet në fazat e hershme, janë të një rëndësie të veçantë, pasi i ndihmojnë ata të zhvillojnë dhe 
arrijnë potencialet e tyre të mundëshme. Arsimi parashkollor është një ndërhyrje e rëndësishme që i 
mundëson fëmijëve me aftësi të kufizuara një hapsirë ku ai zhvillohet nëpërmjet të mësuarit, lojës dhe 
ndërveprimit me bashkëmoshatarët. 

Në Shqipëri, tradicionalisht, arsimi ka qënë nën përgjegjësinë e qeverisjes qëndrore. Me thellimin 
e decentralizimit, njësitë e qeverisjes vendore kanë marrë më shumë kompetenca në menaxhimin 
dhe financimin e arsimit parashkollor. Sot në shumë vende ka plot shembuj positive ku delegimi 
i kompetencave tek njesitë e qeverisjes vendore ka sjellë rezultate positive në aplikimin e arsimit 
gjithëpërfshirës. Shqipëria ka një ligj që nxit gjithëpërfshirjen, por nuk ka ende një buxhet të 
mirëpërcaktuar që mbështet zbatimin e tij. 

Studimi  mbi buxhetimin e arsimit parashkollor për fëmijët me aftësi të kufizuara është kryer në 
bashkitë Elbasan dhe Korçë. Ai është i organizuar në 5 kapituj. Pas hyrjes (kapitulli 1) dhe përshkrimit 
të metodologjisë (kapitulli 2), prezantohet konteksti ligjor dhe intitucional i arsimit gjithëpërfshirës 
si dhe pikëprejrjet me reformën territoriale-administrative (të 2014) dhe decentralizimin (kapitulli 3). 

Studimi vazhdon me kapitullin 4, ku argumenton nevojën për arsim gjithëpërfshirës parashkollor nga 
këndvështrimi i të drejtave të fëmijëve tek përfitimit ekonomik afatgjatë. Ky kapitull identifikon dhe 
përshkruan në mënyrë të detajuar shërbimet arsimore, shërbimet sociale rehabilituese e shërbimet 
mbështetëse (funksionale në territorin e dy bashkive në studim) që facilitojnë proçesin e përfshirjes në 
arsimin gjithëpërfshirës, të fëmijëve me aftësi të kufizuara (0-6 vjeç). Në këtë kapitull jepet informacion 

1. UNICEF, Financing of Inclusive Education, Companion Technical Booklet; 2004

1 Hyrje 
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mbi numrin e fëmijëve me aftësi të kufizuara të grupmoshes 0-6 vjeç (sipas certifikimit aktual nga 
KMCAP-i), strukturat arsimore publike që aplikojnë arsimin parashkollor gjithëpërfshirës, numrin 
e fëmijëve me akses në keto struktura. Në këtë kapitull analizohen dhe evidentohen brenda çdo 
shërbimi apo strukture, faktorë që nxisin dhe faktorë që pengojnë aplikimin e arsimit parashkollor 
gjithëpërfshirës dhe pjesëmarrjen.

Në kapitullin 5, përshkruhet dhe analizohet financimi i arsimit parashkollor gjithëpërfshirës në dy 
bashkitë në studim. Në këte kapitull evidentohet se arsimi parashkollor gjithëpërfshirës për fëmijët me 
aftesi të kufizuara, nuk është ende një prioritet i MES dhe i bashkive në studim.  Transfertat buxhetore 
nga qeveria qendrore drejt asaj vendore, janë të pamjaftueshme dhe gjatë proçesit të planifikimit të 
shpenzimeve (në të dy nivelet e qeverisjes) nuk merren në konsiderate nevojat që kanë fëmijët me 
aftësi të kufizuara për mbështjetje shtesë. Në këte kapitull llogaritet kosto në arsim parashkollor, për 
një fëmijë me aftësi të kufizuara, bazuar në shpenzimet aktuale në strukturat publike. Kosto llogaritet 
si kosto për çdo shërbim dhe si kosto totale. Më pas mbi bazën e kostos totale, llogariten buxhetet 
vjetore të munguara për vitin 2018, nëse do të aplikohej gjithëpërfshirja në arsimin parashkollor. 

Në kapitullin 6, studimi përshkruan konkluzionet dhe ofron rekomandime në drejtim të (i) fuqizimit 
të informacionit dhe vendimarrjes financiare të bazuar në evidenca, (ii) fuqizimit të ndërhyrjeve të 
hershme identifikuese dhe vlerësuese, (iii) fuqizimin e mbështetjes me shërbime brenda dhe jashtë 
sistemit arsimor parashkollor me një qasje holistike, si edhe  (iv) rekomandom alokimin e buxheteve 
të mjaftueshme dhe mirë administrimin e burimeve njerëzore dhe kualifikimin profesional të tyre. 

Ky studim adreson nevoja të organizatave dhe grupeve të ndryshme, te cilët mund të jenë të 
interesuar për çështje të veçanta që adreson ky studim. MES, MShMS, dhe bashkitë gjejnë informacion, 
analiza dhe rekomandime për zhvillimin e politikave kombëtare dhe lokale që përmiresojnë skemën 
e arsimit parashkollor gjithëpërfshirës, për fëmijët me aftësi të kufizuara, përmirësimin e metodës në 
llogaritjen e nevojave për buxhete, përmiresimin e proçesit te monitorimit. Organizata ndërkombëtare 
në mbrojtje të të drejtave të fëmijëve si Save the Children, mund t’i përdorin gjetjet e studimit në 
strategjitë e ndërhyrjeve të tyre, për avancimin e të drejtës për arsim parashkollor të fëmijëve me 
aftësi të kufizuara, në zonat me projekte.      



11

2.1  Metodologjia e përdorur

Në Korrik 2017, Save the Children, filloi projektin e ri “Drejt Arsimit Gjithëpërfshirës për të gjithë    
fëmijët e moshës parashkollore në Shqipëri„. Projekti financohet nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim 
dhe Zhvillim, dhe zbatohet nga Save the Children në partneritet me MEDPAK-un dhe Bashkitë Elbasan 
e Korçë.  Qëllimi i projektit është që të gjithë fëmijët në moshën parashkollore në Shqipëri të zhvillojnë 
potencialin e tyre të plotë dhe të përmirësojnë rezultatet e tyre të të mësuarit. Në mënyrë të veçantë 
projekti synon të mbështesë pjesëmarrjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në një arsim cilësor dhe 
gjithëpërfshirës në dy bashkitë e projektit, Elbasan dhe Korcë. 

Vlerësime të nevojave të kryera në Bashkitë e Elbasanit dhe të Korçës, kanë evidentuar boshllëqe në 
ofrimin e shërbimeve gjatë fëmijërisë së hershme si: mungesa e identifikimit të hershëm të fëmijëve 
me aftësi të kufizuara; disponueshmëri e kufizuar e strukturave të përkujdesit social gjatë fëmijërisë 
së hershme; disponueshmëri e kufizuar e kopshteve; monitorim shëndetësor të pamjaftueshëm, etj.

Në Shkurt-Maj 2018, një konsulent lokal, i kontraktuar nga Save the Children, realizoi një analizë 
buxhetore mbi disponueshmërinë dhe alokimin e burimeve financiare që financon arsimin 
parashkollor gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara. Studimi u aplikua në bashkitë 
Elbasan dhe Korçë. 

Studimi mbi buxhetimin bazohet në përshkrimin dhe analizën e shërbimeve publike që mbështesin 
arsimin gjithëpërfshirës të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe të shpenzimeve publike për arsim 
parashkollor gjithpërfshires të fëmijëve me aftësi të kufizuara.  Metoda e analizës së shërbimeve dhe 
asaj buxhetore vlerëson angazhimin e MShMS, MES dhe bashkive Elbasan e Korçë, në respektimin e të 
drejtës për arsim parashkollor gjithëpërfshirës të fëmijëve me aftësi të kufizuara. 

Studimi i jep përgjigje pyetjeve:

1. Si aplikohet arsimi parashkollor gjithëpërfshirës, për fëmijët me aftësi të kufizuara, në dy 
bashkitë në studim?

2. Sa janë buxhetet e alokuara për arsim parashkollor gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të 
kufizuara, në dy bashkitë në studim?

3. Çfarë shërbimesh financojnë buxhetet e allokuara në dy bashkitë në studim dhe sa eshte 
kosto per fëmijë me aftësi te kufizuara, sipas shërbimeve dhe në total? 

4. Sa i përmbushin, buxhetet e alokuara, nevojat e fëmijëve me aftësi të kufizuara, për arsim 
parashkollor në dy bashkitë në studim?

5. Sa është niveli i realizimit i buxheteve për arsim parashkollor gjithëpërfshirës, për fëmijët me 
aftësi të kufizuara në 2016 dhe 2017?

6. Sa duhet të jenë buxhetet për realizimin e të drejtës për arsim parashkollor gjithëpërfshirës 
të fëmijëve me aftësi të kufizuara?

7. Çfarë duhet të përmirësohet, për arritjen e arsimimit parashkollor gjithëpërfshirës, për 
fëmijët me aftësi të kufizuara? 

2 Metodologjia e përdorur dhe 
kufizime të studimit 
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Analiza buxhetore bazohet në metodën e burimeve të përdorura.  Sipas kësaj metode 
shpenzimet për fëmijë me aftësi të kufizuara për arsim në struktura parashkollore 
gjithëpërfshirëse, përbëhen nga shpenzime për fëmijët normalë (pa nevoja të veçanta), 
shtuar shpenzimet të cilat ulin/reduktojnë pabarazinë apo barrierat për një pjesëmarrje 
të barabartë në sistemin dhe proçesin arsimor. 

Studimi bazohet në informacion të mbledhur nga disa burime: (i) shqyrtimi i dokumenteve e raporteve 
të mëparshme (përfshirë dokumenta të Save the Children, UNICEF, etj.); (ii) intervista individuale me 
drejtues e specialistë të arsimit parashkollor dhe specialistë të shërbimeve të përkujdesit social pranë 
bashkive në studim; (iii) intervista individuale me specialistë të qëndrave ekonomike pranë bashkive 
(financa); (iv) intervista individuale me specialistë të DAR Elbasan dhe Korcë; (v) intervista individuale 
me drejtues e specialistë të strukturave parashkollore publike (kopshte e klasa përgatitore në shkollat 
bazë); (vi) intervista me drejtues e specialistë të shërbimeve rehabilituese publike e jo publike, me qasje 
nga fëmijët me aftësi e kufizuara; (vii) intervista individuale e në grup me nëna të fëmijëve me aftësi 
të kufizuara në moshë parashkollore, të përfshirë ose jo në sistemin publik arsimor.  

Shqyrtim dokumentacioni:  Shumë dokumenta e raporte (të cilat renditen në shtojcën 
e bibliografisë) janë identifikuar e shqyrtuar, për të kuptuar më mirë arsimin parashkollor 
gjithëpërfshirës dhe aplikimin e tij në praktike. Studimi shqyrtoi politikat ekzistuese dhe strategjitë 
për edukimin parashkollor të fëmijëve me aftësi të kufizuara, si edhe arritjet dhe problemet që 
hasen gjatë zbatimit të tyre në nivel lokal, në tre vitet e fundit. Shqyrtimi i dokumentacionit përfshiu 
edhe shqyrtimin e legjislacionit aktual dhe financimin e arsimit parashkollor në nivel njësie vendore. 
Dokumente dhe raporte financiare të bashkive nën studim, statistika dhe çdo informacion i lëshuar 
nga institucionet kompetente, janë mbledhur dhe shqyrtuar me kujdes. 

Intervista individuale: Gjatë mbledhjes e të dhënave, janë kryer shumë intervista individuale e 
në grup dhe tërheqja e informacionit është realizuar nga pyetësorë gjysëm të strukturuar. 

25 drejtues, specialistë lokale dhe staf akademik, të përfshirë direkt apo indirekt në arsimin 
parashkollor dhe në ofrimin e shërbimeve mbështetëse/rehabilituese janë identifikuar, kontaktuar 
e intervistuar.  Një liste të specialistëve të kontaktuar e intervistuar, e gjeni në shtojcën 1, atashuar 
këtij studimi. 

Nëpërmjet intervistave individuale është tërhequr informacion mbi karakteristikat e arsimit 
parashkollor në dy bashkitë nën studim dhe qasjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në struktura 
parashkollore publike. Nga intervistat me ekspertë të buxhetit dhe financës, është marrë informacion 
mbi buxhetet vendore për arsimin parashkollor në përgjithësi, dhe për shpenzimet koresponduese 
për fëmijët me aftësi të kufizuar, në veçanti. Më pas, informacioni mbi shpenzimet e planifikuara dhe 
faktike është ballafaquar me nevojat për financim. 

Ekspertë të DAR kanë qënë të vlefshëm me të dhëna mbi numrin e fëmijëve me aftësi të kufizuara 
që ndjekin arsimin parashkollor dhe me informacion rreth masave të ndërrmarra për të realizuar 
gjithëpërfshirjen e tyre në struktura të zakonshme arsimore. Intervistat me edukatorë/mësues të 
kopshteve e klasave përgatitore, sollën informacion rreth aplikimit në praktitë të gjithëpërfshirjes, 
anëve positive, sfidave, përfshire dhe nevojën për financim.   

Stafi akademik nga Universiteti i Korcës u konktatua për të marrë informacion rreth përfshirjes së 
Universitetit në përgatitjen e burimeve njerëzore dhe përshtatjes së kurrikulave në përgatitjen e 
mësuesve e edukatorëve për arsimin gjithëpërfshirës. Ofrues shërbimesh rehabilituese për fëmije me 
aftësi të kufizuara u kontaktuan dhe u intervistuan. Informacioni i marrë prej tyre ishte i vlefshëm 
për të kuptuar rolin mbështetës e komplementues që ato luajnë në rehabilitimin e fëmijëve.   

Pjesë e rëndësishme e proçesit të mbledhjes së të dhënave ishte intervistimi i 12 nënave më fëmijë 
me aftësi të kufizuara. Informacioni i marrë prej tyre hodhi dritë mbi funksionimin e shërbimeve 
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parandaluese të hershme, sfidat e përditëshme me të cilat ato ndeshen duke filluar nga qasja ndaj 
shërbimeve të rehabilitimit, qasja ndaj arsimit parashkollor dhe qasja ndaj mbështetjes me transport.  

Mbledhja të dhënave u krye gjatë periudhës Shkurt-Mars 2018. 

2.2 Kufizime të studimit 

Studimi u përball me pamjaftueshmëri në informacion mbi buxhetet.  Informacioni mbi të 
dhënat mbi buxhetet për arsimin parashkollor për vitet 2015 (Elbasan dhe Korcë) dhe 2016 (Elbasan) 
nuk mundën që të siguroheshin, duke limituar shtrirjen e vlerësimit të kostos e të analizës së buxheteve 
për këto vite. Mungesat në informacion mbi buxhetet për 2015 dhe 2016, nuk lejuan evidentimin e 
tendencave nga 2015 ne 2018.  
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3.1 Konteksti ligjor i arsimit gjithëpërfshirës

Ekzistojnë shumë dispozita ligjore (kombëtare dhe ndërkombëtare) që mbështesin arsimin 
gjithëpërfshirës në Shqiperi. 

3.1.1 Konventat Ndërkombëtare

Në planin ndërkombëtar, përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara në struktura arsimore të 
zakonshme (arsimi gjithëpërfshirës) fillon me Konferencën Botërore mbi “Arsimin për të gjithë” në 
vitin 1990 në Jomtien, Tailande. Në këtë konferencë u arrit konsensusi ndërkombëtar që “arsimi është 
thelbësor në luftën kundër varfërisë, mbrojtjen e fëmijëve, promovimin e të drejtave të njeriut….”.        
Në këtë konferencë u theksua nevoja për një qasje më përfshirëse në arsim për fëmjet të cilët ishin 
të përjashtuar. 

Në vitin 1993 Rregullat Standarte të OKB mbi Barazimin e Mundësive për Personat me Aftësi të 
Kufizuara, kërkuan që shtetet palë (edhe Shqipëria) të pranonin parimin e mundësive të barabarta 
arsimore për fëmijët e të rriturit në mjedise të integruara. 

Në 1994 vendet Europiane nënshkruan Deklaratën dhe Kuadrin për Veprim Salamanka të UNESCO-s. 
Me nënshkrimin e deklaratës shtetet pranojnë nevojën për të punuar drejt arritjes së “shkollave për 
të gjithë”, pra, drejt institucioneve arsimore të cilat i përfshijnë të gjithë, i shikojnë pozitivisht dallimet 
mes njerëzve, përkrahin të mësuarit dhe u përgjigjen nevojave individuale. Në deklaratën Salamanka, 
arsimimi ju ofrohet të gjithëve brenda sistemit të arsimit normal. Në raportin e OMZH në 2010, u 
konstatuan mundësitë e kufizuara me të cilët ndeshen fëmijët me aftësi të kufizuara dhe lidhjen midis 
aftësisë se kufizuar dhe përjashtimit në edukim. 

Në vitin 1998 Konventa për të Drejtat e Fëmijeve dhe Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi 
të Kufizuara në 2006, parashtruan të drejtën për arsim të të gjithë fëmijëve.  

Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi Kufizuara ri-afirmon të drejtat që gëzojnë personat 
me aftësi të kufizuara dhe paraqet detyrime shtesë për qeveritë në realizimin e të drejtave të tyre. 
Neni 24 i   Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi Kufizuara përfshin të drejtën për arsim. 
Në këtë nen, kërkohet një sistem arsimor gjithëpërfshirës në të gjitha nivelet dhe që mbështet të 
mësuarit gjatë gjithë jetës. Në këtë nen kërkohet që të merren masa të arsyeshme, për të mundësuar 
mbështetjen e duhur dhe ofruar programe individuale, për të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara. 
Neni 8-të i  Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi Kufizuara kërkon që të gjitha shkollat 

3 Konteksti ligjor, institucional e 
administrativo-territorial

“ Axhenda 2030 - Objektivat e Zhvillimit të Qendrueshëm ” Objektivi 4, në pikat 4 dhe 
5, thotë që, deri në vitin 2030, të zhduken pabarazitë gjinore në arsim për të siguruar qasje 
të barabartë në të gjitha nivelet e arsimit dhe të trajnimit profesional, duke përfshirë edhe 
personat me aftësi të kufizuara, popullatën e stigmatizuar dhe fëmijët në nevojë.
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të nxisin “në të gjitha nivelet e sistemit arsimor, duke përfshirë edhe fëmijët e moshës së hershme, një 
qëndrim respektues ndaj të drejtave të personave me aftësi të kufizuar“.  

3.1.2 Legjislacioni kombëtar 

Në Shqipëri legjislacioni në mbrojtje të të drejtave të personave me aftësi të kufizuar vazhdimisht 
është përmirsuar si rezultat i reflektimit për t’ju përshtatur detyrimeve që rrjedhin nga aktet 
ndërkombëtare të cilat Shqiperia i ka nënshkruar. Ratifikimi i Konventës për të Drejtat e Personave 
me Aftësi Kufizuara  (në 2012) ngre në një nivel më të lartë mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave 
të personave me aftësi të kufizuara në Shqipëri. Në mbështetje të kësaj, kuadri ligjor i brëndshëm ka 
pësuar zhvillime positive në përputhje me standartet e parashikuara në këtë konventë, duke reflektuar 
mbrojtje me ligj të së drejtës  për arsim të fëmijëve me aftësi të kufizuar e duke e konsideruar atë si 
të drejtë themelore të tyre. 

Në përgjigje të përmirërsimit të kuadrit ligjor është ndryshimi në Ligjin nr. 69/2012 dt. 21.06.2012 “Për 
Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë. Në Kreun XI të ketij ligji, “Arsimimi i 
fëmijëve me aftësi të kufizuara” (neni 63) parashtron zhvillimin e plotë të potencialit intelektual e 
fizik të këtyre fëmijëve dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre me qëllimin për t’i përgatitur për 
integrimin e plotë në shoqëri dhe në tregun e punës. Po në këtë nen, citohet që përfshirja e fëmijëve me 
aftësi të kufizuara në institucionet arsimore të specializuara për ta është përgjithësisht e përkohshme. 
Përfshirja dhe integrimi i fëmijëve me aftësi të kufizuara në kopshtet dhe shkollat e zakonshme të 
arsimit bazë është parësore.  Neni 64 i po të ketij ligji, për “Ndjekjen e institucioneve arsimore nga 
fëmijët me aftësi të kufizuara”, paraqet kriteret dhe strukturat përgjegjëse për sigurimin e arsimimit 
të fëmijëve me aftësi të kufizuara në arsimin special dhe/ose në arsimin e zakonshëm. Kriteret dhe 
standardet duhet të rregullohen përmes hartimit të dispozitave normative dhe udhëzimeve përkatëse. 
Neni 65, për “Organizimin e arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara”, parashtron që nxënësit me 
aftësi të kufizuara mësojnë sipas planit mësimor e programeve lëndore të zakonshme, të përshtatura 
për ta, ose sipas planit mësimor e programeve lëndore të specializuara. Programi i personalizuar 
për nxënësin me aftësi të kufizuara hartohet nga një komision në përbërje të të cilit ka mësues të 
institucionit të cilët u përkasin fushave të ndryshme të të nxënit dhe psikologë.

Kutiza 1  Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave  
     me Aftësi të Kufizuara (2006) 

•	 Personat	 me	 aftësi	 të	 kufizuara	 nuk	 janë	 të	 përjashtuar	 nga	 sistemi	 arsimor,	 me	
shkak aftësinë e kufizuar dhe se fëmijët me aftësi të kufizuara nuk janë të përjashtur 
nga arsimi falas, nga sistemi i përgjithshëm arsimor, në nivelin e detyruar dhe atë të 
mesëm, me shkak aftësinë e kufizuar.  

•	 Personat	me	aftësi	të	kufizuara	kanë	qasje	në	arsim	gjithëpërfshirës,	cilësor	dhe	falas,	
në nivelin e detyruar dhe atë të mesëm brenda sistemit të përgjithshëm arsimor, dhe 
ata trajtohen si të barabartë me të te tjerët  në komunitetin ku jetojnë. 

•	 Hapsira	 dhe	 mjedise	 të	 përshtatëshme,	 në	 përputhje	 me	 kërkesat	 e	 nevojat,	 ju	
sigurohen.

•	 Personat	me	aftësi	të	kufizuara	marrin	mbështetjen	e	duhur,	që	ju	mundeson	arsimimin,	
brenda  sistemit të përgjithshëm arsimor 

•	 Masa	 efektive	 të	 individualizuara	 	 sigurohen	 me	 qëllim	 që	 maksimizohet	 zhvillimi	
akademik e social e në  përputhje objektivin e përfshirjes së plotë. 
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Një dokument tjetër, hartuar në përputhje të plotë me parimet themelore të Konventës Ndërkombëtare 
për të drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara si dhe Strategjinë e Bashkimit Europian për Personat 
me Aftësi të Kufizuara, është “Plani Kombëtar i Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara 2016-
2020”, Miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave, nr. 483, datë 29 Qershor 2016. Në kreun 1.4, 
“Arsimi“, parashtrohet se e drejta për arsim për të gjithë fëmijët në Shqipëri, përfshirë fëmijët me 
aftësi të kufizuara, është e garantuar nga një shumëllojshmëri ligjesh dhe rregulloresh, si dhe nga 
objektivat sociale të përcaktuara në kushtetutë. 

3.1.3  Kuadri institucional

Në zbatimin e kuadrit ligjor për arsimin gjithëpërshirës janë përfshirë shumë institucione publike 
në nivel qëndror dhe atë lokal.  Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinise është institucioni kryesor për 
hartimin e politikave dhe monitorimin e tyre në lidhje me arsimin parauniversitar, përfshirë edhe 
arsimin gjithëpërfshirës.  Për implementimin e politikave ajo bashkëpunon me njësitë e qeverisjes 
vendore dhe Drejtoritë/Zyrat Arsimore, ku secila nga këto hallka ka funksionet e veta të parashikuara 
në Ligjin Nr. 69/2012,“Për Arsimin Parauniversitar“ dhe konktetisht:

 Kutiza 2  Kuadri ligjor kombëtar për Arsimin gjithëprfshirës në Shqipëri:

•	 Kushtetuta	e	Shqipërisë:	Neni 18.

•	 Ligji	Nr.	10	221,	2010,	Për	Mbrojtjen	nga	Diskriminimi: Neni 1.

•	 Kodi	Civil,	Neni 9.

•	 Ligji	Nr.	9062,	datë	8.5.2003.	Kodi	i	Familjes:	Neni 267.

•	 Ligji	Nr.	69/2012,	Për	Arsimin	Para-universitar:	Neni 2, Neni 5, Neni 19, Neni 20, Neni 44, 
Neni 63. Ndryshuar me ligjin nr. 56/2015, datë 28.5.2015

•	 Ligji	Nr.	 9355,	 datë	 10.03.2005,	 ndryshuar	 në	 2011,	 për	Asistencën	 dhe	 Shërbimet	
Sociale: Nenet 4 e 15.

•	 Arsimimi	i	Nxënësve	me	Nevoja	të	Veçanta,	Dispozita	Normative	për	Arsimin	Para-
universitar- 2002: Neni 57, pika 1, Pika 2; Në pikën 17, Pika 18.

•	 Strategjia	Kombëtare	për	Personat	me	Aftësi	të	Kufizuara,	2005-2015.

•	 Strategjia	Kombëtare	për	Zhvillim	dhe	Integrim,	2007.

•	 Strategjia	Ndërsektoriale	e	Përfshirjes	Sociale,	2007-2013.

•	 Strategjia	Kombëtare	e	Arsimit	Para-universitar,	2009-2013.

•	 Plani	i	Integruar	i	Ministrisë	së	Arsimit,	2010.

•	 Plani	i	Veprimit	për	Fëmijë	2012-2015,	MPCSSHB.

•	 Strategjia	Kombëtare	e	Mbrojtes	Sociale,	2015-2020.

•	 Plani	Kombëtar	i	Veprimit	për	Personat	me	Aftësi	të	Kufizuara,	2016-2020.

•	 Kuadri	për	Zhvillim	të	Qëndrueshëm	i	Kombeve	të	Bashkuara,	2017-2021	ndërmjet	
Këshillit të

•	 Ministrave	të	Republikës	së	Shqipërisë	dhe	Kombeve	të	Bashkuara,	Rezulatti	II.

•	 Ligji	Nr.10	221,	datë	4.2.2010,	“Për	mbrojtjen	nga	Diskriminimi”
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	Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë

 Funksionet kryesore të ministrisë në drejtim të sistemit arsimor parauniversitar janë, përgatitja 
e akteve ligjore dhe nënligjore të sistemit arsimor, zbatimi i Strategjisë Kombëtare të Arsimit 
Parauniversitar, monitorimi dhe kontrolli në zbatimin e ligjshmërisë dhe përdorimit të fondeve në 
institucionet arsimore, si dhe bashkëpunon me ministritë e linjës, njësitë e qeverisjes vendore dhe 
me organizma të tjerë qeveritarë ose joqeveritarë, të vendit ose të huaj. 

	Instituti i Zhvillimit të Arsimit (IZHA)

 IZHA është Institucioni i ngarkuar nga Ministria për organizimin e kualifikimit të mësuesve dhe 
të drejtuesve të institucioneve arsimore të arsimit parauniversitar në të gjitha nivelet. Procesi i 
kualifikimit është mbështetur në programet për kualifikimin e mësuesve. IZHA ofron  programe 
për trajnimin e mësuesve në të gjitha DAR/ZA, duke hartuar standarde sipas profileve të mësuesve.

	Njësitë arsimore vendore (DAR/ZA)

 Njësitë arsimore vendore janë përfaqësuese të ministrisë në nivel vendor dhe krijohen me vendim 
të Këshillit të Ministrave. Njësitë arsimore vendore janë drejtoritë arsimore në nivel qarku dhe 
zyrat arsimore në nivel rrethi. Njësia arsimore vendore është përgjegjëse për funksionimin e 
institucioneve arsimore brënda juridiksionit të saj. Njësia arsimore vendore bashkëpunon me 
njësinë bazë të qeverisjes vendore për: i) planifikimin, realizimin e investimeve dhe mirëmbajtjen 
e institucioneve arsimore; ii)  rastet e braktisjes së shkollës;iii) sigurimin e mjeteve mësimore për 
institucionet publike, sipas formulës “për nxënës”.

	Institucioni arsimor (Kopshti, Shkolla) 

 Institucioni arsimor ka për detyrë krijimin e mjedisit miqësor për nxënësit dhe të mundësive që 
secili nxënës të shfaqë, të zhvillojë individualitetin dhe të realizojë potencialin e tij në përputhje 
me këtë ligj. Institucioni arsimor funksionon sipas rregullores së tij të brendshme, e cila është në 
përputhje më këtë ligj e aktet e tjera ligjore në fuqi dhe miratohet nga titullari i njësisë arsimore 
vendore përkatëse.  Institucioni arsimor u ofron nxënësve mjediset dhe pajisjet për veprimtari 
sportive, kulturore e zbavitëse edhe pas orëve mësimore, si dhe në ditët e pushimit. 

	Njësia bazë e qeverisjes vendore (Bashkia) 

 Njësia bazë e qeverisjes vendore, në bashkëpunim me njësinë përkatëse arsimore vendore 
dhe institucionet arsimore publike, është përgjegjëse për: i) regjistrimin e nxënësve në shkollat 
publike të arsimit të detyrueshëm me kohë të plotë; ii) përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së 
shërbimit arsimor për të gjithë nxënësit në institucionet arsimore parauniversitare publike, me 
fonde të Buxhetit të Shtetit ose me fonde nga transferta e pakushtëzuar ose të ardhurat e veta.

 Njësia bazë e qeverisjes vendore, mbështetur në propozimet e njësive arsimore vendore dhe 
këshillat e mësuesve të institucioneve, sipas kritereve të miratuara në këshillat e njësive vendore, 
mbështet punonjësit e institucioneve arsimore për zhvillimin e tyre profesional,zhvillimin e 
kurrikulës si dhe pajisjen e institucioneve arsimore me mjete mësimore. 

	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është një nga Ministritë kryesore për zbatimin e 
Planit Kombëtar të Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara. Brënda kësaj ministrie, Këshilli 
Kombëtar për Aftësinë e Kufizuar është strukture përgjegjëse për monitorimin e Planit Kombëtar 
të Veprimit, ndërsa Drejtoria e Përfshirjes Sociale dhe Barazisë Gjinore mbart rolin koordinues 
me zyrtarët e ministrive të linjës, përfshirë Ministrinë e Arsimit dhe Sportit.  
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3.1.4  Reforma administrative e territoriale dhe decentralizimi 

Në Shtator të 2014-ës, parlamenti shqiptar aprovoi ligjin “Mbi ndarjen administrative dhe territoriale 
të njësive vendore në Republikën e Shqipërisë”. Sipas kësaj ndarje të re Shqipëria përbëhet nga 12 
Qarqe dhe 61 njësi vendore të emërtuara Bashki. Bashkitë përbëjnë nivelin e parë të qeverisjes vendore. 
Qarku është niveli i dytë (më i lartë) dhe përbëhet nga disa bashki, të cilat kanë lidhje tradicionale, 
ekonomike e sociale. Qarku operon nga pikëpamja territoriale në një rajon. Qarku shërben si “urë” 
lidhëse ndërmjet qeverisjes vendore të nivelit të parë (bashkive), me qeverinë qëndrore. Këshilli i 
Ministrave emëron 12 prefektë të cilët mundësojnë në nivel rajonal një koordinim më të mirë ndërmjet 
bashkive, qarqeve dhe qeverisë qëndrore.  

Në ndarjen e mëparshme administrative e territoriale, ligji nr.7572, dt.10.06.1992 “Për organizimin 
dhe funksionimin e pushtetit lokal”, njësitë vendore të nivelit të parë ishin bashkitë e komunat. Deri 
në 2014, Shqipëria kishte 65 Bashki e 309 komuna (në total 374 njësi administrative), ku bashkitë 
kishin territore në zonat urbane, ndërsa komunat territore në zonat rurale. Fragmentarizimi i lartë i 
njësive të qeverisjes vendore krijoi probleme në proçesin e decentralizimit për shkak të mungesës së 
kapaciteteve profesionale dhe pa-aftësisë për të shpërndarë shërbime publike me eficencë.  Numri i 
lartë i njësive të qeverisjes vendore krijoi pabarazi në shpëndarjen e shërbimeve publike për qytetarët. 
Shumë njësi të vogla kishin buxhete që dominoheshin nga shpenzime për personelin dhe shërbimet 
për qytetarët, pothuajse mungonin. 

Ndarja e re territoriale ishte nevojë që njësitë vendore, më të mëdhaja në territore, të kishin më 
shumë mundësi për të marrë më shumë funksione të deleguara, të kishin më shumë mundësi për të 
krijuar një barazi ekonomike dhe të ishin me efiçente në hartimin e zbatimin e politikave të zhvillimit 
ekonomik e social në nivel vendor. Reforma në ndarjen administrative e territoriale në 2014 është e 
shoqëruar me thellim të proçesit të decentralizimit. Një nga funksionet e transferuara nga qeveria 
qëndrore tek bashkitë (njësitë e pushtetit vendor), janë arsimi parashkollor dhe pjesërisht elementë 
të administrimit  në arsimin parauniversitar. Thellimi i decentralizimit pritet të sjellë përmirësime në 
sistemin arsimor parashkollor pasi njësitë e pushtetit vendor kanë avantazhin e informacionit dhe të 
mundesisë për t’ju përshtatur më mirë nevojave lokale. 
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Në Shqipëri numërohen rreth 40252 fëmijë të grupmoshës 0-6 vjec të vlerësuar si fëmijë me aftësi të 
kufizuara nga KMCAP-i. Ky grup fëmijesh përbën 1.7 përqind të fëmijëve të kësaj grupmoshe ku rreth 
60% e tyre jeton në zonat rurale.  E dhëna e mësipërme mbi numrin e fëmijeve me aftësi të kufizuara, 
është marrë nga raportimet e Shërbimit Social. Në tre vitet e fundit  (2015, 2016 e 2017), numri i 
fëmijëve me aftësi të kufizuara të grupmoshës 0-6 vjeç është ulur duke reflektuar një ulje të numrit të 
rasteve të identifikuar, të rregjistruara dhe të mbështur me të ardhura. 

Tabela 1.   Numri i fëmijëve 0-6 vjec, me aftësi të kufizuara sipas viteve (përcaktuar nga KMCAP-i) 

                                 Vitet 2015 2016 2017

Numri i fëmijëve 0-6 vjec me aftësi të kufizuara 4,880 4,148 4,025

Burimi i informacionit: Shërbimi Social, 2018

Pavarësisht shifrës aktuale zyrtare të raportuar nga Shërbimi Social, mësues dhe psikologe 
tregojnë se ka një numër të madh fëmijësh me aftësi të kufizuara të “fshehur”, të pa-vlerësuar e të 
pa-raportuar zyrtarisht nga strukturat kompetente. Jashtë identifikimit zyrtar janë shumë fëmijë. 
Vlerësimi dy ekstremësh (“i aftë” ose “jo aftë”) si edhe përdorimi vetëm i kritereve mjekësore kanë 
lënë shume fëmijë “jashtë” statistikave e për pasojë edhe jashtë vëmendjes. Nga ana tjetër egziston 
fenomeni i hezitimit të prindërve për të deklaruar aftësinë e kufizuar të fëmijes,  për shkak të frikës 
nga stigmatizimi dhe përjashtimi. 

Një studim i kryer së fundmi (Prill 2018) nga Save the Children dhe World Vision, mbi “Aftësinë e 
kufizuar tek fëmijët në Shqipëri” tregon se prevalenca e aftësisë së kufizuar në grupmoshën 2-17 vjeç 
është 10.4 %, ndërsa 45.4 % manifestojnë vështirësi te nivelit të lehtë, në një nga fushat e funksionimit. 
Ky studim nuk mbulon grupmoshën nga 0 deri në 2 vjeç, për ketë arsye vlerësimi i saktë të numrit 
të fëmijeve (0-6 vjeç) me aftësi te kufizuara në dy bashkitë në studim është i vështirë. Llogaritje të 
përafërta të çojnë në konkluzionn se aftësia e kufizuar tek grupmosh (0-6 vjeç), mund të jetë nga 2 
në 2.5 herë më  e lartë,  nga ajo që është e diagnostikuar dhe e certifikuar nga KMCAP-i. Studimi 
i Save the Children dhe World Vision tregoi se prevalenca e aftësisë së kufizuar është më e ulët 
tek grupmosha 2-4 vjeç, (me 8.4 %), duke treguar nevojën për një vëmendje të shtuar, që në fazat e 
hershme të jetës së një fëmije. 

Certifikimi i aftësisë së kufizuar është një sfidë e vërtetë në skemën e ndihmës së aftësisë së kufizuar 
që menaxhohet aktualisht nga Ministria e Shëndetsisë dhe e Mbrojtjes Sociale. Sot ka disa modele 
vlerësimi të aftësisë së kufizuar por dy janë modele kryesore në përdorim: modeli mjekësor, i cili është 
dominues, dhe modeli social, i cili është një model i ri në trajtimin e aftësisë së kufizuar. Në Shqipëri 
funksionon ende modeli mjekësor, sipas të cilit një komision mjekësor (KMCAP-i) përcakton gjëndjen 
shëndetësore ose sëmundjet që sjellin aftësinë e kufizuar të personave, përfshirë fëmijët. Projekti i 
“Modernizimit të Asistencës Sociale” që është në proçes aplikimi, synon të reformojë proçesin aktual 
të “përfshirjes” në skemë, përmes aplikimit të modelit biopsikosocial të aftësisë së kufizuar. Një fazë 
pilot po i paraprin aplikimit në shkallë niveli kombëtar. Aplikimi i modelit biopsikosocial synon të 

4 Aftësia e kufizuar tek fëmijët 
0-6 vjeç

2. ShSSh, të dhëna mbi aftësinë e kufizuar, viti  2017
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zbatojë drejtësinë sociale duke u fokusuar në rolin e shoqërisë për rritjen e barazisë, për të gjithë 
qytetarët, përfshirë edhe personat me aftësi të kufizuara. Modeli biopsikosocial identifikon pengesat 
në sistem, qëndrimet negative dhe përjashtimet që vijnë në mënyrë të qëllimisht apo pa dashje. 
Sipas këtij modeli, dëmtimet fizike, shqisore, forma të ndryshme aftësisë e kufizuar intelektuale ose 
psikologjike mund të shkaktojë pamundësi, por këto nuk çojnë domosdoshmërisht në aftësi të kufizuar, 
përveç nëse shoqëria dështon të marrë parasysh dhe të përfshijë njerëzit, pavarësisht nga dallimet 
e tyre. Aplikimi i këtij modeli do të sjellë njohjen e disa diagnozave të reja që sjellin aftësi të kufizuar, 
ndërsa të tjera nuk do të merren në konsideratë.   

Fëmijët me aftësi të kufizuar përjetojnë stigmatizim që nga lindja dhe janë më shumë të prekshëm ndaj 
përjashtimit, fshehjes, abandonimit, neglizhences, abuzimit dhe në pak raste edhe të institucionalizimit.  
Pavarësisht zhvillimeve positive në drejtim të arsimit gjithëpërfshirës dhe të politikave nxitëse për 
arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, shifrat mbi numrin e fëmijeve me aftësi të kufizuara që 
arsimohen janë ende të ulta. Ndërsa në nivel kombëtar, frekuentimi i arsimit parashkollor nga fëmijët 
normale (pa nevoja të vecanta) është rreth 60-62%, për fëmijet me aftësi të kufizuara frekuentimi 
qëndron në nivelin 22 %3 në 2015-2016.  Të dhënat për vitin 2016-2017 janë ende në proçes përpunimi.

Tabela 2, jep informacion mbi tendencën e frekuentimit të arsimit parashkollor nga fëmije normale 
dhe fëmijë me aftësi të kufizuara, në të vitet shkollore. Për grupin e fëmijëve me aftësi të kufizuar, 
frekuentimi arsimit parashkollor rritet nga 14 % në 2013-2014, në 22 % në 2015-2016. Kjo tregon 
edhe për përmirësim  të rregjistrimit në struktura normale parashkollore, në nivel kombëtar. 

Ekspertë të arsimit pohojnë se aplikimi i arsimit gjithëpërfshirës është një proçes i gjatë, dhe 
e rëndësishme është krijimi i një eksperience pozitive me mbështetje, ndonëse të limituar, si nga 
Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ministria e Shëndetsisë dhe e Mbrojtjes Sociale ashtu edhe nga njësitë 
e pushtetit vendor. 

Tabela 2. Numri i fëmijëve 3-6 vjec, normale (pa nevoja të veçanta) dhe i fëmijeve me aftësi të kufizuara , të rregjistruar në arsimin 
parashkollor, përgjatë  2013-2014, 2014-2015 dhe 2015-2016.  

 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Numri i fëmijevë 3-6 vjec të rregjistruar në  arsimin 
parashkollor

81,448 82,623 84,096

Përqindja e fëmijeve 3-6 vjec të rregjstruar në arsim 
parashkollor 

60% 61% 62%

Numri i fëmijëve 3-6 vjec me aftësi të kufizuara të 
rregjistruar në  arsimin parashkollor 

302 421 403

Përqindja e fëmijeve 3-6 vjec, me aftësi të kufizuara,  të 
rregjstruar në arsim parashkollor

14% 22% 22%

Burimi i informacionit: Transmonee data 1989-2015; Ministria e Arsimit dhe Sportit 2015,  Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, 2015

Të dhëna nga Shërbimi Social (ShS) tregojnë një tjetër realitet lidhur me frekuentimin e arsimit 
parashkollor nga fëmijët me aftësi të kufizuara. Sipas ShS, frekuentimi  i arsimit parashkollor nga 
fëmijët me aftësi të kufizuara te grupmoshës 0-6 vjeç, ishte në 2014 50%, në 2015, 64% dhe në 2016, 
48%. ShS nuk e raporton më vehte grupmoshën 3-6 vjeç. Për llogjikë, në shifrat e mësipërme duhet 
të jenë të përfshirë edhe fëmijë që frekuentojnë çerdhet. Megjithatë diferenca e lartë me raportimet 
nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, na nxjerr në konkluzionin se informacioni  i marrë nga ShS, lidhur 
me numrin e fëmijëve me aftësi të kufizuara që arsimohen, duhen të merret me rezervë, pasi nuk ka 
informacion se si gjenerohen të dhënat.   

3. Ky nivel bazohet në kalkulimin e femijeve me aftesi të kufizuara, të percaktuar sipas KMCAP-it. 
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4.1  Përse arsim parashkollor gjithëpërfshirës për fëmijët 
       me aftësi të kufizuara? 

Eksperienca e shumë shteteve, tregon se zhvillimi i arsimit gjithëpërfshirës në fëmijërinë e hershme, 
lidhet ngushtë me; i) respektimin e të drejtave të fëmijeve, ii) përfitimin ekonomik, iii) efikasitetin e 
ndërhyrjeve të hershme dhe iv) nevojën e programeve komunitare.  Nga këndvështrimi i respektimit 
të të drejtave, ndërhyrjet në fëmijerinë e hershme, përfshirë arsimin parashkollor, ndihmojnë në 
realizimin e së drejtës së fëmijeve me aftësi të kufizuara, për zhvillim “në maksimumin e mundshëm të 
mundësive”. Arsimi gjithëpërfshirës, në fëmijërinë e hershme ndikon jo vetëm në reduktimin e aftësive 
të kufizuara, por edhe influencon në faktorët e jashtëm që shkaktojnë përjashtim. 

Tashmë është i njohur fakti që përgjatë grupmoshës 0-3 vjeç zhvillohet 80 % e trurit të fëmijes. 
Çdo neglizhencë në këtë grupmoshë, ka efekte negative të përhershme. Ashtu siç ushqimi i varfër lë 
pasoja në zhvillimin e dobët, stimulimi i varfër çon në një performancë të ulët në arsimim dhe nivel 
të ulët konjitiv. Shumë fëmijë me aftësi të kufizuara me ndërhyrje të pamjaftueshme, gjatë fëmijerisë 
së hershme, nuk mund zhvillohen në përputhje me potencialin e tyre.  Përkujdesja dhe arsimi në 
fëmijërinë e hershme janë mjete të fuqishme për zhvillimin e aftësive të ndryshme dhe reduktimin 
e disadvantazheve dhe pabarazive. Fëmijët me aftësi të kufizuara që përfitojnë arsim parashkollor 
kanë me shumë shanse për të qenë më produktive kur të rriten, duke çuar në uljen e shpenzimeve për 
edukim dhe mbrojtje sociale. 

Programet e zhvillimit të hershëm kanë treguar se përmirësojnë treguesit e mbijetesës, të rritjes e 
zhvillimit. Përqasje të kombinuara me shërbime në nivel komunitar dhe rritje të përfshirjes se prindërve, 
ndikojnë në identifikimin e hershëm dhe realizimin e ndërhyrjeve që lidhen me  zhvillimin e fëmijëve 
me aftësi të kufizuara   

4. 2  Aplikimi i arsimit parashkollor gjithëpërfshirës në 
       bashkitë Elbasan dhe Korçë

Gjithëpërfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara në kopshte e shkolla normale, është e lidhur               
ngushtë me reduktimin/eliminimin barrierrave fizike, sociale dhe financiare. Raporte nga UNICEF,     
Save the Children dhe organizata në mbrojtje të të drejtave e fëmijëve me aftësi të kufizuara, 
tregojnë se  gjithëpërfshirja arrihet duke ndërtuar politika dhe sisteme arsimimi adequate, duke 
reduktuar stigmën sociale, modifkuar sjelljen e prindërve, duke ndërtuar në nivel shkolle të një klimë 
gjthëpërfshirëse. Në nivel shkolle, gjithëpërfshirja është e lidhur me akesin, proçesin e mësimdhënies, 
personelin e specializuar, planet individuale edukative,  përfshirjen dhe sinergjinë ndërmjet stafit 
pedagogjik dhe prindërve.

Në nivel njësie të qeverisjes vendore (bashkie) arsimi parashkollor gjithëpërfshirës 
mundësohet nga prezenca e strukturave arsimore (çerdhe, kopshte e shkolla) pranë 
komuniteteve ku jetojnë femijë me aftësi të kufizuara. Akesi në këto struktura është i lidhur 
me (i) reduktimin e barrierave të ndërtimit (të pasurit e parmakëve dhe rrugëve të kalimit për fëmijët 
me probleme në shikimin, të rampave dhe reduktimit të pengesave në hyrje për fëmijët me probleme 
në lëvizje; (ii) ofrimin e mësimdhënies në pershtatje me nevojat e fëmijëve me aftësi të kufizuara; (iii) 
mësuesit të cilët janë të aftësuar/trainuar për të punuar me fëmijë me aftësi të kufizuar në grupe/
klasa gjithëpërfshirëse; (iv) egzistencen e një personeli të specializuar, që jo vetëm përmirëson raportin 
nxënës për mësues, por siguron një mbështetje më të mire për mësuesin e nxenësin, (si mësuesi 
mbështetës, logopedisti, psikologu, punonjësi social, etj.) Në strukturat arsimore gjithëpërfshirëse çdo 
fëmijë me aftësi të kufizuar ka plan edukativ individual (PEI) që përshtat kurrikulën mësimore, me 



22

nevojat e vecanta të fëmijës, dhe mundëson një klime normale për të gjithë fëmijët, me apo pa nevoja 
të veçanta. Strukturat arsimore që aplikojnë arsimin gjithëpërfshirës, punojnë për të informuar stafin, 
prindërit e fëmijët mbi kushtet dhe ndryshimet e mundëshme, që sjell kjo përqasje e re. 

Intervista me specialiste të DAR dhe drejtues të strukurave parashkollore pranë bashkive, tregojnë 
se në Bashkitë Elbasan dhe Korçë ka vullnet të mirë në drejtim të arsimimit të fëmijevë me aftësi të 
kufizuara. Ata pohojnë se ligji aktual, për gjithëpërfshirjen në shkolla të zakonshme, të fëmijëve me 
aftësi të kufizuara është një ligj i mirë, por që ndeshet me probleme në zbatimin e tij. 

Pas vitit 2012, kur Ministria e Arsimit dhe Sportit hartoi kuadrin ligjor për përfshirjen e fëmijëve 
me aftësi të kufizuara në sistemin arsimor të përgjithshëm, ka hapa pozitive por të ngadalshëm, në 
aplikimin e konceptit të përfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara në çerdhet, koshtet e shkollat 
normale.  Për vitin shkollor 2017-2018, në bashkitë Elbasan dhe Korcë, 37 fëmijë me aftësi 
të kufizuara, të grupmoshës 3-6 vjeç, frekuentojnë arsim parashkollor. 

4.2.1 Struktura të arsimit publik parashkollor, në bashkitë 
 Elbasan dhe Korçë  

Arsimi publik parashkollor përbëhet nga çerdhet dhe kopshtet. Ndërsa çerdhet janë struktura 
parashkollore në vartësi të bashkive dhe përfshijnë fëmijë të grupmoshës 0-3 vjeç, kopshtet janë 
institucione me vartësi të dyfishtë, nga Ministria Arsimit dhe e Sportit dhe bashkitë, dhe frekuentohen  
nga fëmijë të grupmoshës 3-6 vjeç. Në strukturën e arsimit parashkollor funksionojnë edhe klasa 
përgatitore, të cilat ngrihen pranë shkollave të arsimit të deyruar dhe frekuentohen nga fëmijë të 
grupmoshës 5-6 vjeç. Në zonat rurale, kopshte me grupe të përzier, janë pjesë e strukturës së shkollave 
nëntëvjecare apo të shkollave vartëse.  

Arsimi publik parashkollor në Bashkite Elbasan dhe Korçë, përbëhet nga 4 çerdhe 
152 kopshte dhe 25 klasa përgatitore që funskionojnë brënda shkollave. Arsimi publik 
parashkollor në të dy bashkitë, pa përfshirë çerdhet, frekuentohet nga 8,919 fëmijë të 
grupmoshës 3-6 vjeç. 

Në dy bashkitë funksionojnë 4 çerdhe publike, nga të cilat 3 në Elbasan (me 210 fëmijë) 
dhe 1 në Korçë me rreth 100 fëmijë. 

Kutiza 3  Probleme me të cilat ndeshet zbatimi i arsimit gjithëpërfshirës, 
     në sistemin parashkollor

•	 pamjaftueshmëri	e	buxheteve;

•	 numër	të	limituar	i	mësuesve	të	aftësuar	për	të	punuar	më	fëmijë	me	aftësi	të	kufizuara;	

•	 numër	i	lartë	të	fëmijëve	në	një	grup/klasa	(përfshirë	grupet/klasat	përgatitore);		

•	 pamjaftueshmeri	 të	 shërbimeve	 të	 identifikimit	 të	 hershëm	 dhe	 të	 vlerësimeve	
periodike, në nivel komunitar; 

•	 shërbime	mbështetëse	e	rehabilituese	të	limituara	(logopedi,	terapi	fizike,	fizioterapi,	
terapi ABA, transport, etj.);

•	 resistencë/mosbesim	të	prindërve	mbi	rëndësinë	e	arsimit	gjithëpërfshirës	parashkollor,	
tek fëmijët me aftësi të kufizuara.

Burimi i informacionit: Specialistë të arsimit parashkollor në Bashkitë Elbasan e Korcë, 2018  
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Tabela 3. Numri i kopshteve e klasave përgatitore dhe numri i fëmijëve 3-6 vjec që frekuentojnë arsim parshkollor, sipas bashkive,  në 
tre vitet e fundit ( 2015-2016, 2016-2017 dhe 2017-2018) 

Bashkia Elbasan Bashkia Korçë

Kopshte Klasa 
përgatitore

Fëmije 3-6 
vjeç në arsim 
parashkollor 

Kopshte Klasa 
përgatitore

Fëmije 3-6 
vjeç në arsim 
parashkollor 

2015-2016 99 18 6,432 53 5 2,305

2016-2017 103 19 6,895 50 6 2,203

2017-2018 101 19 6,900 51 6 2,019

Burimi i informacionit: DAR Elbasan; DAR Korcë, 2018

Gjatë tre viteve të fundit në bashkinë Elbasan ka një tendencë në rritje të strukturave parashkollore 
e shoqëruar edhe me rritje të numrit të fëmijëve që frekuentojnë arsimin parashkollor. Në Bashkinë 
Korçë ndodh e kundërta. Numri i strukturave parashkollore është në ulje dhe po ashtu numri i 
fëmijëve të rregjistruar në arsim parashkollor. Specialitët e arsimit në Korcë e shpjegojnë me numrin 
në ulje të numrit të fëmijëve në moshë parashkollore.  

Grafiku 1   Ecuria e numrit të strukturave publike që ofrojnë arsim parashkollor,  Bashkia Elbasan

Burimi i informacionit: DAR Elbasan, 2018

Grafiku 2  Ecuria e numrit të strukturave publike që ofrojnë arsim parashkollor, Bashkia Korçë  

Burimi i informacionit: DAR Korce, 2018
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4.2.2 Strukturat parashkollore publike, me arsim gjithëpërfshirës

Në vitin shkollor 2017-2018, në bashkitë Elbasan e Korçë, numri i kopshteve dhe i shkollave 
me klasa përgatitore, të cilat frekuentohen edhe nga fëmijë me aftësi të kufizuara, është 
respektivisht 12  për Elbasanin dhe 6 për Korçën.  

Në bashkinë Elbasan, në vitin aktual shkollor (2017-2018), krahasuar me dy vite më parë (2015- 
2016), vërehet rritje e numrit të kopshteve që frekuentohen nga fëmijë me aftësi të kufizuara, nga 7 në 
12 (ose 5 kopshte me shumë) dhe ulje e numrit të klasave përgatitore të frekuentuara nga fëmijë me 
aftësi të kufizuar (5-6 vjeç). Në vitin e fundit shkollor në 19 shkolla me klasa përgatitore nuk ka më 
asnjë klasë që të frekuentohet nga fëmijë me aftësi të kufizuar. Drejtues të arsimit tregojnë se fëmijët 
me aftësi të kufizuara gjithnjë e më shumë po rregjistrohen në arsim parashkollor në moshë më të 
hershme, përmes sistemit të kopshteve. 

Grafiku 3.  Ecuria e numrit të strukturave parashkollore, që aplikojnë arsim gjithëpërfshirës, Bashkia Elbasan 

Burimi i informacionit: DAR Elbasan, 2018

Për bashkinë Elbasan, një vështrim sipas vendbanimit (zonë urbane apo rurale) në tre vitet e fundit, 
tregon për një rritje të numrit kopshteve me arsim gjithëpërfshirës në zonat rurale, por një ulje deri në 
mungesë të numrit të shkollave që aplikojnë arsim gjithëpërfshirës në klasat përgatitore, si në zonat 
urbane ashtu edhe rurale.  (tabela 4 dhe grafiku 4). 

Tabela 4.  Të dhëna mbi strukturat publike që ofrojnë arsim parashkollor për fëmijët e grupmoshës 3- 6 vjeç,  me aftësi të kufizuar, në 
Bashkinë  Elbasan 

Viti shkollor 

Numri kopshteve gjithëpërfshirëse 
(përfshirë kopshtet në shkolla) 

Numri i shkollave me klasa përgatitore 
gjithëpërfshirëse Totali

urbane rurale urbane rurale

2015-2016 3 4 2 2 11

2016-2017 5 6 5 1 17

2017-2018 5 7 0 0 12

Burimi i informacionit: DAR Elbasan, 2018
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Grafiku 4   Ecuria e numrit të strukturave publike parashkollore që frekuentohen nga fëmijë me aftësi të kufizuar, Bashkia Elbasan 

Burimi i informacionit:  DAR Elbasan 2018

Në bashkinë Korçë ka një situate tjetër. Në vitin aktual shkollor (2017-2018), krahasuar me 2 vite më 
parë (2015-2016 dhe 2016-2017), ka një reduktim të ndjeshëm të numrit të kopshteve me fëmijë me 
aftësi të kufizuara. Ndërsa në po këtë vit shkollor numri i shkollave me klasa përgatitore reduktohet 
në vetëm 1 shkollë. 

Grafiku 5   Ecuria e numrit të strukturave  parashkollore që aplikojne arsim gjithëpërfshirës   Bashkia Korcë 

Burimi i informacionit: DAR Korcë, 2018

Në bashkinë Korçë, të dhënat sipas vendbanimit, tregojnë për një ulje të ndjeshme të kopshteve që 
frekuentohen nga fëmijë me aftësi të kufizuara, si në zonën urbane ashtu edhe atë rurale (tabela 5 e 
grafiku 6).  

Tabela 5.   Të dhëna mbi strukturat publike që ofrojnë arsim parashkollor për fëmijët e gupmoshës 3- 6 vjeç dhe me aftësi të kufizuara, 
në Bashkine Korçë  

Vitet shkollore 
Numri kopshteve gjithëpërfshirëse

Numri i shkollave me klasa përgatitore 
gjithëpërfshirëse Totali

urbane rurale urbane rurale

2015-2016 5 5 5 0 15

2016-2017 6 9 5 0 20

2017-2018 3 2 1 0 6

Burimi i informacionit: DAR Korcë, 2018
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Në klasat përgatitore pranë shkollave në zonat rurale, nuk raportohet për fëmijë me aftësi të 
kufizuara, të rregjistruar në të tre vitet shkollore më të fundit.

Grafiku 6.  Ecuria e numrit të strukturave publike parashkollore që frekuentohen nga fëmijë me aftësi të kufizuar,  Bashkia Korcë

Burimi i informacionit: DAR Korcë, 2018

Ulja e frekuentimit është e lidhur me kushtet dhe vullnetin për t’i pranuar në klasa normale. Në 
zonat rurale, strukturat parashkollore kanë numër të lartë fëmijësh në grup4 si edhe ka mungesë të 
mësuesve mbështetës. Gjatë intervistave me prindër, u përmendën raste kur kopshti apo shkolla i ka 
refuzuar fëmijët me aftësi të kufizuara, jo në mënyrë të drejtëpërdrejtë. 

Prania e fëmijëve të aftësi të kufizuara, në çerdhe.  Problematike është trajtimi i aftësisë së 
kufizuar në struktura me të hershme se kopshti - Çerdhja. Në Korçë funksionon vetëm një çerdhe, 
ndërsa në Elbasan, vetëm tre. Të gjitha çerdhet fuksionojnë në zonën urbane të bashkive dhe nuk ka 
informacion mbi  praninë e fëmijëve me aftësi të kufizuara, në to.  

4.2.3  Përfshirja në arsim parashkollor, të fëmijëve me aftësi të kufizuara 

Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuar në arsim parashkollor është një ndër treguesit e arsimit 
gjithëpërfshirës. Për Bashkinë Elbasan, ka një përmirësim të përfshirjes së fëmijëve me 
aftësi të 3-6 vjec, në arsim parashkollor në tre vitet e fundit nga 19 në 2015-2016, në 30 
në vitin shkollor 2017-2018. 
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Unë njoh prindër që i kanë dërguar fëmijët në klasat përgatitore në zonën ku 
unë banoj, por që i kanë shkëputur brenda një kohe të shkurtër pasi edukatorja/
mësuesja nuk punonte me fëmijën. Kjo ka ndodhur edhe me fëmijën tim, por unë nuk 
jam dorëzuar. Më shumë sakrifica e dërgoj djalin tek kopshti 8 dhe tek shërbimi i 
fizioterapisë, këtu në qytetin e Korçës - një nënë nga zonat rurale të Korçës.

4. Në zonat rurale, kopshtet janë të përbëre nga grupe të përzier dhe shpesh herë me numër te lartë fëmijësh.  
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Grafiku 7  Numri i fëmijëve 3-6 vjeç në arsim parashkollor, Bashkia Elbasan

Burimi i informacionit: DAR Elbasan, 2018

Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara në Bashkinë Elbasan raportohet në shifra të ndryshme. Të 
dhëna nga ShS për Bashkinë Elbasan, se në fund të vitit 2017 ihin te certifikuar 394 fëmije me aftësi 
të kufizuara, të grupmoshës 0-6 vjec. Po sipas ketij burimi, ndjekin arsimin parashkollor (në 
kopshte e klasa përgatitore), 106  prej tyre ose 3.5 herë më shumë se raportimi i DAR.  

Për Bashkinë Korçë, numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara në arsim parashkollor në 
vitin shkollor 2017-2018, është 7. Krahasuar me 2015-2016, numri i fëmijëve me aftësi të 
kufizuara, 3-6 vjeç, është ulur me 19 fëmijë,  (73 %). ( Grafiku 8). 

Grafiku 8.   Numri i fëmijëve 3-6 vjec në arsim parashkollor, Bashkia Korcë

Burimi i informacionit: DAR Korcë, 2018

Edhe për Bashkinë Korcë ka një mospërputhje në informacion ndërmjet ShSSh dhe DAR Korçë, lidhur 
me numrin e fëmijëve me aftësi të kufizuara të grupmoshës 3-6 vjeç që ndjekin arsim parashkollor. 
Sipas zyrës ShSSh në Bashkinë Korçë, numri i fëmijëve me aftësi e kufizuara 3-6 vjec që ndjekin arsim 
parashkollor për 2016-2017 është 29, ndërsa sipas DAR Korçë, është vetëm 7 fëmijë.  
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4.2.4   Akesueshmëria në ndërtesa e fëmijëve parashkollorë me
 aftësi të kufizuara 

Përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuar është e lidhur me aksesueshmërinë në ndërtesa. Nuk 
ka informacion se sa kopshte e shkolla publike kanë barriera që lidhen me mungesën e rampave, 
gjërësinë e duhur të korridoreve për të mundësuar lëvizshmërinë e fëmijëve me karoca dhe banja 
të përshtëshme për fëmijë me probleme të lëvizshmërise (karocë), etj. Megjithatë gjatë vizitave në 
terren në disa kopshte e shkolla kishte ndërhyrje, kryesisht në rampa e banja. Megjithëse barrierat 
në ndërtesa kërkojnë një kohë më të gjatë për t’u eliminuar, mungesa e informacionit tregon se kjo 
gjë ende nuk është pjesë e vëmëndjes së DAR dhe bashkive. Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara 
fizike është ende i vogël dhe zgjidhja e dhënë nga kopshti apo shkolla është vendosja e klasës ku bëhet 
mësim në katin e parë. Në Bashkinë Korçë një kopësht është i ambientuar në një ndërtëse dy kateshe 
dhe aktualisht frekuentohet nga 3 fëmijë me aftësi të kufizuara. Njëri prej tyre ka probleme në ecje 
dhe me ekuilibrin. Transporti nga hyrja (kati i parë) në klasat e kopshtit (kati i dytë) apo zbritja për në 
banja (në katin e parë) realizohet  duke mbajtur fëmijën në krahë, nga  nëna apo edukatorja. 

Në Prill të 2017, qeveria shqiptare ka ndërtuar standarte për projektimin e shkollave që shërbejnë si 
reference për shkollat publike e private që ndërtohen apo rehabilitohen pas hyrjes në fuqi të vendimit 
Nr. 319, datë 12.4.2017 “Per miratimin e Standarteve të projektimit të shkollave”. Në këtë VKM ka 
një seksion të veçantë për “Kërkesat e Posaçme”, në të cilat jepen udhëzime mbi ndërtimin apo 
rehabilitimin e strukturave shkollore për fëmijë me nevoja të vecanta në lëvizje për shkak se përdorin 
karroca invalidësh, apo paterica ose bastune. Në këtë seksion ofrohen zgjidhje që i mundësojnë 
lëvizjen e lirë, qasjen e papenguar, qëndrimin e mësimnxënien e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Një 
VKM e vitit  20085, përcakton rregulloren lidhur me zbatimin e rregullave për eliminimin e barrierave 
arkitektonike në banesa dhe hapsira të shërbimeve publike. 

Pavarësisht përpjekjeve për përmirësimin e akesit të personave me aftësi të kufizuara me akte ligjore, 
zbatimi rigoroz i standarteve lidhur me lëvizshmerinë, është ende i dobët dhe kryesisht lidhet me 
mjetet financiare të pamjaftueshme që disponojne dy bashkitë. 

4.2.5  Mbështetja në  klasë - Prania e mësuesit ndihmës, në kopshte 
 e klasa përgatitore  

Mbështetja në klasë është forma me e zakonshme e arsimit gjithëpërfshirës dhe është një pergjigje 
për fëmijët me aftësi të kufizuara të cilët kanë nevoja të veçanta individuale arsimore. Fëmijët me 
aftësi të kufizuara kërkojnë përqasje të ndryshme në proçesin e të mësuarit ne krahasim me nxënësit 
pa nevoja të veçanta, brenda një grupi apo klase. Në zgjidhjet që projektohen për nxënësit me aftësi 
të kufizuara, mësuesi ndihmës është një prej tyre.  

Në nivel kopshti apo shkolle, edukatore e drejtues tregojnë për nevoja të pa-plotesuara lidhur me 
mësuesit ndihmës. Sipas DAR Elbasan, 23 mësues mbështetës punojnë në sistemin e  arsimit të 
detyruar që gjithashtu angazhohen në ciklin parashkollor. Mësuesit ndihmës angazhohen 
mesatarisht 1-2 dite në ditë me fëmijë parashkollorë me aftësi të kufizuar.

Sipas edukatorëve/mësuesve, disa fëmijë e kanë të nevojshme angazhimin ditor të mësuesit ndihmës 
për një kohë më të gjatë, veçanerisht në muajt e parë apo vitin e parë të frekuetimit e kopshtit/
klasës përgatitore. Kjo ka vështirësuar punën e edukatoreve/mësuesve kryesorë, që në jo pak raste 
kanë edhe grupe/klasa të mbingarkuara. Vështirësia e edukatorit/mësuesit të klasës shtohet edhe për 

5. VKM Nr. 1503, datë 19.11.2008,  për miratimin e rregullores  “Per cfrytëzimin e hapësirave nga ana e personave me aftësi të kufizuara”. 
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faktin se jo të gjithë edukatoret/mësuesit, kanë njohuritë e duhura mbi punën me fëmijë me aftësi të 
kufizuara brënda grupeve/klasave gjithëpërfshirëse. 

Në Bashkinë Korçë, situata në kopshte është e vështirë, pasi nuk ka edukatore/mësues 
ndihmës. Në Bashkinë Korçë vetëm një klasë përgatitore ndiqet nga 1 fëmijë 6 vjeç me 
aftësi të kufizuara dhe kjo klasë përgatitore mbështetet nga një mësues ndihmës.  

4.2.6 Mbështetja në shkollë dhe jashtë saj - prania e  profesionistëve 
 të tjerë 

Një përqindje e vogël e fëmijëve me aftësi të kufizuara ka nevojë për një mbështetje individuale 
me komplekse nga mësuesi i klasës, mësuesi ndihmës dhe profesionistë të jashtëm. Në arsimin 
gjithëpërfshirës, mbështetja nga një ekip me i madh profesionistësh është i nevojshëm, si në kopshte 
ashtu edhe shkolla. Madje kjo mbështetje duhet të filloje që në çerdhe. Aktualisht në pjesën më të 
madhe të shkollave ku ka klasa përgatitore, ka punonjës social e psikolog të cilët marrin pjesë në 
hartimin e PEI sipas rekomandimeve nga Komisioni mutidiplinar i DAR. Në kopshte (në Elbasan) është 
mësuesi ndihmës (që punon për shkollat) dhe psikologu pranë DAR, që së bashku me edukatoren 
hartojnë planin PEI. 

Për fëmijët me nevojë për mbështetje me komplekse, suksesi në arsimin gjithëpëfshirës është i 
lidhur me stafet multidisiplinare që ofrojnë shërbime sipas nevojave pranë kopshtit, shkollës apo në 
komunitetin ku jeton fëmija. Në pamundesi të këtyre stafeve, në çdo strukture parashkollore, 
veçanërisht në këtë fazë ku numri i fëmijëve është ende i ulet, ekspertë të DAR ngrëjnë 
nevojën e krijimit të grupeve multidisipliare lëvizëse (logopedist, terapist okupacional, 
orthotist, psikoterapist, etj.) që ofrojne shërbime në strukturat parashkollore që 
frekuentojnë fëmijët me aftësi të kufizuara. Ata sugjerojnë që gjithashtu të fillojë të 
ndërtohen struktura rehabilituese, publike komunitare, për të mundësuar rehabilitimin 
dhe trajtimin e nevojshem. 

4.2.7  Përgatitja profesionale e edukatorëve/mësuesve, përfshirë 
 mësuesit ndihmës.

Kualifikimi i edukatoreve/mësuesve dhe njohuritë e tyre lidhur me aftësinë e kufizuar dhe arsimin 
gjithëpërfshirës janë shumë të rëndësishme për mbarëvajtjen e proçesit edukativ. Edukatori/mësuesi 
që ka njohuri, di edhe t’i trajtojë dhe mësojë më mirë një fëmije me aftësi të kufizuara. Edukatori /
mësuesi në raste krizash apo momente delikate njeh dhe përdor teknika të punës në grup, për të 
arritur sa më parë integrimin dhe përfshirjen e fëmijes me aftësi të kufizuar. 

Gjatë tre vjeteve të fundit disa organizata joqeveritare në mbrojtje të të drejtave të femijëve 
kanë kontribuar ndjeshëm në kualifikimin e mësuesve, përfshirë edukatorët/mësuesit në arsimin 
parashkollor. Save the Children, MEDPAK, World Vision në bashkëpunim me Agjencinë Italiane të 
Bashkëpunimit për Zhvillim dhe Qëndrën e Ekselencës FEF pranë Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë 
të Universitetit Fan S. Noli Korcë, kanë trainuar 420 mësues të arsimit parauniversitar në fushën e 
arsimit gjithëpërfshirës dhe vështirësive në të nxënë, për 7 rajone. Nga rajonet Korcë e Elbasan kanë 
përfituar trainim respektivisht 82 dhe 160 mësues dhe punonjës social, kryesisht nga shkollat bazë. 

Te paktën të kishim një mësues mbështetës në dispozicion, për të dy kopshtet, si  
edhe staf të specializuar mbështetës si psikolog, logopedist - tregon drejtuesja e 
kopshteve 7 dhe  8, Bashkia Korçë. 
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Rajoni Korçë gjithashtu ka qënë pjesë e trainimeve nga MEDPAK dhe  World Vision përgjatë 2016.  
Edhe Universiteti Aleksander Xhuvani në Elbasan në 2016 është përfshirë në trainimin e 110 mësuesve 
kujdestarë e atyre ndihmës, me njohuri mbi menaxhimin e klasave gjithëpërfshirëse, kryesisht të 
shkollave.  

Gjatë intervistave me edukatorë e drejtues të arsimit parashkollor, ata treguan se trainimi i marrë 
ishte shumë i rëndësishëm por i pamjaftueshëm për të përballuar të  gjitha problematikat me të cilat 
ndeshen në punën e përditëshme.  Ato treguan nevojën për më shumë njohuri për autizmin, pasi ka 
kërkesa nga prindërit e fëmijëve autike dhe sugjeruan që gjatë trainimeve të kishte më shumë raste 
praktike. Gjithashtu vizitat shkëmbyese, për marrje eksperience në bashki me shërbime cilësore në 
arsimin gjithëpërfshirës do të ishin të vlefshme për të “prekur” një realitet e për të vendosur një 
bashkëpunim në të ardhmen. 

Në Universitetin e Korçës, përfundon këtë vit brezi i parë (niveli BA) me njohuri mbi arsim gjithë-
përfshirës, e me fokus të vecante sistemin parashkollor (30 studente). Megjithatë edhe pedagoget e 
Univesitetit të Korçës, ngritën çështjen e pamjaftueshmërisë së praktikës mësimore. 

Specialistë të arsimit tregojnë se ndërhyrjet në kualifikimin e mësuesve, janë orientuar kryesisht në 
arsimin nëntëvjecar. Arsimi parashkollo,r megjithëse është i përfshirë, ende nuk ka vëmëndjen e duhur. 
Brënda arsimit parashkollor ngritja e kapaciteteve është drejtuar kryesisht tek stafet e kopshteve dhe 
klasat përgatititore që operojnë në zonat urbane të Bashkive Elbasan e Korcë.  

Problematike është trajtimi i arsimit gjithëpërfshirës nga personel i kualifikuar në struktura më të 
hershme se kopshti - çerdhja. Në çerdhe fëmijët janë jashtë vëmëndjes së ndërhyjeve të hershme 
që lidhen me zhvillimin dhe edukimin. Kjo vjen për shkak se ende çerdhet konsiderohen si struktura 
përkujdesi, dhe jo zhvillimi dhe edukimi. Në çerdhe, figura kryesore është kujdestarja (jo edukatorja) 
e cila nuk ka arsim të lartë në pjesën më të madhe të rasteve (arsim i mësem infermieri ose arsim 
tetëvjecar) aktivitetin ditor e redukton në ushqyerje, kujdes në higjenë (ndërrimin, pastrimin e fëmijëve) 
dhe vënien në gjumë. Ndërhyrjet në zhvillimin e hershëm (atë konjitiv, të gjuhës dhe komunikimit, 
të zhvillimit motor dhe social emocional) janë lënë në dorë të spontanitetit dhe nuk kryhen nga 
specialistë të mirëfilltë të zhvillimit të hershëm të fëmijëve.  

Kurrikula të arsimit gjithëpërfshirës, në universitetin e Korçës  (niveli BA) 

Universiteti i Korcës, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë ka përfshirë kurrikulën e fakultetit 
të Edukimit, arsimin gjithëpërfshirës:

1) Arsimi gjithëpërfshires, kuadri ligjor e institucional; 

2) Pedagogjia speciale: aspekte klinike dhe pedagogjike, për fëmijët me nevoja të vecanta, 
në mjedisin shkollor;  

3) Psikologjia e edukimit: metodologji e didaktika gjithëpërfshirëse, menaxhimi i klasës 
dhe përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuar;

4) Teknika e strategji të mësimdhënies (përfshirë edhe fëmijët me nevoja të vecanta). 

Burimi i informacinit: Intervista me pedagogë të Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë, Universiteti i Korçës, Shkurt 2018.
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4.2.8  Ngarkesa fëmijë për edukatore/mësues, brenda 
 grupeve/klasave gjithëpërfshirëse

Sigurimi i mundësive të barabarta në arsim parashkollor për të gjithë fëmijët e moshës 3-6 vjec, 
pavarësisht nga niveli i nxënies, pjesëmarrjes apo zhvillimit, është në themel të arsimit gjithëpërfshirës. 
Parimi i barazisë nënkupton që nevojat individuale të fëmijës me aftësi të kufizuara të jënë me të 
njëjtën rëndësi, si edhe arsimimi i fëmijëve (pa nevoja të veçanta). Puna e edukatoreve/mësuesve me 
fëmijët me aftësi të kufizuar, ndikohet nga numri i fëmijeve në grup/klase. Sa më i lartë ky numër 
aq më i vështirë bëhet pjesëmarrja efektive e fëmijës me aftësi të kufizuara në proçesin e edukimit, 
pasi mbështetja e dhënë nuk është plotë dhe në përputhje me nevojat që ai/ajo ka. Ekspertë të 
DAR tregojnë se ende nuk ka standarte për arsimin gjithëpërfshirës dhe se për raportin fëmije për 
edukator/mësues në grupet/klasat gjithëpërfshirëse, zbatohet standarti i arësimit parashkollor. Sipas 
këtij standarti, në arsimin parashkollor, numri i fëmijëve për cdo edukatore nuk duhet të jetë më 
shumë se 20 fëmijë për grup të moshës 3-4 vjeçare. Me rritjen e moshës, ky raport ulet. Trajtimi i një 
fëmije me aftësi të kufizuar brenda grupit/klasës gjithëpërfshirëse, kërkon që ky raport të jetë me i 
ulët por pa e specifikuar se sa. 

Teorikisht mësuesi ndihmës e ka të përcaktuar numrin e ditëve dhe kohën që merret me një fëmijë me 
aftësi të kufizuara, në funksion të nevojës. Megjithatë nga informacioni i marrë, të krijohet përshtypja 
se përcakimi i kohës (në ditë apo orë) dhe numri i fëmijëve për mësues ndihmës nuk ndjek gjithnjë 
rregullin e nevojës, por të mundësisë. Në Elbasan një mësues ndihmës mbështet 1-2 orë në ditë secilin 
prej fëmijëve që ka në ngarkim, e të cilët kanë diagnoza të ndryshme sipas certifikimit të aftësisë së 
kufizuar dhe frekuentojnë klasa të ndryshme (si kopësht apo  nga klasa nga 1 deri ne 9).   

Nga DAR nuk u dhanë të dhëna mbi raportin fëmijë edukator në kopshte apo klasa përgatitore që 
kanë fëmijë me aftësi të kufizuar. Gjatë intervistave me stafin parashkollor u pohua se ka një numër 
më të lartë fëmijësh për edukator, veçanërisht tek grupet e përzier në zonat rurale, që e bën tejet të 
vështirë angazhimin e saj në përputhje me nevojat që kanë fëmijët me aftësi të kufizuar. 

4.2.9   Ndërgjegjësimi i komunitetit të prindërve 

Specialistë të DAR dhe edukatore/mësues të sistemit parashkollor pohojnë se ka një përmirësim të 
sjelljes së prindërve lidhur dërgimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në kopshte e shkolla normale. 
Nga viti në vit ka rritje të numrit të prindërve që kërkojnë rregjistrimin në koshte/shkolla normale 
të fëmijëve me aftësi të kufizuar, por ka ende shumë për të bërë në drejtim të ndërgjegjësimit të 
prindërve që hezitojnë t’i dërgojnë fëmijët në arsim parashkollor. Prindër me fëmijë në strukturat 
gjithëpërfshirëse shprehen të kënaqur me përmirësimin e gjëndjes se fëmijës dhe ndihen të “shpërblyer” 
në sakrificen që bëjnë, e të “motivuar” për të vazhduar derisa sa fëmija të sigurojë një autonomi6.   

Një nënë nga Korca udhëton çdo ditë nga zona rurale drejt qytetit për të sjellë 
fëmijën në kopshtin nr. 7, të qytetit të Korçës. Fëmija ishte rregjistruar më parë në 
kopshtin pranë shkollës, në zonën ku banonte, por në vend që të përparonte, fëmija 
ishte përkeqësuar. Një ndër arsyet që nëna i atribuonte përkeqsimit të gjëndjes së 
fëmijës, ishte numri i lartë i fëmijëve në kopësht. Edukatorja kishte pak ose aspak 
kohë, që të angazhohej me fëmijën e saj, për pasojë në pjesën më të madhe të kohës 
ai qëndronte i mënjanuar dhe i pa mbështetur

6. Një nënë nga Korça
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Familja është e rëndësishme në proçesin e edukimit gjithëpërfshirës, kur ajo është e informuar, stimuluar 
dhe e përfshirë. Familja është shumë e rëndësishme në diskutimin e arritjeve dhe të vështirësive 
të fëmijës. Pavarësisht nivelit të nxënies që fëmijët kanë arritur në grupet/klasat gjithëpërfshirëse, 
angazhimi i prindërve ndikon pozitivisht. 

Në kopshtet apo shkollat (me klasa përgatitore) e vizituara, edukatorët/mësuesit tregojnë se punojnë 
shumë me prindërit e fëmijëve me aftësi e kufizuara, për t’i informuar dhe udhëzuar rreth punës në 
shtëpi dhe rëndësinë që ka vazhdimi i mbështetjes pas mësimit. Shumë nga nënat e kontaktuara, 
treguan se ato bëjnë përpjekje që udhëzimet e mësuesve të mund t‘i plotësojnë, por gjithashtu ka 
edhe ndërhyrje të cilat janë “misione” të pamundura, për shkak të mungesës apo pamundësisë së 
prindërve për të aksesuar shërbime multidisiplinare ndihmëse (si logoterapi, fizioterapi, terapi fizike, 
etj). Një ekspert për rehabilitimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, në një strukture private në Korçë, 
tregoi nevojën e rritjes se veprimeve për të ndërgjegjsuar dhe edukuar prindërit se si të punojnë me 
fëmijët me aftësi të kufizuara. Në Korçë ka një shoqatë të nënave (kryesisht me fëmijë autike) të 
cilat mblidhen rregullisht dhe diskutojnë e ndajnë eksperienca e informacione. Falë bashkepunimit të 
shoqatës me Shkollën Speciale, në ambientet e kësaj të fundit, një grup mësuesish organizojnë falas, 
gjatë pasditeve (nga 15.00 - 17.00), lojra dhe aktivitete të veçanta me fëmijë parashkollore me aftësi 
të kufizuara. Kjo shoqatë e prindërve, ende nuk ka fuqinë e duhur, për të ndikuar në vendimarrjen në 
Bashkinë Korçë.

Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara që mbështeten me arsim gjithëpërshirës dhe shërbime 
rehabilitimi është i vogël. Ekspertë të aftësisë se kufizuar tregojnë se një pjesë e madhe e fëmijëve, janë 
jashtë vëmëndjes për rehabilitim e përfshirje si nga familja, ashtu edhe nga pushteti lokal. Në jo pak 
familje shumë të varfëra, nuk i kushtojnë vëmëndje rehabilitimit të fëmijës, pasi me të ardhurat nga 
pagesa e aftësisë së kufizuar, mbahet familja. Në bashkitë Elbasan dhe Korçë  ndërhyrjet rehabilituese 
multidisisplinare janë të limituara, si nga strukturat publike ashtu edhe private. Kjo situatë, jo vetëm 
kompromenton ndërhyrjet holistike, por edhe dekurajon prindërit. 

4.2.10    Pranimi i fëmijëve me aftësi të kufizuara nga grupi/klasa

Krijimi i shoqërisë nuk është instiktive, por një nevojë që njerëzit e mësojnë dhe e praktikojnë. Në 
Planin Edukativ Individual (PEI) zhvillimi i mardhënieve me shokët e grupit/klasës, por dhe më gjërë, 
është një objektiv. Edukatorët/mësuesit tregojnë se qëndrimi në grupe/klasa gjithëperfshirëse ju ka 
dhënë fëmijëve me aftësi të kufizuar mundësinë për të njohur dhe për të patur miqësi me fëmijë 
të tjerë. Nga ana tjetër edhe fëmijët normale janë më të ndërgjegjsuar dhe më të gatshëm për të 
krijuar eksperienca miqsore me fëmijë me aftësi të kufizuara. Edukatorë/mësuesit tregojnë së shokët 
e grupit/klasës janë mbështetës e miqsor gjatë orëve të mësimit apo lojës. Ata tregojnë se sa më 
herët fëmijët të ekspozohen me aftësinë e kufizuar të shokut/shoqes së grupit, aq me bashkëpunues e 
mbështetës, do të jenë edhe në të ardhmen.  

Një fëmijë me autizëm në fillim të ndjekjes së kopshtit, karakterizohej nga një 
alternancë ndërmjet sjelljes agresive dhe të veçuar. Pas një viti të frekuentimit të 
kopshtit gjithëpërfshirës në shkollën X, Elbasan, mardhënia me shokët dhe aftësia 
për të komunikuar me ta, ka ndyshuar për mirë. Ndërveprimet e tij me shokët e 
klasës janë shtuar dhe sjelljet agresive apo qëndrimi i veçuar, janë episode më të 
rralla. Eduktorja tregon se ndërveprimi me bashkëmoshatarët dhe të pranuarit nga 
grupi i fëmijëve, i kanë mundësuar fëmijës me autizëm, përmirësimin e sjelljes sociale, 
mënyrën e komunikimit, të folurin dhe interesin.
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4.2.11  Akesi i fëmijëve 0-6 vjeç, me aftësi të kufizuara në shërbime 
   komunitare mbështetëse e rehabilituese 

Krijimi i mundësive për rehabilitimin dhe përfshirjen në edukim të fëmijëve me aftësi të kufizuara 
është i lidhur ngushtë me mbështetjen e specializuar pedagogjike në shkollë, mbështetjen nga familja, 
egzistencën e shërbimeve rehabilituese multidisiplinare komunitare nga struktura ligjërisht kompetente. 

4.2.11.1  Evidentimi i hershëm i aftësisë së kufizuar.  Vlerësimi për ndërhyrje të hershme. 

Rëndësia e evidentimit të hershëm të aftësisë së kufizuar, është spostuar në moshën nga 0 në 2 vjeç. 
Kjo për arsye se personeli shëndetësor ka një kontakt më të shpeshtë me fëmijën dhe gjithashtu ka 
fuqi për të ndërhyrë në rrjedhën e zhvillimit të fëmijës. Identifikimi i hershëm i aftësive të kufizuara 
kryhet nga personeli shëndetësor për mirërritjen dhe zhvillimin e fëmijës. Pediatri, infermierja e 
këshillimores për fëmijë, mjeku i familjes/i përgjithshëm i Kujdesit Shëndetësor parësor, që operon 
në nivel komunitar, kanë detyrën e identifikimit të mundësisë së aftësisë së kufizuar gjatë shtazanisë 
dhe pas lindjes. Anamnezat, survejanca e zhvillimit, ekzaminimi fizik dhe depistimi janë metoda që 
specialistët e shëndetsisë kyejnë me qëllim që të identifikojnë probleme të shëndetit mendor, të shikimit, 
të dëgjimit, çregullimeve neurologjike, zhvillimin e fëmijës, autizmin, etj. Identifikimi i hershëm është 
përmirësuar me ngritjen e laboratorëve biokimike e gjenetike në spitale. Megjithatë problemet në 
financimin e këtyre shërbimeve të shoqëruara me një nivel ende të ulët ndërgjegjësimi për kategoritë 
me risk të lartë, nuk po ndikon aq sa duhet në reduktimin apo identifikimin e hershëm të aftësive të 
kufizuara tek fëmijët. 

Ndikimi i aftësisë së kufizuar në funksionimin e përditshëm mund të bëhet gjithnjë e më i dukshëm 
gjatë viteve të hershme, por qartësia në lidhje me diagnozën mund të kërkojë më shumë kohë për t’u 
vendosur edhe nga një ekip i specializuar. Ky fenomen i ka penguar familjet dhe profesionistët që të 
ofrojnë ndihmën në kohën e duhur. Programet e identifikimit të hershëm janë gurë themeli në ndërtimin 
e shërbimeve rehabilituese, për fëmijet me aftësi të kufizuara. Në Shqipëri identifikimi i hershëm 
është një sfidë jo vetëm për faktin e burimeve të limituara financiare, por edhe të pamjaftueshmërise 
së profesionisteve që realizojnë identifikimin e hershëm. Në bashkitë Elbasan e Korçë prindërit e 
intervistuar tregojnë se identifikimi i aftësisë së kufizuar tek fëmijët nuk ka qenë në kohën e duhur dhe 
me një kosto të lartë për ta. Në jo pak raste mjekët pediatër nuk kanë qenë “zilja e parë e alarmit” për 
problemet në zhvillimin e fëmijës dhe në bashkitë Elbasan e Korçë nuk ka struktura për identifikimin 
e hershëm (0-2 vjec) të aftësive të kufizuara dhe hartimin e planeve për ndërhyrjen e hershme. Nëna 
të fëmijëve me aftësi të kufizuara kanë treguar se megjithëse e kanë sinjalizuar personelin mjeksor, 
për problemet në zhvillimin e fëmijës, nuk kanë gjetur vëmendjen e duhur për të mbështetur dyshimin 
e tyre dhe në shumë raste diagnostikimi dhe ndërhyrjet rehabilituese, kanë qenë të vonuara. Pjesa më 
e madhe e nënave të intervistuara i kishin diagnostikuar fëmijët e tyre në struktura në specializuara 
në Tiranë (si Qëndra Kombëtare e Mirërritjes, Zhvillimit dhe Rehabilitimit të Fëmijëve) apo Greqi e 
Itali, kundrejt shpenzimeve të larta. Ekspertë në strukturat rehabilituese tregojnë shumë raste kur 
diagnostikimi apo kërkesa e prindërve për ndërhyrje është bërë me shumë vonesë e me pasojë aftësi 
të kufizuara të përhershme, për disa diagnoza. 

Djali u diagnostikua me hidrocefali kur ishte 1 vjeç, jo në Shqipëri, por në Greqi, nga 
një neuropediatre. Në Shqipëri e kam dërguar në disa mjekë, por asnjeri nuk më dha 
diagnozë, e më qetësonin  duke më thënë se djali ishte normal. Unë kisha rritur tre 
fëmijë më parë dhe e kuptoja se kishte diçka që nuk shkonte me fëmijën tim. Djali ka 
prapambetje të thellë. Ai është 6 vjeç dhe ecën e vepron si një fëmijë 1 vjeçar. Sikur 
të ishte diagnostikuar më herët, shumë gjëra do të ishin ndryshe për të, mua dhe 
familjen. - Një nënë nga Korça
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Mjeku pediatër është pjesë përbërëse e ofrimit të shërbimeve shëndetësore dhe diagnostike për 
fëmijët me aftësi të kufizuara. Është e nevojshme që shërbimet shëndetësore të fuqizohen me ekipe 
multidiplinare të diagnostikimit hershëm dhe të vlerësimit multidisiplinar, në çdo bashki. Ekipi i 
vlerësimit të hershëm multidisiplinar duhet të jetë pjesë e shërbimit publik parësor dhe 
nuk mund të zevëndësohet nga KMCAP-i, aktual.  Ngritja e këtij ekipi multidiplinar bëhet me 
i rëndësishëm për faktin se në modelin e ri biopsikosocial të vlerësimit të aftësisë së kufizuar, model 
që është ende në proces pilotimi, kriteret për përfitimin e aftësisë së kufizuar kërkojnë që personi/
fëmija të jetë mbi moshën 2 vjeç. Shumë fëmijë rrezikohen të jënë jashtë vëmendjes se identifikimit të 
hershëm (pra para moshës 2 vjec) nga komisioni multidisiplinar që do të funksionojë pranë Shërbimit 
Social Shtetëror, pas shtrirjes së se modelit biopsikosocial  të vlerësimit, në të gjithë Shqiperinë.                   

Në bashkitë Elbasan e Korçë ka grupe multidisplinare vlerësimi brenda DAR, të përbërë nga 
neuropediater, pediatër, edukatore, logopedist dhe psikolog. Ky komision vlerson nevojat akademike 
(të mësimxënies), psiko-emocionale e social-integruese dhe bazuar në to rekomandon ndërhyrje për 
arsimimin. Puna e grupit multidiplinar pranë DAR është baza e planit PEI. Vlerësimi i fëmijëve nga 
ky komision duhet të jetë 3 herë në vit. Megjithatë për shkak të ngarkesës së lartë të anëtareve të 
komisionit, ky rregull aplikohet vetëm tek rastet e vështira.  

Komisioni multidiplinar pranë DAR e bën vlerësimin pasi fëmija është përcaktuar nga KMCAP-i si 
individ/person me aftësi të kufizuara. Komisionet aktuale dhe komisionet që do operojnë pas  aplikimit 
të modelit biopsikosocial të vlerësimit nuk mbulojnë periudhen 0-2 vjec, që është tejet kritike për të 
identifikuar aftësinë e kufizuar tek fëmijët, por edhe me optimalja dhe ta adresuar atë.  

4.2.12   Shërbime komunitare rehabilituese 

Në dy bashkitë ka përpjekje për të ndërtuar dhe koordinuar shërbimet në nivel lokal, por si numri i 
shërbimeve ashtu edhe i fëmijëve është i limituar. Shumë fëmijë me aftësi të kufizuara të evidentuara/
diagnostikuara ose jo, janë të ekspozuar ndaj rreziqeve e pasoja negative të shëndetit dhe të 
mirëqenies. Kjo më shumë e vërtetë për fëmijët e zonave rurale dhe fëmijët e familjeve të varfëra. 

Në bashkinë Elbasan ka një përpjekje me të madhe për të përmirësuar shërbimet rehabilituese 
në dispozicion të fëmijëve me aftësi të kufizuara.  Brenda territorit të  Bashkisë Elbasan, në 
funksion të rehabilitimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara për grupmoshen 0-6 vjeç, 
funksionojnë 4 struktura ditore nga të cilat 2 janë publike dhe dy të drejtuara nga OJF.  
Ndër shërbimet publike, Qëndra Autike i shërben gjithë qarkut Elbasan dhe ka vartësi administrative 
e financiare nga Qarkut Elbasan. Në tabelën 6, jepet informacion mbi strukturat lidhur me numrin 
e fëmijëve në total dhe e fëmjëve 0-6 vjeç në veçanti. Sipas tabelës 6, numri i fëmijëve që përfitojnë 
shërbime rehabilitimi në qëndra me bazë komunitare është i ulët. (vetëm 7 %). 

Qëndra Balashe është qëndër multidisplinare e cila ka eksperiencë në ofrimin e shërbimeve të 
rehabilitimit (fizioterapisë) për fëmijë me aftësi të kufizuara. Në momentin e  kryerjes se studimit, kjo 
qëndër, nuk kishte përfitues nga grupmosha 0-6 vjeç. 

Qëndra Autike aktualisht punon mbi kapacitet dhe është e vendosur në një ambient i cili ka probleme 
në përshtatshmeri lidhur me banjat, hapsirat e duhura (1 terapist në një dhomë) dhe pamjaftueshmeri 
në mjetet didaktike, veglat/mjetet e  rehabilitimit (si dysheke, topa të mëdhenj, shkallë suedeze, etj.) dhe 
në produkte higjenosanitare. Qëndra Autike aplikon një politikë mbështetëse për fëmijët nga familjet 
e varfëra, duke ju ofruar shërbim falas, ndërsa për fëmijët e tjerë aplikon një tarifë të reduktuar prej 
2,000 leke në muaj. 

Qëndra “Future for you” është qëndër rehabilitimi jopublike e cila mbështetet financiarisht nga 
një bisnes social. Qëndra ka aktivitet terapeutik për fëmijët me sindromën down dhe autizëm, të 
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grupmoshës nga 0 në 15 vjeç. Aktualisht për mungesë fondesh, qëndra i ka mbyllur shërbimet  e 
logopedisë dhe fizioterapisë, të cilat kryen në struktura private jashtë saj. Pagesa që bëjnë prindërit 
për një fëmijë në muaj varion nga 1,000 –15,000 lekë (pa shërbimin e logopedisë dhe të fizioterapisë).   

Qëndra Shqiptare për Integrimin e Njerëzve me Nevoja të Veçanta (QShINjNV) është një 
organizatë joqeveritare e cila operon në fushën e shërbimbeve rehabilituese për fëmijë me aftësi të 
kufizuara. Aktualisht marrin shërbime rehabilituese si terapi zhvillimi, logopedi, psiko-motoricitet  dhe 
arsim 30 fëmijë, nga të cilët të grupmoshës 0-6 vjeç janë 10. Pesë fëmijë që rehabilitohen në qëndër, 
vijnë nga zonat rurale dhe po ashtu pesë fëmijë 3-6 vjeç ndjekin kopshtin në grupe gjithëpërfshirëse. 
Në këtë qendër, prindërit paguajnë shërbimin me një kosto që shkon nga 5,000 -10,000 lek në muaj, në 
funksion të shërbimeve të ofruara. Qëndra punon në bazë projektesh dhe kjo mundëson që shpenzimet 
e prindërve të jenë me të ulta se kostot reale. 

Tabela 6.   Strukturat ditore rehabilituese që ofrojnë shërbim për fëmijë me aftësi të kufizuara në Bashkinë Elbasan

Struktura ditore për fëmijë
me aftësi të kufizuar 

Numri i total i 
fëmijeve, 0-18 

vjec nga bashkia 
Elbasan

Prej tyre numri i 
fëmijëve, 0-6 nga 
bashkia Elbasan

 Numri i total 
i fëmijëve, 0-18 

vjec nga bashkia 
Elbasan

Prej tyre numri i 
fëmijëve ,0-6 nga 
bashkia Elbasan

Struktura Publike Struktura Private

Qendra Balashe 12 0 - -

Qendra Autike 20 7 - -

Future for you 18 9

Qëndra Shqiptare për Integrimin 
e njerëzve me nevoja të vecanta

- - 30 10

 TOTALI 32 7 48 19

TOTALI fëmije 0-6 vjec ELBASAN
Strukture publike:     7 fëmijë Strukture private/OJF:     19  fëmijë

TOTALI femije 0-6 vjec ELBASAN 
26

Burimi informacionit: Intervista me ofrues shërbimesh komunitare, Elbasan 2018

Në Bashkinë Korçë, strukturat jo-publike mbizotërojnë ndjeshëm në ofrimin e shërbimeve, 
krahasuar me strukturat publike. Në territorin e bashkisë Korçë operojnë 4 qëndra 
private, të cilat kanë si kliente fëmijë nën 6 vjec si KIDC, Qëndër rehabilitimi për fëmijët 
me autizem, Shoqata e përftimit fizik, MED ONE e Fondacioni Kenedi. Me 2 prej këtyre 
shoqatave ishte e pamundur për të realizuar një intevistë individuale.

Qëndra KIDC është strukturë që ofron identifikim, vlerësim dhe diagnostikim për fëmijët me 
çregullime te spektrik autik dhe ndërhyrje direkte me terapi ABA. Qëndra KIDC aktualsiht trajton 8 
fëmijë të grupmoshës 0-6 vjec dhe pjesa më e madhe vijnë nga zonat rurale. Terapia ABA ju kushton 
fëmijëve në deri 26,000 lek në muaj, megjithatë në disa raste te veçanta trajtimi është falas ose me 
kosto më të ulët.   

Shoqata e përfitimit fizik  ofron shërbime rehabilituese për fëmijët me autizem dhe fëmijët me 
paraliza celebrale, pleksite, hidrocefali, trauma, tumore e distrofi. Për fëmijët me autizem alikon 
terapinë ABA për grupmoshën 2-4 vjec. Terapia është individuale ( me 1) dhe në kohën kur u krye 
intervistua me stafin e saj, qëndra trajtonte vetem 3 fëmijë. Terapia ABA u kushton familjeve 25,000 
lek në muaj dhe cdo 3 muaj bëhet një vlerësim në Tiranë që shton shpenzimet me 5,000 -7,000 lek për 
cdo vlerësim. Shoqata tregon se ka një numër të madh kërkesash për rehabilitim, por mbi moshën 
që aplikohet terapia ABA. Kjo tregon që ka nevojë për të ndërgjegjsuar prindërit mbi identifikimin e 
hershëm të autizmit. Shoqata ofron gjithashtu edhe terapi fizike e fizioterapi për individe me aftësi 
të kufizuara dhe ka një kapacitet për 80 persona në ditë. Shoqata e përfitimit fizik, mbështet me 
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shërbime rehabilitimi vetëm 8 fëmijë nën moshën 6 vjec. Ajo bashkëpunon me World Vision dhe kjo i 
mundëson reduktimin e shpenzimeve që paguajnë prindërit në 1,500 – 2,000 lek për person në muaj. 
Shoqata e përfitimit fizik punon shumë me prindërit duke i trainuar se si të punojnë me fëmijën gjatë 
fizioterapisë në qëndër e në shtepi. Drejtues të shoqatës pohojnë se ka rritje të kërkesës, të cilat 
refuzohen për shkak të limiteve në kapacitete.  

Fondaconi Kenedi është në zbatim të projektit për autizmin. Në këte qëndër aktualisht punojnë më 
terapinë ABA 12 fëmijë të grumoshës 4 deri 15 vjeç. 

Tabela 7    Strukturat ditore rehabilituese që ofrojnë shërbim për fëmijë me aftësi të kufizuara, Bashkia Korçë

Struktura ditore për 
fëmije me aftësi të kufizuar 

 Numri i total i 
fëmijëve     0-18 

vjeç nga Bashkia 
Korcë

Prej tyre numri i 
fëmijëve  0-6 nga 

Bashkia Korcë

 Numri i total 
i fëmijëve 0-18 

vjeç nga Bashkia 
Korcë

Prej tyre numri i 
fëmijëve  0-6 nga 

Bashkia Korcë

 Struktura Publike Struktura Private

KIDC - - 8 8

MED ONE - - Ska inf. Ska inf.

Shoqata e përfitimit fizik - - 25 11

Fondacioni Kenedi, Projekti 
autizmit

- - 12 4

0 0 27 15

 TOTALI 0 0 45 23

TOTALI fëmijë 0-6 vjec KORÇË Strukture publike:     0 fëmijë Strukture private/OJF 23  fëmijë

TOTALI fëmijë 0-6 vjec KORÇË 23

Sic shihet edhe nga tabelat e mësipërme, rehabilitimi i fëmijëve është i kushtueshëm, pasi kryesisht 
zhvillohet nga struktura private me pagesë, dhe i papërballueshëm nga shumë familje me fëmijë me 
aftësi të kufizuara.   

4.2.13  Shërbime mbështetëse që nxisin pjesëmarrjen 
   në arsimin parashkollor  

Transporti.  Aksesi në kopshtet e shkollat gjithëpërfshirëse është i ndikuar nga egzistenca e 
shërbimeve mbështetëse ku facilitimi me trasport është një prej tyre. Në bashkinë Elbasan ka 
politika lokale mbështetëse lidhur me trasnportimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara 
që ndjekin shërbime rehabilituese. Bashkia Elbasan ka vënë në dispozicion sherbim 
transporti për 70 fëmijë që frekuentojnë qëndrat e shërbimeve sociale. Ndërkohë që 
transporti ditor nga shtëpia deri në kopësht apo shkollë e anasjelltas kryhet nga prindërit. Në 
bashkinë Korcë, transporti ditor përballohet nga vetë prindërit dhe në jo pak raste është 
një pengesë serioze për fëmijët e familjeve të varfra, jo vetëm për frekuentimin e arsimit 
parashkollor, por edhe të shërbimeve rehabilituese.  

E çoj djalin në kopësht çdo ditë, pasi banoj në periferi të Korçës dhe kopshti ndodhet 
në pjesën e qendrës së qytetit. Çdo ditë shpenzoj 60 lekë të cilat në fund të muajit 
bëhen 1,320-1,440 lekë në muaj. Unë nuk punoj, pasi kujdesem për fëmijën dhe ky 
shpenzim e rëndon buxhetin e dobët të familjes. Sikur bashkia të më heqë këtë 
shpenzim, do të ishte një ndihmë për mua - një nënë nga Korça.
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Rimbursimi i librave dhe mjeteve didaktike. Rimbursimi i teksteve shkollore nuk aplikohet 
për arsimin parashkollor. Nëna të femijeve me aftësi të kufizuara që frekuentojnë kopshte apo 
shërbime (Qëndra Autike) treguan se duhet të blejnë vetë mjetet didaktike, çdo muaj.   

Nxitja me pagesën e aftësisë së kufizuar. Në Shqipëri aplikohen politika stimuluese që nxisin 
dërgimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkollë. Në ligjin aktual të aftësisë kufizuar, çdo 
fëmijë i cilësuar si i tillë, merr si pagesë paftësie, një vlerë që është 1,5 dhe 2 pagesa të 
aftësisë së kufizuar që i përket, grupit të tij/saj nëse frekuenton respektivisht arsimin e 
detyruar dhe atë të mesëm. Kjo politike nuk aplikohet në arsimin parashkollor.  
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Financimi i arsimit gjithëpërfshirës, detyron ndërhyrje dhe finacime nga niveli qëndror (disa ministri) 
dhe niveli vendor. Politika të arsimit gjithëpërfshirës mbësheten me burime financiare specifike.  
Modelet e financimit mbështesin objekte të ndryshme, si femijet me aftesi te kufizuara, shkollat 
normale apo shkollat speciale Në disa  shtete, mjete financiare shtesë per arsimin gjithëpërfshirës 
ose ju shpërndahen fëmijëve me aftësi e kufizuara, bazuar në llojin dhe shkallën e dëmtimit, ose 
mbështesin shkollën, duke marrë në u bazuar në kushtet specifike. Në disa shtete të tjera, ministritë 
e mirëqënies sociale apo ministritë e shëndetësisë, mbështesin në mënyrë individuale nxënësit me 
aftësi të kufizuara, ndërkohe që ministritë e arsimit mbështesin shkollat normale që aplikojnë arsimin 
gjithëpërfshirës. Në modelin e fundit bën pjesë edhe Shqiperia.  

Arsimi gjithëpërshirës kërkon fonde shtesë që të aftësojë sistemin arsimor në ofrimin e mundësive të 
barabarta për fëmijët, si me aftësi të kufizuara, ashtu edhe për ata normale (pa nevoja të vecanta).

Ka disa metoda të aplikimit për përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në arsim: nga sisteme 
arsimit të veçuara (rasti i shkollave speciale) apo klasa speciale brënda shkollave të zakonshme 
(sisteme të integruara) në struktura shkollore gjithëpërfshirëse, të cilat natyrshëm kërkojnë 
mekanizma të ndryshme financimi. Në Shqipëri, arsimi i fëmijëve me aftësi të kufizuara është miks, me 
një sistem shkollash speciale dhe aplikimit të formës së shkollave gjithë përfshirëse, që është ende në 
fillimet e saj. 

Financimi i arsimit në Shqipëri, nga pikpamja e burimeve të financimit, është një miks, 
ndërmjet qeverisë qëndrore (me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit) dhe nivelit lokal 
(Bashkitë). Proçesi i decentralizimit është duke u thelluar, por në këtë fazë Ministria e Arsimit dhe e 
Shkencës ka ende peshën kryesore në allokimin e buxheteve për arsim, përfshirë parashkollorin. Në vitin 
2014,  reforma administrative thellon decentralizimin dhe shton kopetenca e përgjegjësi të pushtetit 
lokal në administrimin e financimin e arsimit parashkollor. Ka një avancim të decentralizimit në 
kopetenca, por një levizje më e ngadaltë në drejtim të decentralizimit edhe të financave. 
Pjesa më e madhe e fondeve që shkojnë për arsim parashkollor, janë grante që qeveria 
qëndrore ju allokon njësive të qeverisjes vendore (Bashkive) në formën e granteve të pa-
kushtëzuara dhe granteve specifike. Eksperienca e shumë shteteve tregon se decentralizimi dhe 
arsimi gjithëpërfshirës funksionojnë më mirë, se sa në modelin e financimit të centralizuar.  

5 Financimi i arsimit 
parashkollor 

Arsimi parashkollor

Nga hulumtimet e bazuara të programet eksperimentale në të cilat morën 
pjesë fëmijë për një periudhë afatgjatë, pra nga fëmijëria e deri në moshë 
madhore, arrihet në përfundimin se nëse investohet në vitet e para, norma e 
kthimit social është mbi 20% dhe raporti kosto-përfitim 1:7. 

Autor: George Psacharopoulos, Kostot e investimit të ulët në arsim dhe si zvogëlohen këto kosto, 

UNICEF, 2015
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5.1  Çfarë vendi zë arsimi publik, në shpenzimet buxhetore?

Shqipëria ka një nivel të shpenzimeve nga buxheti i shtetit për arsimin prej 2.2 % të PBB, nivel 
i ulët në krahasim me vendet e BE që kanë një nivel mesatar prej 4.1% të PBB. Niveli aktual është 
më pak se 1/2 e nivelit të synuar të shpenzimeve (prej 5%) të përcaktuar në programin e qeverisë 
2013-2017. Gjithashtu nëse krahasojmë shpenzimet për arsim në vitin 2018, si pjesë e shpenzimeve 
buxhetore në po atë vit,  niveli prej 7,3 % është më i ulët në krahasim me vitet e mëparshme. 
Në programin e qeverisë,  shpenzimet për fëmijë në të gjitha nivelet duhet të jenë mesatarisht 92,000 
lekë. Në buxhetin e vitit 2018  shpenzimet për fëmijë, janë parashikuar të jenë 68,500 lekë për arsimin 
e detyruar dhe 74,200 lekë, për arsimin e mesem. Ndërsa arsimi gjithëpërfshirës kërkon financime 
shtesë, që i mundësojnë sistemit arsimor të përshtatet për të përmbushur nevojat e fëmijëve me aftësi 
e kufizuara, kemi rënie të buxheteve për arsim pas vitit 2014. Nivelet e parashikuara për 2018 janë 
respektivisht 28% me të ulta në arsimin e detyruar dhe 20% me të ulta në arsimin e mesëm 
(Grafiku 9).  

Grafiku 9    Shpenzimet totale buxhetore dhe shpenzimet për arsim  

Burimi i informacionit: Ministria e Financave

Edhe finacimi i arsimit parashkollor ka ulje në raport me shpenzimet buxhetore dhe 
PBB-në. Ndërtimi dhe funksionimi i një arsimi gjithëpëfshirës, kërkon rritje fondesh veçanërisht në 
arsimin parashkollor. Sa më të hershme ndërhyrjet në arsimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, aq më 
pak shpenzime për arsimim do të jenë të nevojshme në vitet e ardhëshme.  

Grafiku 10   Buxheti për arsimin parashkollor 

Burimi i informacionit: Ministria e Financave
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5.2   Transfertat buxhetore drejt njësive të qeverisjes vendore, 
        për arsimin parauniversitar

Pas reformës territoriale në 2014, buxhetet e njësive vendore kanë si burime të ardhurash: (i) 
transfertën e pakushtëzuar, (ii) transferten specifike, (iii) të ardhura të tjera (kryesisht nga taksat 
vendore). 

Transferta e pakushtëzuar është fond që i allokohet bashkive nga qeveria qëndrore për të përballuar 
veprimtari e funksione sipas akteve ligjore e nënligjore në fuqi. Transferta e pakushtëzuar në një vit 
të dhënë nuk duhet të jetë me pak se 1% e PPB se atij viti dhe gjithashtu nuk mund të jetë më e vogël 
se transferta e pakushtëzuar, allokuar në vitin para-ardhës.  Transferta e pakushtezuar ndahet për 
konvikte e qëndra të shërbimeve sociale. Transferta e pakushtëzuar ndahet sipas njësive të qeverisjes 
vendore (bashkive) sipas një formule që merr parasysh tre kritere: (i) nevojat për shpenzime sipas 
popullsisë rezidente (me peshe 80%), kriteri i dëndesisë (me peshë 15 %) dhe kriteri i numrit të 
nxënësve në arsim para-universitar (me peshë 5%). Në 2018 sipas kriterit të parë, bashkitë marrin një 
transfertë të pakushtëzuar prej 3,607 leke për banor, sipas kriterit të dytë 1,906 lek për banor dhe 
sipas kriterit të tretë 1,787 lek për cdo nxënës në arsim para-universitar. 

Transferta specifike është fond që i allokohet bashkive për të financuar (i) shpenzimet për paga 
personeli e sigurime shoqerore e shëndetsore, (ii) shpenzime operative, (iii) investime. Nëpërmjet 
fondit specifik Ministria e Arsimit dhe Sportit financon personelin arsimor e jo arsimor të arsimit 
parashkollor dhe personelin jo-arsimor (ndihmës) për arsimin parauniversitar.  

Në vitin 2018 transferta e pakushtëzuar që i takon nivelit të parë të njesive vendore (bashkive) është 
16.5 miliard lekë. Sic shihet edhe nga Grafiku 11, nga viti 2017 në 2020, financimet për bashkitë 
do të kenë trend rritjeje, por nuk është e qartë sa % e transfertës do të shkojë për arsimin e në 
vecanti për arsimin e parashkollor.  Në transfertën e pakushtëzuar është e nevojshme që të 
përfshihen të dhëna dhe të ketë dokumentim se çfarë pjesë nga financimi për arsimin 
parauniversitar (5%) është planifikuar për arsimin parashkollor. Gjithashtu decentralizimi 
rrit nevojën për monitorim e kontroll kur kemi një përfshirje të pushtetit vendor në menaxhimin e 
financimin e arsimit.  

Grafiku 11   Granti i pakushtëzuar dhe granti specifik sipas viteve  (në 000,000 lekë) 

 Burimi i informacionit : Ministria e Financave, Buxheti I shtetit për 2017, 2018; Projekt buxhetet afatmesme,  2019 dhe 2020. 

E shprehur në % ndaj PBB, granti i pakushtëzuar dhe granti specifik kanë rritje në 2018 (në 1.5%) 
dhe me pas do të ketë tendencë uljeje (në 1.3 %) në 2020. Gjatë tre viteve në vazhdim transfertat (e 
pakushtëzuara dhe ajo specifike) do të jënë mbi nivelin 1% dhe janë planifikuar me tendencë rritjeje 
në vlerë nominale. Nëse edhe norma e inflacionit do të jetë e njejtë apo në ulje, atëherë vlera reale e 
transfertave do të ndjekë të njëjtin trend. 
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Grafiku 12   Granti i pakushtëzuar dhe granti specifik, për Bashkitë në  % të PBB

Burimi i informacionit:  Ministria e Financave, Ligji për Buxhetin e vitit 2017, e 2018; Projekt buxhetet afatmesme,  2019 dhe 2020. 

5.3   Financimi i arsimit parashkollor 

Arsimi parashkollor nuk përbën një zë të veçantë buxhetor dhe raportohet së bashku me arsimin bazë, 
si një kombinim i këtyre dy niveleve të arsimit. Vlerësime nga Ministria e Arsimit e Sportit tregojnë 
se arsimi parashkollor zë rreth 11-12 % të shpenzimeve për arsim parauniversitar dhe rreth 
16 % të shpenzimeve të arsimit bazë. Arsimi parashkollor nuk është i detyrueshëm, edhe pse 
strategjia e arsimit parauniversitar në Shqipëri, parashikon të sigurojë mbulimin e përgjithshëm të 
fëmijëve të vitit parashkollor deri në vitin 2020.

Tabela 8.  Buxheti i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, për arsimin bazë dhe parashkollorin, (në 000 lekë) 

2016 2017 2018

Shpenzimet e buxhetit të shtetit për arsimin bazë përfshirë 
edhe  parashkollorin

21,126,400 20,477,305 22,174,527

Vlerësime të buxhetit parashkollor (16 % e arsimit bazë)    3,380,224 3,276,369 3,769,670

Burimi informacionit: Ministria e Financave, Ligji për Buxhetin e Vitit, 2016, 2017, 2018.

Nga vlerësimi i tabelës vërehen luhatje në lidhje me shpenzimet për arsimin bazë (përfshi dhe 
parashkollorin). Ndërsa në vitin 2017 kemi një reduktim të buxhetit për “arsimin bazë” me vlerë prej 
649 mln lekë, ose 3% me e ulët në krahasim me 2016, në vitin 2018 kemi një rritje të buxhetit për 
“arsimin bazë” prej 1.696 mln lekë në krahasim me vitin 2017, ose 8.2 përqind. 

5.4  Buxhetimi i arsimit gjithëpërfshirës

Ndarja e re territoriale e administrative të Shqipërisë avancoi proceset e decentralizimit. Kompe-
tenca që lidhen me financimin e arsimit parashkollor i kanë kaluar njësive vendore të qeverisjes. Ka 
një lidhje llogjike ndërmjet decentralizimit, kopetencave dhe arsimit parashkollor dhe në veçanti të 
modelit gjithëpërfshirës. Decentralizimi mundëson përshtatjen e strukturave të arsimit parashkollor 
dhe zhvillimin e shërbimeve ndihmëse, në përputhje me nevojat lokale. Gjithashtu mundëson që njësitë 
e qeverisjes vendore të mbështësin inisiativa lokale për të përmbushur nevojat e komuniteve që ato 
drejtojnë.  Sot në rajon ka shembuj që tregojnë se financimi i arsimit gjithëpërfshirës (edhe 
në nivelin parashkollor) është i lidhur me mekanizma lokale financimi (Bosnjë Hercegovina, 
FYROM)7, por që kërkon ngritje të kapaciteteve në nivel lokal si të vendimmarrësve ashtu 
edhe të stafeve teknike e profesionale.  
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Në Shqipëri, arsimi parauniversitar publik (përfshi edhe parashkollorin) financohet nga disa burime siç 
janë: (i) buxheti i shtetit;  (ii) të ardhurat e njësive të qeverisjes vendore; (iii) dhurimet e sponsorizimet, 
(iv) të ardhurat e përftuara nga institucionet arsimore, si dhe v) të ardhura të tjera të ligjshme.8 
Financimi nga Buxheti i Shtetit planifikohet me formulën “për nxënës”, sipas treguesve 
të veçantë të niveleve arsimore dhe kushteve të institucioneve arsimore publike. 

Gjatë takimeve dhe intervistave me specialistë të financës, drejtues të DAR e specialiste të arsimit në 
Bashki, u konstatua se në formulën që përdoret për llogaritjen e buxheteve që i transferohen njësive 
vendore të pushtetit lokal (Bashkive) nuk aplikohet formula e modelit për “nxënës me aftësi 
të kufizuara”. Në arsimin gjithëpërfshirës, nevojat e nxënësve me aftësi të kufizuara janë 
më të mëdha se e fëmijëve të tjerë. Edhe vetë brënda kategorive të fëmijëve me aftësi 
të kufizuara ka ndryshime, të cilat “përkthehen” në praktika me nevoja të ndryshme 
për mbështetje. Në llogaritjen “për nxënës me aftësi të kufizuara” duhet të merret në 
konsideratë mosha, kurrikula arsimore që do aplikohet për ta, vendodhja, lloji i aftësisë 
së kufizuar dhe dis-advantazhet sociale. Llogaritja e buxhetit në arsimin gjithë përfshirës 
duhet të bazohet në metodën e “peshës specifike për cdo nxënës” ku një nxënës me aftësi 
të kufizuara (apo edhe kategori të tjera me nevoja të vecanta), për efekt të llogaritjes se 
buxheteve gjithëpërfshirëse marrin vlera me shumë se 1, (psh. 1.1 , 1.3, 2.5, etj. ).  

Që nga viti 2012, kur ka hyrë në fuqi ligji mbi arsimin gjithëpërfshires, Ministria e Arsimit nuk ka një 
politikë të qartë dhe një model në allokimin e fondeve për të përballuar efektet e arsimit gjithëpëfshirës 
në të gjitha nivelet e sistemit arsimor.  Mangësitë në informacion janë një shënjë dobësie në 
ofrimin e evidencave mbi të cilat bazohet edhe hartimi dhe monitorimi i buxheteve në 
arsimin gjithëpërfshirës. 

5.5  Buxhetet për arsim parashkollor në Bashkitë Elbasan 
       dhe Korçë 

Në bashkinë Elbasan, informacioni mbi buxhetin e arsimit parashkollor i vënë në dispozicion të studimit, 
i përket viteve 2017 dhe 2018. Të dhëna mbi shpenzimet sipas zërave për vitet 2015 dhe 2016 nuk u 
mundësuan, e për këtë arësye, analiza e shpenzimeve buxhetore nuk do përfshijë vitiet 2015 dhe 2016. 

Në vitin 2017 dhe vitin 2018, buxheti për arsimin parashkollor në Bashkinë Elbasan është përkatësisht 
371,350 mijë lekë dhe 353,428 mijë lekë. Shpenzimet për arsim parashkollor në 2018 zënë 13 % të 
buxhetit të bashkisë Elbasan. 

Në 2018, planifikimi i buxhetit është më i ulët se 2017, me 4.8 %. Kjo ulje do të reflektohet në ulje të 
shpenzimeve për fëmijë, për arsim parashkollor, minimalisht me 4.8 %, sikur numri i fëmijëve në arsim 
parashkollor gjatë vitit 2018 të qëndrojë i njëjte. 

Në çerdhe vihet re një rritje e kostos për fëmijë, cila nuk vjen nga rritja shpenzimeve (pasi në 2018 ka 
një ulje të lehtë), por nga ulja e numrit të fëmijëve qe frekuentojnë çerdhen. Në 2018 në parashikimin 
e buxhetit, shpenzimet janë planifikuar për 170 fëmije nga 201, për 2017. 

Në vitin 2018, për Bashkinë Elbasan ulja të shpenzimeve të planifikuara do të ndikojë negativisht në 
shpenzimet për fëmijë. Elbasani në vitet e fundit ka një tendencë në rritje të numrit të fëmijëve në 
arsim parashkollor. Ulja e shpenzimeve do ndikojë në cilësinë e arsimit parashkollor dhe do të shtojë 
presionin mbi prindërit për të financuar shpenzime, kryesisht në materiale e mjete didaktike. Buxheti 
më i ulët do të ndikojë edhe në aksesin dhe përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkollat 

8. Ligji nr. 69/2012 dt. 21.06.2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, Neni 37.
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e zakonshme. Rritja e inflacionit nga 1.7 % në Dhjetor të 2017, në 2.1 % aktualisht, ka ulur vlerën 
nominale të buxhetit me 0.4%.  

Grafiku 13 Shpenzimet vjetore të  planifikuara për arsim parashkollor,  Buxheti i Bashkisë Elbasan (në lekë)    

     

Burimi i informacionit: Qendra Ekonomike, Bashkia Elbasan 2018

Në dy vitet e fundit nuk ka patur ndryshim të rëndësishem në strukturën e ndarjes së shpenzimeve 
ndërmjet kopshteve, çerdheve e transportit të fëmijëve. Edhe në 2018 kopshtet vazhdojnë të jenë 
dominuese me 92,3 % në shpenzimet totale, për arsim parashkollor në Bashkinë e Elbasanit. 

Grafiku 14  Shpenzimet për arsim parashkollor sipas destinacionit në 2017 Bashkia  Elbasan 

Burimi i informacionit: Drejtoria ekonomike Elbasan, 2018

Ndryshe nga Elbasani, Bashkia Korçë gjatë 3 viteve të fundit (2016, 2017 e 2018) ka një rritje të vogël, 
por të qëndrueshme të shpenzimeve për arsim parashkollor. Krahasuar me vitin 2016, në 2018 janë 
planifikuar shpenzime 16% më të larta. Kryesisht rritja është bërë në zërat paga e sigurime shoqërore 
dhe ushqim. Sipas DAR për periudhën 2016-2018 numri i fëmijëve në arsim parashkollor është në ulje, 
kështu që buxheti në rritje ka shkuar për përballimin e pagave për stafin edukativ e ndihmës dhe 
përmirësimin e ushqimit në kopshte e çerdhe.   
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Grafiku 15   Shpenzimet vjetore të planifikuara për arsim parashkollor, Buxheti i Bashkisë Korcë (në lekë)         

Burimi i informacionit: Qendra Ekonomike, Bashkia Korce 2018

Gjatë 2017 është rritur aktiviteti i çerdhes së vetme dhe vlerësohet se edhe numri i fëmijëve do të jetë 
në rritje për 2018.  

Grafiku 16   Ndarja (në %) e shpenzimeve ndërmjet kopshteve dhe çerdheve, Bashkia Korcë

Burimi i informacionit: Qendra Ekonomike, Bashkia Korce 2018

Si në Bashkinë Elbasan ashtu edhe në Bashkinë Korcë, nuk janë raportuar diferenca të ndjeshme 
ndërmjet shpenzimeve të planifikuara dhe atyre të shpenzuara. Mosrealizimi i shpenzimeve për 2017 
në Bashkinë Elbasan është në masë 1,7 %. Në Bashkinë Korçë, mosrealizimi në 2016 ishte 1,2 % ndërsa 
në 2017 në 0,9 %. Në të dy bashkitë, mosrealizimi i buxhetit të planifikuar është kryesisht në zërat 
paga e sigurime, përllogaritja e të cilave përmban elementë që janë të vështira për t’u planifikuar më 
parë dhe me korrektësi 100%.  

5.6  Kosto e planifikuar për fëmijë (pa nevoja të veçanta) 
 në arsimin parashkollor 

Grafikët 17 e 18, tregojnë shpenzimet vjetore për fëmijë, që ndjekin çerdhen apo kopshtin. Shifrat 
i referohen të gjithë fëmijëve që ndjekin cerdhen apo kopshtin, dhe nuk pasqyrojnë shpenzimet e 
veçanta  që nevoiten për një fëmijë me aftësi të kufizuara. Për fëmijët 5-6 vjeç, të cilët nuk ndjekin 
arsim parashkollor në klasat përgatitore, nuk ka evidence me buxhete dhe për këtë arsye nuk është 
e mundur që të bëhet vleresim i kostos për njësi, për këtë kategori.  

 

 7,089,729   10,992,156   12,330,600  

 104,020,920  
 112,745,830   116,571,000  

 -

 20,000,000

 40,000,000

 60,000,000

 80,000,000

 100,000,000

 120,000,000

 140,000,000

2016 2017 2018

Çerdhe Kopshte

 6   9   10  

 94   91   90  

2016 2017 2018
Çerdhe Kopshte



45

Meqenëse diferenca ndërmjet shpenzimeve të planifikuara dhe atyre të realizuara, luhatet nga 0,9 në 
1,7 %, në kalkulimin e shpenzimeve për fëmijë do të operojmë me koston e planifikuar. 

Në shpenzimet për fëmijë përfshihen zëra të kostos për (i) personelin; (ii) shpenzimet korrente 
(operacionale), (ii) shpenzimet për mirëmbajtje/rikonstruksione. Brenda 3 grupimeve përfshihen 
shpenzime që lidhen me edukimin, lojën e argëtimin, shpenzimet për dritat, ujë e komunikim (telefon), 
shpenzime për ushqim, kosto e pushimit të drekës (krevate, batanije, etj), materiale pastrimi, shpenzime 
për ngrohje, etj.  Grafikët 17 e 18 tregojnë koston vjetore për fëmijë, në çerdhe dhe në kopshte. 

Grafiku 17   Shpenzimet vjetore të planifikuara, për fëmijë, në 2017 dhe 2018, Bashkia Elbasan (në lekë)      

      

Burimi informacionit: Qendra ekonomike, Bashkia Elbasan 2018

Grafiku 18.   Shpenzimet e planifikuara për fëmije në 2016, 2017 dhe 2018,  Bashkia Korçë (në lekë)  

       

 Burimi i informacionit: Dejtoria ekonomike, Bashkia Korce, 2018

Treguesit e shpenzimeve për fëmijë tregojnë për buxhete të limituara në arsimin parashkollor, të cilat 
vështirësojnë aplikimin e arsimit gjithëpërfshirës. 

Në 2017 nuk ka difererencë ndërmjet shpenzimeve vjetore bazë, për një fëmijë që ndjek kopshtin: 
49,891 lekë për Elbasanin dhe 49,865 lekë për Korçën. Në 2018 në bashkinë Korcë kemi rritje të 
shpenzimeve për fëmijë, krahasuar me Bashkinë Elbasan me 6,000 lek në vit ose 500 lek në muaj 
për fëmijë. Arsyet e ndryshimit lidhen me madhësinë e buxhetit dhe numrin e fëmijëve që ndjekin 
arsimparashkollor. Në 2018 krahasuar me 2017, buxheti i Bashkisë Korçë për arsim parashkollor 
rritet ndërsa numri i fëmijëve ulet. Në Bashkinë Elbasan në 2018, krahasuar me 2017 kemi rritje të 
numrit të fëmijëve në arsim parashkollor, por kjo rritje nuk është e reflektuar edhe në buxhetin për 
arsim parashkollor. 
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5.7  Kosto e një fëmije me aftësi të kufizuara në kopshte 
       gjithëpërfshirëse

Për të llogaritur se sa është kosto mesatare për 1 fëmijë me aftësi të kufizuar në arsim parashkollor 
do na duhet të aplikojmë metodën e bazuar në burimet e përdorura. Sipas kësaj metode, 
kosto në arsimin parashkollor për një fëmijë me aftësi të kufizuara, përbëhet nga kosto 
e arsimit parashkollor për një fëmijë (pa nevoja të veçanta), shtuar shpenzimet të cilat 
ulin/reduktojnë pabarazinë apo barrierrat për një pjesëmarrje të barabartë në sistemin 
e proçesin arsimor gjithëpërfshirës.

Kosto për fëmije, e treguar në piken 5.6, është kosto për një fëmijë (pa nevoja të veçanta). Kësaj kosto 
do t‘i shtojmë shpenzimet që j’u mundësojnë fëmijëve me aftësi të kufizuara barazinë dhe aksesin. 
Në Bashkinë Elbasan lidhur me fëmijët me aftësi të kufizuara, janë evidentuar shpenzime të kryera 
nga bashkia, qarku dhe Ministria e Arsimit dhe Sportit nëpërmjet DAR. Këto shpenzime mbulojnë një 
pjesë të vogël të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe gjithashtu reduktojnë një pjesë të pabarazive dhe 
barrierrave. 

Bashkia Elbasan mbulon kosto të transportit; Qarku Elbasan mbulon kosto të shërbimeve mbështetëse 
(rehabilituese); Ministria e Arsimit dhe Sportit mbulon koston e mësuesit ndihmës. 

Bashkia Elbasan ka  mbështetur në vitin 2017 dhe do të vazhdojë edhe për 2018, të mbështese me 
transport falas 70 fëmije me aftësi të kufizuara që frekuentojnë qëndrat sociale publike. Prej tyre, janë 
të grupmoshes 3-6 vjeç dhe frekuentojnë edhe arsim parashkollor, 6 fëmijë. 

Në 2017 dhe 2018 Bashkia Elbasan nuk ka financuar për mësues mbështetes në stuktura parashkollore. 
Me ndihmen e DAR Elbasan 23 mësues ndihmës9 që janë pjesë e stafit arsimor arsimimit të detyruar, 
punojnë me kohë te pjesëshme në kopshte që frekuentohen nga fëmijë me aftësi te kufizuara. Per efekt 
te llogaritjes se buxheteve angazhimi i pjesëshëm i tyre është konvertuar në 5 mësues ndihmës me 
kohë të plotë.  

Bazuar në informacionin e mësipërm rezulton se në 2017, kosto mesatare vjetore për një 
fëmije me aftësi të kufizuar në arsim parashkollor gjithëpërfshirës, llogaritet në 138,648 
lek ose 2.8 herë më shumë se kosto për një fëmijë (pa nevoja të veçanta). Në 2018, kosto 
vjetore e planifikuar për një fëmijë me aftësi të kufizuara në arsimin parashkollor do të jetë 136,209 
lek. Ulja e kostos për fëmijë me aftësi të kufizuara (me 2,439 lek) do të vijë vetëm për shkakun e 
uljes se shpenzimeve bazë dhe kjo do të ndodhë edhe për fëmijët normalë (pa nevoja të veçanta), që 
ndjekin arsim parashkollor (Grafiku 19).

Grafiku 19   Kosto vjetore për fëmijë me aftësi të kufizuar në arsim parashkollor (kopsht), Bashkia Elbasan  (në  lekë)   

   

Burimi i informaciont, Drejtoria ekonomike, Bashkia Elbasan, 2018. 

9. Nga 38 që punojnë në arsimin parauniversitar .
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Në vitin 2018 Ministria e Arsimit dhe Sportit ka parashikuar në buxhetin e arsimit parauniversitar 
shpenzime për mjete didaktike për shkollat speciale dhe arsimin bazë, përfshirë klasat përgatitore. Në 
planifikimin e bashkive për kopshtet, ky zë i buxhetit ende mungon. Edhe gjatë vizitave në terren, drejtues 
e mësues në kopshte, ngritën problemin e pamjaftueshmërisë së mjeteve didaktike të mundësuara nga 
vetë kopshti apo shkolla (për klasat përgatitore). Në të gjitha kopshtet e shkollat e vizituara, mjetet 
didaktike sigurohen nga prindërit me një kosto mujore prej 1,000 lekë në muaj. Mësues/edukatore 
treguan se fëmijët me aftësi të kufizuara, kanë nevojë për mjete didaktike të veçanta, kosto e të cilave 
është më e lartë (mesatarisht 1,500 lek në muaj).  Nëse kjo do të ishte financim i Bashkisë apo 
Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, atëherë edhe vlerën vjetore të mjeteve didaktike, (në 
kopësht) do ta përfshinim në kosto, e cila do të shtohej me 18,000 lek në vit për fëmijë, 
me aftësi të kufizuara që frekuenton kopshtin.  

Grafiku 20   Burimi i financimit të shpenzimeve në kopësht, për një fëmijë me aftësi të kufizuar (në lekë)  

       

Burimi i informacionit: Qendra Ekonomike, Bashkia Elbasan 2018

Kosto e shërbimeve rehabilituese. Fëmjët me aftësi të kufizuara kanë nevojë për shërbime 
rehabilituese e që ofrohen jashtë strukturave arsimore. Në grupin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, 
fëmijët e prekur nga spektri i autizmit dhe fëmijët me çrregullime të komunikimit, fëmijët me zhvillim të 
vonshëm mendor, fëmijët me çrregullime emocionale dhe fëmijët me aftësi të kufizuar të shumëfishtë,  
janë edhe kategoritë që kërkojnë më shumë ndërhyrje dhe shpenzime për rehabilitim. Kështu, në 
vazhdim të llogaritjes kostos, do të marrin në konsideratë edhe shpenzimet që mundësojnë integrimin 
në arsim parashkollor të disa kategorive të fëmijëve me aftësi të kufizuara (si spektri i autizmit, 
probleme në të folur, probleme të hiperaktivitetit e përqëndrimit, çrregullimet motorike). 

Për këtë na vjen në ndihmë Qendra Autizmit, e cila funksionon prej vitesh në Bashkinë Elbasan dhe ju 
ofron mbështetje edhe fëmijëve nga bashkitë e tjera të Qarkut Elbasan. Kjo qëndër është strukture 
publike, me vartësi administrative e financiare, nga Këshilli i Qarku Elbasan. Në Qëndrën Autike marrin 
shërbime 64 fëmijë, me aftësi të kufizuara (autizëm, probleme në të folur, probleme të hiperaktivitetit e 
përqëndrimit, crregullime motorike), nga të cilët 20 janë fëmijë me aftësi të kufizuara të grupmoshës 
3-7 vjeç, që banojnë në Bashkinë Elbasan. Qëndra Autizmit nuk ofron arsim parashkollor, ajo është një 
qëndër me bazë komunitare, e cila punon për të rehabilituar fëmijët duke lehtësuar përfshirjen e tyre 
në arsimin parashkollor. Vetëm 6 fëmijë, nga 20 që frekuentojnë Qëndrën e Autizmit, ndjekin arsim 
publik parashkollor. 

Kosto vjetore për fëmijë në këtë qëndër në vitin 2017 ishte 226,415 lekë.  Në këtë kosto, 
24,000 lek, janë shpenzime vjetore për mjete didaktike, të cilat mbulohen pjesërisht nga 
Qëndra dhe pjesërisht nga prindërit. 
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Njohja e shpenzimeve të Qëndrës Autike është e rëndësishme për të llogaritur koston vjetore për 
një fëmijë me aftësi të kufizuar që frekuenton arsim parashkollor e që ka nevojë për ndërhyrje 
mbështetëse e multidisiplinare që të fasilitojë përfshirjen e tij/të saj,  në arsim parashkollor e më pas 
edhe në arsimin bazë e atë të mesëm. Nëse kostos prej 138,648 lek për fëmijë me nevoja të 
veçanta në kopshtin publik (për 2017) i shtojmë edhe koston rehabilituese (të 2017), sipas 
kalkulimeve për qëndrën Autike Elbasan, prej 226,415 lek, atëherë arrijmë në koston 
totale prej 365,063 lek në vit, për fëmijë.

Eshtë e vështirë që të llogaritet kosto në arsimin gjithë përfshirës parashkollor për një fëmijë me aftësi 
të kufizuara, pasi ajo është në funksion të moshës, kurrikulës/programit që ka nevojë, vendodhjes, llojit 
dhe gradës së aftësisë së kufizuar. Megjithatë mund të themi se shpenzimet për fëmijë me aftësi të 
kufizuara që mundësojnë qasjen e tyre në arsim parashkollor, luhaten nga  138,648 në 365,063 lek në 
vit (në 2017).

Grafiku 21   Përbërja e shpenzimeve dhe burimet e financimit, për një fëmijë me aftësi të kufizuara që përfiton arsim parashkollor, 

shërbime rehabilituese dhe transport në 2017, Bashkia Elbasan 

Burimi i informacionit: DAR Elbasan; Qendra Ekonomike Elbasan; Qendra Ekonomike e Qarkut Elbasan, 2018

Siç shihet edhe nga grafiku 21, shpenzimet për një fëmijë me aftësi të kufizuara të mbështetura nga 
Bashkia Elbasan janë 2.8 herë më të larta, se shpenzimet në arsim parashkollor për një fëmijë normal 
(pa nevoja të veçanta). Por në rast se shtojmë edhe shërbimet rehabilituese, atëherë shpenzimet janë 
7.8 herë më të larta. Sipas edukatorëve dhe mësuesve, shumë fëmijë me aftësi të kufizuar e kanë të 
nevojshme, ndërhyrjen multidisiplinare në struktura të specializuara dhe do të ishte mirë që qëndra 
të tilla të kishte në disa kopshte apo shkolla e të frekuentoheshin nga të gjithë fëmijët me aftësi të 
kufizuara. 

Në Bashkinë Elbasan, vetëm një pjesë e vogël e fëmijëve me aftësi të kufizuara të grup moshës 0-6 
vjeç, përfitojnë shërbime publike si arsim parashkollor e shërbime rehabilituese. Figura 1 na e jep 
në mënyrë vizuale këtë situatë. Sipas figurës 1, 6 fëmijë përfitojnë falas arsim parashkollor, 
transport falas dhe shërbime rehabilitimi, 24 fëmijë mbështeten në mënyrë të pjesëshme 
(vetëm arsim parashkollor ose vetëm transport), ndërsa 364 fëmijë nuk marrin asnjë 
shërbim.  
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Duke ndjekur të njëjtën llogjikë edhe për bashkinë 
Bashkinë Korçë, kosto për fëmijë me aftësi të kufizuara, 
e shpenzuar nga strukturat publike është shumatore e 
shpenzimeve bazë me shpenzimet e mësuesit ndihmës 
që e ndan shërbimin ndërmjet 7 fëmijëve. Sipas DAR 
Korçë , Bashkia nuk ka mësues ndihmës të kualifikuar 
që të punojnë në kopshte me fëmijët më aftësi të 
kufizuar. 

Për Bashkinë Korçë, kosto e një fëmije me aftësi të 
kufizuara që ndjek arsim parashkollor në kopshtin  
publik është në 176,722 lekë në 2017 dhe është 
parashikuar me 180,453 lekë, në 2018. Për një fëmijë 
me aftësi të kufizuara në Korcë, bashkia dhe Ministria 
e Arsimit dhe e Sportit, kanë shpenzuar 3.5 herë më 
shumë se për një fëmijë normal (pa nevoja të veçanta) 
në 2017, dhe do shpenzojnë 3.3 herë me shumë në 
2018, grafiku 22. 

Grafiku 22   Kosto vjetore për një fëmijë me aftësi të kufizuar në arsim parashkollor, në arsim parashkollor publik  (kopshte), Bashkia 

Korcë (në lekë)   

      

Burimi i informacionit: Qendra ekonomike, Bashkia Korce, 2018

Në bashkinë Korçë nga 32 fëmijë të grupmoshës 0-6 
vjeç dhe me aftësi te kufizuara, vetëm 7 prej tyre 
përfitojnë shërbime publike të arsimit gjithëpërfshirës 
parashkollor. 25 fëmijët e tjerë nuk përfitojnë asnjë 
shërbim publik që lidhet me arsimin parashkollor 
gjithëpërfshires.  Figura 2.
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5.8 Buxhetet për arsim parashkollor (kopshte) për fëmijë me
  aftësi të kufizuara, kundrejt  vlerësimeve për arsim 
 parashkollor gjithëpërfshirës

Kosto për fëmijë me aftësi të kufizuar në bashkitë Elbasan dhe Korçë, është vlera që struktura të 
veçanta shpenzojnë për ata fëmijë, që trajtohen në to. Diferencat në kosto ndërmjet një fëmije në 
bashkinë Elbasan e një fëmije në Korcë, nuk tregojnë se ata kanë nevoja të ndryshme, por tregojnë 
aksesin ndaj shërbimeve, për të cilat kanë nevojë. 

Per aresye se bashkia Elbasan ofron më shumë shërbime në llojshmëri dhe të ofruara nga 
struktura publike, vlerësimin e buxheteve aktuale ndaj buxheteve që do të duheshin për aplikimin e 
gjithëpërfshirjes, do ta bazojnë në kostot për fëmijë me aftësi të kufizuara të Elbasanit.  Kjo llogjikë 
bazohet në arsyetimin se pjesa më e madhe e kostove për shërbime të veçanta janë paga personeli që 
punojnë në sektorin publik, e që nuk duhet të ketë diferenca të rëndësishmendermjet tyre. Llogaritja 
e buxheteve është vetëm një orientim dhe studime e analiza të mëtejshme duhet të kryhen për të 
përcaktuar saktë numrin e fëmijëve në nevojë, llojin e shërbimeve që kërkohet, kohën që duhet ta 
përfitojnë, koston për çdo shërbim.   

Në bashkinë Elbasan buxheti për fëmijet me aftësi të kufizuara të grupmoshës 3-6 vjeç, (për arsim 
parashkollor, transport dhe shërbime rehabilitimi) në vitin 2017 ishte 5,221,805 lekë. Nëse këtë shumë 
e pjestojmë me numrin e të gjithë fëmijëve me aftësi të kufizuara të kësaj grupmoshe (203 fëmijë 3-6 
vjeç) që jetojnë në Elbasan, atëhere kosto për fëmijë rezulton në 25,723 lekë.  Kjo është kosto mesatare 
që bashkia Elbasan e aktorë të tjerë publik shpenzojnë për një fëmijë 3-6 vjeç me aftësi të kufizuara.  
Grafiku 23 tregon se si ndahet kjo kosto ndërmjet aktorëve që ofrojnë shërbime në Bashkinë Elbasan, 
me supozimin që përfitues, janë 203 fëmijë me aftësi të kufizuara të grupmoshës 3-6 vjeç.  

Grafiku 23   Përberja e kostos mesatare, për fëmijë me aftësi te kufizuara dhe burimi i financimit e kostos, Bashkia Elbasan  (në lekë) 

        

Burimi i informacionit: Qendra Ekonomike, Bashkia Elbasan, 2018. 

Per të llogaritur diferencat në buxhet për 2018 për bashkinë Elbasan përdorim tre hipoteza. Hipoteza 
e parë: në vitin 2018, gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara 3-6 vjeç (203) janë të rregjistruar në kopshte 
apo klasa përgatitore dhe marrin të gjitha shërbimet që ju duhen. Hipoteza e dytë: 30 fëmijët që 
përfitojnë aktualisht mbështetje të plotë ose të pjesëshme, i marrin te gjitha shërbimet që ju nevoiten. 
Hipoteza e tretë: në vitin 2018, numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara që rregjistrohen në kopshte 
apo klasa përgatitore, dyfishohet e shkon në 60 fëmijë (nga 30 fëmijë aktualisht) dhe të gjithë fëmijët 
marrin shërbimet që ju nevojiten.
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Në tabelën 9, jepen buxhetet totale dhe buxhetet e munguara për 2018. Llogaritjet janë bazuar me 
kostot në vitin 2017. 

Tabela 9.   Projeksione buxheti për 2018, sipas 3 hipotezave, (në lekë)  Bashkia Elbasan 

Kosto minimale 
(sipas nevojave  

individuale) 

Kosto maksimale 
(sipas nevojave  

individuale)

Kosto aktuale 
(e 

mesatarizuar)  

Diferenca e 
ndermjet kostos 

aktuale dhe 
variantit me 

kosto  minimale 

Diferenca 
e ndermjet 

kostos aktuale  
dhe  variantit 

me kosto  
maksimale 

Kosto për femije 
me aftesi të 

kufizuara ( 2017) 
138,648 365,063 25,723 (112,925) (339,340)

Buxheti me 
koston minimale 

Buxheti 
me koston 
maksimale

Buxheti me 
koston aktuale 

Buxheti i  
munguar me 

kosto minimale 

Buxheti 
i  munguar 
me kosto 

maksimale 

Buxhetit për 2018
(per 203 femije me 
aftesi të kufizuara)

28,145,544 74,107,789 

5,221, 769

(22,623,775)     (68,886,020)

Buxhetit për 2018
(per 30 femije me 

aftesi të kufizuara) 
4,159,440 10,954,890 (1,062,329) (5,730,121)

Buxhetit për 2018
(per 60 femije me 

aftesi të kufizuara)
8,318,880 21,903,780 (3,097,111) (16,682,011)

Në tabelën 9, hipotezat 2 dhe 3 janë me afër mundësive të bashkise Elbasan dhe aktorëve të tjerë, 
për t’u realizuar.    

Nga pikpamja e burimeve, financimi i arsimit parashkollor gjithëpërfshirës në ne dy bashkitë në 
studim,  bëhet nga qeveria qendrore nëpërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe nivelit lokal, 
Bashkitë e Qarqet. Grafet 24 dhe 25 japin informacion mbi burimet e financimit, sipas ofruesve të 
shërbimeve publike, per dy  hipotezat: numri i fëmijëve 30 dhe numri i fëmijëve 60.  

Grafiku 24   Buxheti i projeksion për 2018 sipas burimeve të financimit  (Hipoteza 2 = 30 fëmijë),  Bashkia Elbasan (në lekë)  
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Grafiku 25   Buxheti i projeksion për 2018  sipas burimeve të financimit  (Hipoteza 3 = 60 femije) Bashkia Elbasan     (në lekë)     

Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara, për bashkinë Korcë është i ulët, kështu që ndërtojmë vetëm 
një  hipotezë: në vitin 2018, gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara 3-6 vjec (31) janë të rregjistruar në 
kopshte apo klasa përgatitore dhe marrin të gjitha shërbimet që j’u duhen (transport dhe shërbime 
rehabilituese). Në tabelën 10, jepen buxhetet totale dhe buxhetet e munguara për 2018. Llogaritjet 
janë bazuar me kostot e vitit 2017, të bashkisë Elbasan.  

Tabela 10.   Projeksione buxheti për 2018, Bashkia Korçë 

Kosto minimale 
(sipas nevojave  

individuale) 

Kosto maksimale 
(sipas nevojave  

individuale)

Kosto aktuale 
(e 

mesatarizuar)  

Diferenca 
e ndermjet 

kostos aktuale 
dhe variantit 

me kosto  
minimale 

Diferenca 
e ndermjet 

kostos aktuale  
dhe  variantit 

me kosto  
maksimale 

Kosto për femije 
me aftesi të 

kufizuara ( 2017) 
138,648 365,063 39,904 (98,744) (325,159)

Buxheti me koston 
minimale 

Buxheti 
me koston 
maksimale

Buxheti me 
koston aktuale 

Buxheti 
i  munguar 
me kosto 
minimale 

Buxheti 
i  munguar 
me kosto 

maksimale 

Buxhetit për 2018
(per 31 femije me 

aftesi të kufizuara) 
4,298,088                                       11,316,953                                         1,237,054         (3,061,034)            (10,079,899)             

Për bashkinë Korçë, shpenzimet ndahen ndërmjet bashkisë dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sportit në 
raportet respektive 80% dhe 20 %.
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Grafiku 26   Buxheti projeksion për 2018 sipas burimeve të financimit  (Hipoteza 1 = 31 fëmijë) 
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6.1  Konkluzione 

Në vitin 2012 Ministria e Arsimit dhe e Sportit aprovoi ligjin “Për Arsimin Paraunivesitar” i cili i hapi 
rrugën aplikimit të arsimit gjithëpërfshirës. Edhe pse kanë kaluar 6 vite, kuadri ligjor nuk është i 
kompletuar me akte nënligjore në drejtim të arsimit gjithëpërfshirës në arsimin parashkollor. Në dy 
bashkite ne studim (Elbasan dhe Korçë) arsimi gjithëpërfshirës parashkollor për fëmijët me aftësi të 
kufizuara, vuan pasojat e një mbështetjeje të dobët me politika dhe veçanërisht me burime financiare.  
Aktualisht numri i fëmijëve me aftësi te kufizuara të rregjistruar në arsim parashkollor në dy bashkitë 
është tejet i ulët: 2 në çdo 10 fëmijë me aftësi të kufizuara të grupmoshës 0-6 vjeç. 

Studimi tregon se ndërhyrjet në fëmijërinë e hershme për fëmijët me aftësi të kufizuara , nuk janë ende 
një prioritet, jo vetëm i bashkive Elbasan e Korçë, por edhe i pushtetit qëndror të përfaqësuar nga 
Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Kjo reflektohet:

(i) me aksesin e ulët, 

(ii)  në buxhetet e pamjaftueshme (si nga niveli qendror ashtu edhe ai lokal),  

(iv)  me mungesa në kapacitete profesionale për vlerësimin e ndërhyrjeve të hershme, parandalimin 
dhe terapitë e hershme,

 (v) në pamjaftueshmërine e stafeve pedagogjike në mbështetje të arsimit  parashkollor 
gjithëpërfshirës, 

(vi)  në pamjaftueshmërinë e shërbimeve sociale multidisiplinare rehabilituese/mbështetëse, 

(vii)  në mos-garantimin e barazisë në akeses/mbështetje ndërmjet zonave urbane dhe ato rurale,

(vii)  me një koordinim të dobët ndërmjet strukturave të shëndetsisë, strukturave përgjegjëse për 
arsimimin parashkollor gjithëpërfshirës dhe të shërbimeve sociale lokale.

Problemet e mësipeme janë pasojë e njeri-tjetrit, në ketë mënyre adresimi i disa prej tyre do të ndikojë 
në përmiresimin e  aplikimit të arsimit parashkollor gjithëpërfshirës.

Studimi tregoi se ka probleme në informacion. Informacioni zyrtar mbi numrin e fëmijëve (0-6 vjeç) me 
aftësi të kufizuara, nuk është i plotë. World Vision dhe Save the Children kanë kryer së fundmi (2018) 
një vlerësim të prevalencës së aftësisë e kufizuar tek grupmoshën 2 -1710 vjeç. Të dhënat e studimit 
të çojnë në konkuzionin se prevalenca e aftësisë së kufizuar për grupmoshën 0-6 vjeç të jetë 2 deri 
2,5 herë më e lartë se niveli  aktual certifikuar nga KMCAP-i. Kjo tregon për numër të lartë fëmijësh 
me aftësi të kufizuara të papërfshirë në statistikat zyrtare, e për pasojë edhe të pambështetur me 
shërbimet që kanë nevojë. 

Problemet me informacionit shprehen edhe me mungesën e treguesve që monitorojnë aplikimin 
dhe ndikimin e arsimit gjithëpërfshirës parashkollor tek fëmijët me aftësi të kufizuara. Treguesi i 
rregjistrimeve në struktura normale parashkollore, është i vetmi tregues i mbledhur dhe i raportuar. 
Problemet me informacionin, jo vetëm limitojnë njohjen e nevojës për ndërhyrje, por pozojnë probleme 
në planifikimin e buxheteve në përputhje me nevojat.  

6 Konkluzione  dhe 
Rekomandime 

10. Worl Vision & Save the Children, “Aftësia e kufizuar tek fëmijët me aftësi të kufizuara ne Shqipëri”, Prill 202
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Ndërgjegjësimi mbi rëndësinë e zhvillimit të informacionit dhe e përdorimit të tij si nje mjet advokues 
për  ndërtimin e e politikave e programeve ne nivel lokal, është i pamjaftueshëm. Studimi tregon se dy 
bashkite (Elbasan e Korçë), ka një nën-raportim të aftësisë së kufizuar edhe per shkak të mosvetedijes 
mbi fuqinë e informacionit.  Informacioni dhe veçanërisht ai që “ushqen” advokacinë e ndërgjegjësimin, 
është një instrument i fuqishëm në ndryshimin e sjelljeve të aktorëve të interesuar (prindërit, pushtetet 
vendore, stafet e shërbimeve publike) për të thyer qëndrime diskriminuese e për të inkurajuar e 
mbështetur përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në struktura parashkollore normale.     

Identifikimi i aftësisë së kufizuar ndodh në shumicën e rasteve, me vonesë e me pasoja në aftësi të 
kufizuara të përhershme. Hartuesit e politikave në nivel qëndror e vendor duhet të ndërgjegjësohen 
se ndërhyrjet në fazat e hershme (0-3 vjeç) janë, jo vetëm çështje të respektimit të drejtave të fëmijëve, 
por mundësojnë uljen e shpenzimeve publike, në vitet në vazhdim. 

Sistemi aktual publik, (si edhe ai jo-publik), nuk është një sistem i integruar. Arsimimi parashkollor i 
fëmijëve me aftësi të kufizuara është i ndikuar nga shërbimet jashtë sistemit arsimor dhe kërkon një 
bashkepunim multisektorial. Studimi tregon se shërbimet e kujdesit shëndetsor, shërbimet arsimore 
parashkollore dhe shërbimet sociale, nuk kanë një bashkëpunim të ngushtë me njeri tjetrin.  Mbështetja 
me programe të parandalimit, të ndërhyrjes së hershme dhe të rehabilitimit janë kërkesa bazë, që 
mbështesin gjithëpërfshirjen gjatë fëmijërisë së hershme në përgjithësi, e gjithëpërfshirjen në arsimin 
parashkollor të fëmijëve me aftësi të kufizuara, në veçanti.  

Studimi tregon se ka pa-mjaftueshmëri në allokimin e fondeve publike që adresojnë arsimin 
parashkollor dhe shërbimet rehabilituese e mbështetëse, përfshirë edhe identifikimin e hershëm.  
Shqipëria dhe dy bashkitë në studim, kanë kufizime buxhetore. Në keto kushte është e nevojshme që 
ndërhyrjet në arsimin parashkollor për fëmijët me aftësi të kufizuara, të jenë sa më efektive. Nuk ka 
studime që të eksplorojnë apo mbështesin shembuj apo strategji kost–efektive (si psh. arsimi special 
versus arsimit gjithëpërfshirës, kostot e aksesit në struktura arsimore, kostot shtesë që lidhen me 
burime e paisje specifike që mundësojne gjithëpërfshirjen në arsim, etj. Studimi mbi buxhetimin jep një 
kontribut modest, por të tjera studime duhet të ndërmerren. Një pjesë e shërbimeve që lidhen direkt 
apo indirekt me arsimin parashkollor të fëmijëve me aftësi të kufizuara, mbulohen financiarisht nga 
familja apo struktura joqeveritare (OJF apo struktura private). Por jashtë mbështetjes me shërbime 
gjithëpërshirëse, mbeten shumë fëmijë.

Studimi tregon gjithashtu se ka probleme në financimin dhe mbështetjen afatgjatë. Financimi i arsimit 
parashkollor për fëmijët me aftësi të kufizuara nuk është ende një prioritet dhe i mbështetur si 
duhet, me financa si në nivel lokal, ashtu edhe kombëtar. Allokimi i fondeve për arsim parashkollor 
gjithëpërfshirës  (nga Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe bashkite në studim), nuk mundësojnë një  
mbështetje në përputhje me nevojat e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Megjithëse në proçesin e 
hartimit të buxheteve aplikohet llogaritja “për nxënës”, formula nuk korrigjohet, në rastin e fëmijëve 
me aftësi te kufizuara, me nevojën që ata kanë për mbështetje shtesë. Ministria e Arsimit dhe Sportit 
nuk ka ende nje model ne allokimin e fondeve për arsimin gjithëpërfshirës, përfshirë atë parashkollor.  

Studimi mbi buxhetimin evidentoi se allokimi i fondeve për fëmijët me aftësi te kufizuara, në arsimin 
parashkollor nuk bazohet në të dhëna mbi numrin e fëmijëve dhe të nevojave për gjithëpërshirje. 
Allokimi i fondeve nga qeveria qëndrore nëpërmjet granteve ( te pakushtëzuara dhe specifike)  dhe  
nga qeveria vendore nëpërmjet të ardhurave te veta, duhet të sigurojë një barazi dhe mosdiskriminim 
dhe t’ju mundësojnë strukturave parashkollore që t’ju adoptohen nevojave të fëmijëve me aftësi 
te kufizuara. Kjo është e rëndësishme pasi orienton vëmëndjen, nga “pjesëmarrja apo rregjistrimi” 
në strukturat parashkollore i fëmijëve me aftësi te kufizuara, drejt “rezultateve, mësim nxënies dhe 
përfitimesh pozitive11 

11. World Bank, 2013.
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6.2  Rrugë të mundëshme për të përmirësuar arsimimin para-
       shkollor gjithëpërfshirës, për fëmijët me aftësi të kufizuara

Pranimi i konceptit të gjithëpërfshirjes në sistemin parashkollor, kërkon kohë dhe ndryshime në 
përceptim dhe sjellje të të gjithë shoqërisë; kërkon rregullime në politika që përmirësojne aksesin ndaj 
arsimit parashkollor dhe shërbimeve rehabilituese/mbështetëse; kërkon informacion dhe të dhëna që 
monitorojnë progresin; kërkon përmirësime në mekanizmin e financimeve. 

Nuk mjafton që të ndërtohen fushata sensibilizuese që prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara t’i 
dërgojnë fëmijët në struktura parashkollore, por duhet që edhe strukturat vendimarrëse në nivel lokal 
e qëndror të jenë të ndërgjegjësuar, se këta fëmijë e gëzojnë të drejtën për t’u arsimuar dhe për të 
qënë pjesë e strukturave normale edukuese.  

Financimi i arsimit parashkollor për fëmijët me aftësi të kufizuara duhet të bazohet në nevojat e 
fëmijëve dhe me qëllim final, arsimimin e tyre. Kjo përqasje kërkon që të fuqizohet informacioni dhe 
të dhënat; të zhvillohen ndërhyrje të hershme identifikuese e vlerësuese; të fuqizohet mbështetja me 
shërbime jashtë sistemit arsimor (me shërbime shëndestsore dhe shërbime sociale) nëpërmjet një 
bashkëpunimi të ngushtë që mundeson qasje holistike, si edhe të allokohen buxheteve të mjaftueshme.

Sistemi aktual i informacionit, ka nevojë të përmirësohet në drejtim të:  

(i)  sistemit te treguesve (prevalences, të akesit dhe arritjeve/rezultatit); 

(ii)  ndërtimit të bazes së të dhënave me njësi matëse fëmijën, për të mundësuar ndjekjen e progresit 
edhe në afate të gjata kohe (lidhur me rregjistrimin, kalueshmërinë, arritjet dhe zhvillimin).

(iii)  fuqizimit të vlerësimeve e analizave periodike, me qëllim matjen e efektivitetit te politikave të 
arsimit parashkollor gjithëpërshirës dhe të evidentimit të çështjeve që lidhen me aplikimin e 
një arsimimi të cilësishëm. 

Sot gjithnjë e më shumë po i jepet rëndësi ndikimit dhe efektivetit, se sa fondeve të shpenzuara. Kjo do 
të thotë që për bashkitë në studim rritja e shpenzimeve për arsim parashkollor për fëmijët me aftësi 
të kufizuara është një ndër hapat që duhet ndërrmarrë, por fuqizimi i informacionit mbi mënyrën e 
shpenzimit dhe çfarë ndikimi sjell tek fëmijët me aftësi të kufizuara në drejtim të gjithëpërfshirjes, 
është edhe më i rëndësishëm dhe ndihmon për të kuptuar nëse sistemi po funksionon mirë apo ka 
nevojë për përmirësime. 

Fuqizimi i ndërhyrjeve të hershme identifikuese e vlerësuese, kërkon 

(i)  që shërbimi shëndetësor të jetë aktiv në identifikimin e hershëm dhe trajtimin e hershëm,

(ii)  që në strukturën e shërbimit shëndetësor, të ngrihet e të funksionoje  Ekipi i Vlerësimit të 
Hershëm Multidisiplinar, per identifikimin e aftësive te kufizuara edhe para moshës 2 vjeç, kur 
eshtë e mundshme.

(iii)  një ndërgjegjësim të prindërve mbi shenjat e aftësisë së kufizuar në moshë të hershme;  të 
përfitimeve në rastet e adresimit të hershëm të aftësive të kufizuara dhe te pasojave negative 
e afatgjata, në rastet e neglizhimit.  

Fuqizimi i mbështetjes me shërbime brenda dhe jashtë sistemit arsimor,  për një qasje holistike, kërkon: 

(i)  garantimin e një ambienti mbështetës brenda strukturës parashkollore (mësues profesionistë 
ambient mos-diskriminues,  proçes të mësuari në përshtatje me nevojat e veçanta të fëmijëve 
me aftësi të kufizuara,  mjeteve didaktike e paisje të përshtateshme; bashkëpunim i ngushte 
shkollë-prindër).

(ii)   mbështetja me qendra dhe stafe multidisiplinare (me qendra shërbimesh komunitare apo me 
grupe lëvizëse multidiplinare, në zona të largëta e me numer të vogël fëmijësh)
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(iii)  mbështetje e fëmijëve nga famije të varfëra me shërbim transporti, rimbursim të librave e 
mjeteve parashkollore, 

(iv)  aplikim të politikave stimuluese për dërgimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në stuktura 
parashkollore  si aplikimi i një pagese mujore të bazuar ne frekuentimin.   

 Alokim i buxheteve të mjaftueshme

(i)  aplikimin e modelit të shpenzimeve për “nxënës me aftësi të kufizuara” të bazuar në “peshën 
specifike për çdo nxënës” për disa kategori të mëdha aftësish të kufizuara;

(ii)  thellimin e decentalizimit në proçesin e financimit të arsimit gjithëpërfshirës, por duke fuqizuar 
kontrollin e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, ndaj aplikimit të arsimit gjithëpërfshirës (edhe 
në sistemin parashkollor);

(iii)  mbështetjen e llogaritjes së buxheteve (për arsim parashkollor gjithëpërfshirës,  identifikim 
të hershëm, shërbime rehabilituese e mbështetëse) të bazuara në informacion; 

(iv)  ngritjen e kapaciteteve të aktorëve lokale ( strukturave parashkollore, OJF lokale, stafeve të 
bashkive) në ngritje fondesh nëpërmjet projekteve;

(v)  rritje e mbështetjes nga qeveria qëndrore dhe ajo vendore për arsimin parashkollor 
gjithëpërfshirës, nëpërmjet rishpërndarjes së taksave apo rritjes së peshës së arsimit 
parashkollor gjithëpërfshirës, në grantin e kushtëzuar. 

Në kushtet kur Shqipëria dhe bashkitë në studim, ndeshen me kufizime buxhetore, vëmendja duhet 
fokusuar tek fuqizimi i stafit edukativ në arsimin parashkollor. Rritja e aftësive, e kopetencave dhe 
ndërgjegjësimi i tyre, rrit agazhimin në aplikimin e arsimit gjithëpërfshirës. Vështirësia me të cilën 
ndeshet stafi edukativ, vjen nga larmia e karakteristikave që kanë fëmijët me aftësi të kufizuar. Eshtë 
e nevojshme që Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Bashkitë, të ndajnë burime financiare për të 
fuqizuar proçesin e rekrutimit, mbajtjes, dhe zhvillimit të kapaciteteve të stafeve edukative si nga ana 
profesionale ashtu edhe në kryerjen e funksionit si udhëheqës, për fëmijët me aftësi të kufizuara. 
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Lista e personave të kontaktuar 

Nr. Emër  Mbiemër Institucioni 
 Njësia 

Administrative 
- Bashkia 

1 Dhurata Nixha Oficer Programi, Organizata “Save the Children” Shqipëri,  

2 Shefki Lika Drejtor i Përkujdesit Social , Bashkia Elbasan Elbasan

3 Eltiona Kulla Specialiste për aftësinë e kufizuar, Bashkia Elbasan Elbasan

4 Blerina Boçi Koordinatore, Qëndra Autike, Qarku Elbasan Elbasan

5 Laureta Monçi Mësuese në klasë përgatitore, Shkolla Publike, Pedagogjike, Luigj Gurakuqi Elbasan

6 Anila Kamani Mësuese në klasën e parë, Shkolla Publike, Pedagogjike Luigj Gurakuqi Elbasan

7 Fanilje Qosja Ekonomiste/financiere, Qendra Ekonomike, Bashkia Elbasan Elbasan

8 Ylber Kasa Ekonomist/ Qëndra Ekonomike, Bashkia Elbasan Elbasan

9 Sonia Bani Sektori i Statistikes, DAR Elbasan Elbasan

10 Fatma Spahiu
Drejtore Egzekutive, Qëndra Shqiptare për Integrimin e Njerëzve me Nevoja 
të Veçanta

Elbasan

11 Ermir Çela Drejtor i politikave të arsimit parashkollor, Bashkia Elbasan Elbasan

12 Merita Mema Shefe, Sektori i financës dhe i Burimeve Njerëzore, Këshilli i Qarkut Elbasan Elbasan

13 Silvana Luli Drejtore e kopshtit publik, nr. 8, Bashkia Elbasan Elbasan

14 Milita Tupi Psikologe, DAR Elbasan Elbasan 

15 Lindita Senja Future for You ( Qender Terapeutike )  Elbasan Elbasan 

16 Rajmonda Pikuli Drejtore e Drejtorise Ekonmike, Bashkia Korçë Korçe

17 Arjan Kamburi Pedagog, Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë, Universiteti i Korçës. Korçë

18 Olger Brame Pedagog, Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë, Universiteti i Korçës. Korçë

19 Etleva Ropi Drejtore, Kopshtet Publike nr. 7 dhe 8 Korçë

20 Jola Trasha Financa, Drejtoria Ekonomike Korçë Korçë

21 Anila Bitraku Specialiste e Kurrikulës dhe Cilësisë, DAR  Korçë Korçë

22 Laura Ballauri
Psikologe/eksperte per sindromen Autike,  
Shoqata e Përfitimit Fizik (strukture private), Korçë

Korçë

23 Isuf  Saliçe
Mjek rehabilitues,  Shoqata e Përfitimit Fizik,
 (strukture private), Korçë

Korçë

24 Alfons Vranishti Përgjegjës për Aftësinë e kufizuar dhe Ndihmën Ekonomike, Bashkia Korçë Korçë

25 Zhaneta Papa Drejtore, Shkolla publike “Demokracia”  Korçë 

26 Florian Nurçe Përgjegjes i Sektorit të Buxhetit në Departamentin e Financës ne  MES Tiranë
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Albanian Centre of Excellence in Social Studies, Instituti i studimit të opinionit publik; Përballimi i Sfidave të Arsimit 
Gjithëpërfshirës në Shqipëri; Raport studimor, 2016

Debbie Cate; Martha Diefndorf, katy McCullought,Mary Peters,Kathy Whaley; (NECTAC) ; Quality inicators of Inclusive 
Early childhood prorams/practices; A compilation of Selected Resources, 2010.

DFID & UK AID; Education for children with disabilities- improving access and quality, 

Drejtoria Rajonale Arsimore Korçë; Udhezuesi i Gjithëpërfshirjes, për shkollën Qender Komunitare; Shkollë Miqsore për 
të gjithe, 2014

European Agency for Special Needs and Inclusive Education; Financing of Inclusive Education; Background Information 
Report; 2016

European Agency for Special Needs and Inclusive Education; Five key mesages for inclusive education; Putting Theori 
into Practice, 2014

European Agency for Special Needs and Inclusive Education; Development of a set of indicators – for inclusive education 
in Europe, www.european-agency.org/agency-projects/indicators-for-inclusive-education.

MASHT Udhërrëfyesi për diversitetin dhe gjithëperfshirjen për sistemin arsio parauniversitar ne Kosovë ( programi i 
binjakëzimit për mbështetjen e zbatimit te planit startegjik të sektorit të arsimit në Kosovë 2011-2016,  (http://masht.
rks-gov.net/uploads/2018/05/udherrefyesi-per-diversitetin-dhe-gjitheperfshirjen-ss-checked.pdf

NSW, Department of Education; Local schools, Local decissions; Resource allocation model (https://education.nsw.gov.au/
our-priorities/work-more-effectively/local-schools-local-decisions/resource-allocation-model)

Rune J. Simeonsson, School of Education and FPG Child Development Institute, University of North  Carolina at Chapel 
Hill; Early childhood  development and children with disabilities in developing countries (http://siteresources.worldbank.org/
DISABILITY/Resources/280658-1172613258997/EarlyChildhoodSimeonsson.pdf)

Save the Children: Schools for all, 2002 (www.savethechildren.org.uk/development)

Save the Children: Inclusve early childhood development in Armenia, 2016

Save the Children; Manual on Social Accountabilityand Child Rights Budget Analysis; Using goverment budgeds to  
implement children’s rights in Albania, 2015

Save the Children; Arsimi Gjithëpërfshirës në Shqipëri, Studim analitik, 2013

Save the Children; Përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkollë. Manuali i proçedurave të shkollës, në ndihmë 
të perfshirjes së nxënësve me aftësi te kufizuara, 2013

Save the Children & ACCE; Femijet me aftësi të kufizuara dhe e drejta për arsim, Policy paper, 2014.

Save the Children;  Budged analysis and racing; Advocay and campaign.

Save the Children & ISB;  Analizë përfundimtare e fondeve dhe e shpenzimeve publike, për fëmijët;  2015.

Save the Children & HANDIKOS; Edhe Femiu im ka te drejtë te arsimohet:Doracak mbi gjithëpërfshirjen e fëmijëve me 
nevoja të veçanta në institucionet arsimore; Prishtinë, 2016
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BUXHETIMI I ARSIMIT PARASHKOLLOR
PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA
NË BASHKITË  ELBASAN DHE KORÇË

Rruga: Mihal Popi, Ndërtesa 7, ish Pallatet 1 Maji, (Vila Lami); 

PO Box 8185, Tiranë - Shqipëri; Tel: +355 4 2261840/ 4 2261929

E-mail: info.albania@savethechildren.org   

https:// albania.savethechildren.net         

        Savethechildrenal          SaveChildrenAlb


