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Shkurtime 

 

MSHMS  Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

PAK  Persona me Aftësi të Kufizuar 

NJQV  Njësitë e Qeverisjes Vendore 

KNF  Klasifikimi Ndërkombëtar i Funksionimit  

KDPAK Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar 

KMCAP Komisionin Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë 

 

Fjalorth 

 

Shërbime të kujdesit shoqëror - është një sistem i integruar dhe i organizuar 

përfitimesh dhe lehtësish, të cilat ofrohen nga profesionistë të fushave përkatëse të 

subjekteve publike ose jopublike, me qëllim sigurimin e mirëqenies, pavarësisë dhe 

përfshirjes shoqërore të individëve e të familjeve që kanë nevojë për kujdes shoqëror 

(Ligj Nr. 121/2016 Për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë). 1 

 

Shërbime të specializuara - janë shërbimet e ofruara nga profesionistë të profilizuar 

në specialitete të ndryshme. Këto shërbime ofrohen në nivel qarku/rajonal dhe 

bashkie për fëmijët me çrregulime pervazive të zhvillimit, prapambetje mendore, 

çrregullime në komunikim, në nevojë për aftësim fizik, fëmijët e abuzuar seksualisht, 

fëmijët në konflikt me ligjin, si dhe gratë e vajzat e abuzuara, të dhunuara apo të 

trafikuara, si dhe të gjitha kategoritë që kanë nevojë për shërbime të tilla (Ligj Nr. 

121/2016 Për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë). 

 

Personat me aftësi të kufizuar - Personat me aftësi të kufizuar përfshijnë ata që kanë 

dëmtime fizike, mendore, intelektuale apo shqisore afat-gjata të cilat në ndërveprim 

me barriera të ndryshme mund të pengojnë pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe 

efektive në shoqëri në baza të barabartë me të tjerët (Konventa e Kombeve të 

Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar, Neni 1 i Konventës). 

 

Person me aftësi të kufizuar - është individi, fëmijë ose i rritur, me dëmtime fizike, 

mendore, intelektuale apo shqisore afatgjata, të cilat në ndërveprim me barriera të 

ndryshme mund të pengojnë pjesëmarrjen e tij të plotë dhe efektive në shoqëri 

                                                 
1 LIGJ Nr. 121/2016 PËR SHËRBIMET E KUJDESIT SHOQËROR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 
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njësoj si pjesa tjetër e shoqërisë (Ligj Nr. 121/2016 Për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror 

në Republikën e Shqipërisë). 

 

Komisioni shumëdisiplinor i vlerësimit të aftësisë së kufizuar - është një ekip i 

përzgjedhur, i përbërë nga një mjek dhe një punonjës social, të cilët janë të 

punësuar pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror dhe janë përgjegjës 

për kryerjen e vlerësimit bio-psiko-social të aplikuesve për përfitimet në para dhe/ose 

në natyrë për shkak të aftësisë së kufizuar, bazuar në dokumentet e përgatitura nga 

institucionet shëndetësore, informacionin e marrë nga intervistat e zhvilluara, 

verifikimin dhe shkëmbimin e informacionit me institucione të tjera sociale, arsimore, 

shëndetësore, të punësimit e formimit professional (LIGJ Nr. 57/2019 PËR ASISTENCËN 

SOCIALE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË). 

 

Ndihmësi personal - është ai individ i zgjedhur dhe i udhëzuar nga një person me 

aftësi të kufizuara për ta ndihmuar këtë të fundit që të kapërcejë pengesat në 

jetën e përditshme (Ligj Nr. 57/2019 Për Asistencën Sociale në Republikën e 

Shqipërisë). 

 

Pagesë për personat me aftësi të kufizuar - është pagesa mujore në lekë që u 

jepet personave me aftësi të kufizuar (Ligj Nr. 57/2019 Për Asistencën Sociale në 

Republikën e Shqipërisë). 

 

Regjistri elektronik kombëtar i aftësisë së kufizuar - është bashkësia e të dhënave 

të përfituara nga sistemi i menaxhimit të informacionit të aftësisë së kufizuar gjatë 

procesit të aplikimit për vlerësim dhe përfitim të aftësisë së kufizuar (Ligj Nr. 57/2019 

Për Asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë). 

 

Njësi të qeverisjes vendore - janë bashkitë dhe qarqet, sipas përcaktimit në 

legjislacionin në fuqi për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes 

vendore.  

 

Punonjës social i njësisë së qeverisjes vendore - është profesionisti, sipas legjislacionit 

përkatës në fuqi, në njësitë e vlerësimit të nevojave dhe referimit të rasteve, që do 

të jetë përgjegjës për identifikimin e nevojave, referimin, menaxhimin dhe ndjekjen 

në vazhdim të rasteve (Ligj Nr. 121/2016 Për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror në 

Republikën e Shqipërisë). 

 

Punonjës i shërbimeve sociale - është i punësuari në shërbim të kategorive përfituese 

të shërbimeve të kujdesit shoqëror, si pjesë e sistemit publik dhe jopublik të ofrimit të 
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shërbimeve të kujdesit shoqëror (Ligj Nr. 121/2016 Për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror 

në Republikën e Shqipërisë). 

 

Menaxhim i rastit - është sigurimi dhe bashkërendimi i referimit të individëve në 

nevojë për kujdes shoqëror në të gjithë procesin e ofrimit të shërbimit, sa herë që të 

jetë e nevojshme, deri në integrimin e plotë të tyre (Ligj Nr. 121/2016 Për Shërbimet 

e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë) 

 

 

Falënderime 

 

Raporti i Monitorimit të skemës së re të vlerësimit biopsikosocial u realizua si nevojë 

për të parë situatën aktuale të zbatimit të kësaj skeme, ndërsa vazhdon shtrirja 

graduale në të gjithë Shqipërinë.  

 

Shoqata e Diabetit shpreh falënderimet dhe mirënjohjen ndaj të gjitha 

institucioneve dhe aktorëve që morën pjesë në realizimin e këtij studimi.  

Dëshirojmë të falënderojmë veçanërisht komunitetin e qarkut të Tiranës, specifikisht 

të bashkisë Kamëz dhe Vorë, për kontributin e tyre të vyer gjatë fazës së mbledhjes 

së të dhënave.  

Një falënderim i përzemërt u drejtohet të gjithë mjekëve dhe ekspertëve për kohën 

që na kushtuan dhe mendimet e dhëna lidhur me funksionimin e kësaj skeme dhe 

rekomandimet për ta përmirësuar.  

 

Shoqata e Diabetit shpreson që gjetjet, përfundimet dhe rekomandimet e këtij 

monitorimi të jenë të dobishme për të gjithë aktorët e angazhuar me zbatimin e 

skemës së re të vlerësimit biopsikosocial. 
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Parathënie  

 

Ky raport analizon zbatimin e skemës së re të aftësisë së kufizuar, sipas modelit 

biopsikosocial. 

Për realizimin e këtij raporti janë shfrytëzuar të dhënat zyrtare të publikuara nga 

institucionet publike, si Ministria e Shëndetësisë, Shërbimi Social Shtetëror, organizata 

në mbrojtje të PAK, etj. 

Për plotësimin e të dhënave të raportit dhe për kryerjen e analizës krahasuese midis 

skemës egzistuese të vlerësimit të aftësisë së kufizuar dhe skemës së re të vlerësimit 

biopsikosocial, kemi realizuar 4 foKus grupe në terren me përfitues të mbështetjes së 

aftësisë së kufizuar, familjarë, etj. Gjithashtu janë kryer 20 intervista me përfaqësues 

të institucioneve publike, si Bashkia Kamëz dhe Bashkia Vorë, për të kuptuar rolin e 

Bashkisë në këtë proces dhe për të njohur problematikat për target grupet që 

përfshin ky monitorim.  
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GJETJET KRYESORE  

 

Për skemën ekzistuese 

 Vështirësi për të përfituar KEMP, të lidhura shpesh me burokraci të shumta dhe 

pamundësi për të siguruar edhe përfitime të tjera që ligji ua garanton. Shpesh 

ata gjenden edhe përballë zvarritjeve nga punonjësit e strukturave 

përgjegjëse apo vlerësimeve mjaft formale të tyre. 

 Mungesa e pagesës së siguracionit të paktën për 1 vit në 5 vitet e fundit ose 

dalja në pension iu mohon të drejtën për përfitim të KEMP-it sipas skemës 

aktuale shumë PAK, pavarësisht përmbushjes së gjithë kushteve shëndetësore 

që parashikon ligji. 

 Përjashtimi nga e drejta për të përfituar apo reduktimi i pagesës ka sjellë 

ndryshim drastik të cilësisë së jetës, sigurimin e nevojave bazike, mjekimin dhe 

fishat, dhe aq më tepër ndjekjen e dietës ushqimore aq të rëndësishme për 

këtë kategori të personav me sëmundje kronike.  

 Përjashtimi nga pagesa i kujdestarit gjithashtu cënon ndjeshëm cilësinë e jetës 

së PAK, sidomos të fëmijëve. 

 

Për skemën e re biopsikosociale 

 

 Mungon informacioni! Përfituesit pohojnë se nuk janë të njohur më këtë model 

dhe se nuk kanë njohuri se çfarë ofron ky model specifikisht. Gjithashtu, 

pohojnë se nuk janë informuar nga organet përkatëse dhe/ose profesionistët 

mbi zhvillimin e këtij modeli, se çfarë elementesh përfshihen në këtë model, se 

si do të ndikojë tek ata dhe përfitimet që sjell.  

 Përfituesit shprehen se nuk kanë njohuri mbi mënyrën dhe kriteret e vlerësimit 
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 Përfituesit raportojnë se nuk janë njohur paraprakisht me ndryshimet e sistemit 

të ri të vlerësimit. Për ta ka qenë eksperienca e parë, dhe thjesht kanë firmosur 

një formular.  

 Sipas përfituesve modeli është i mirë në parim, por stafet e komisionit nuk janë 

mjaftueshëm të përgatitur mbi përdorimin me efikasitet të kodeve të ICF.  

 Edhe pse eksperienca vlerësohet përgjithësisht pozitive, dhe e shoqëruar me 

një komunikim të mirë prej komisionit, pjesëmarrësit pohojnë se nuk e kanë 

njohur punonjësin social, apo në disa raste nuk kishin patur dijeni mbi 

prezencën e punonjëses/it social. 
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Hyrje 

 

Shqipëria numëron rreth 144.135 persona me aftësi të kufizuar, sipas një raporti të 

bërë nga Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar, 

mbështetur nga BE, botuar në mars të vitit 2019.2 Në këtë raport citohet gjithashtu 

se rreth 74,392 janë përfitues në sistemin e sigurimeve shoqërore dhe 69,743 persona 

në sistemin e ndihmës sociale. Prej tyre, 19,288 persona me aftësi të kufizuara 

përfitojnë edhe pagesë kujdestarie. 

Shqipëria e ka ratifikuar KDPAK-në vitin 2012 dhe u bë Shtet Palë i Konventës në vitin 

2013. Nga raportimi fillestar si Shtet Palë para Komitetit për të Drejtat e Personave 

me Aftësi të Kufizuara, Shqipëria ka vijuar të harmonizojë legjislacionin me KDPAK-

në (UNICEF, Fq. 158), si dhe duke zhvilluar politika dhe strategji. 3 

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

e Mbrojtjes Sociale (2015- 2020), Dokumenti Politik për Përfshirjen Sociale (DPPS 2016-

2020), “Plani Kombëtar i Veprimit për Personat me Aftësi të kufizuara, 2016-2020”, 

Ligji për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë (2016) janë vetëm 

disa prej shtyllave kryesore që kanë hedhur themelet për një përfshirje dhe 

mbështetje më të madhe për PAK.  

Politikat e kujdesit social në vitet e fundit kanë pasur synim të sjellin një ndryshim në 

shërbimet sociale të ofruara duke synuar kombinim e pagesave cash me 

mbështetjen sociale, me qëllim rritjen e aksesit dhe cilësisë së shërbimeve sociale të 

ofruara që duhet të kenë në qendër klientin.  

Sipas Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrotjes Sociale, numri i përfituesve që kanë 

përfituar transferta nga sistemi i mbrojtjes sociale për shkak të aftësisë së kufizuar në 

fund të vitit 2020 janë 72,711 persona me AK dhe numri i kujdestarëve është 19,402. 

Njëkohësisht, janë 74,391 invalidë të punës. Transfertat e mbrojtjes sociale përfshijnë: 

                                                 
2 ADRF dhe WVA. (2019). RAPORT I MONITORIMIT TË PLANIT KOMBËTAR TË VEPRIMIT PËR PERSONAT ME AFTËSI TË 

KUFIZUARA (2016-2020). https://platforma-pak.al/ëp-content/uploads/2019/06/Raport-Monitorimi-PKVPAK.pdf 
3 https://www.unicef.org/albania/media/1736/file/Report_Albania_CËDSitAn_albanian.pdf 

https://platforma-pak.al/wp-content/uploads/2019/06/Raport-Monitorimi-PKVPAK.pdf
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pagesën e aftësisë së kufizuar, ndihmën ekonomike, si dhe lehtësimet në pagesat e 

energjisë (MSHMS, f.28)4. 

MSHHMS ka implementuar kalimin e vlerësimit të aftësisë së kufizuar nga modeli 

mjekësor, drejt atij biopsikosocial, bazuar në standardet e Organizatës Botërore të 

Shëndetit e të reflektuara në KDPAK-në. Në kuadër të reformës së vlerësimit të 

aftësisë së kufizuar janë ngritur dhe funksionojnë 6 komisione shumëdisiplinore të 

vlerësimit të aftësisë së kufizuar, të cilat janë në varësi të Drejtorisë Rajonale të SHSSH-

së Tiranë dhe funksionojnë pranë qendrave shëndetësore.  

Që nga hyrja në fuqi e VKM-së nr. 722, datë 11.11.2019, “Për përcaktimin e masës, 

të kritereve, procedurave dhe dokumentacionit për vlerësimin dhe përfitimin e 

aftësisë së kufizuar e të ndihmësit personal dhe të strukturave përgjegjëse e të 

detyrave të tyre”, vlerësimi biopsikosocial bëhet në të gjithë qarkun e Tiranës. Në 

zbatim të këtij vendimi është miratuar nga Shërbimi Social Shtetëror, rregullorja “Për 

organizimin, të drejtat, detyrat dhe funksionimin e komisioneve shumëdisiplinore të 

vlerësimit të aftësisë së kufizuar” (MSHMS, f.28)5.  

Vlerësimi biopsikosocial po shtrihet në mënyrë graduale në gjithë Qarkun e Tiranës, 

ndërkohë që në disa bashki si ajo e Kamzës dhe Vorës ende vazhdon zbatimi i 

skemës së vjetër të vlerësimit. 

Stafi i komisioneve përbëhet nga 1 mjek dhe 1 punonjës social dhe çdo komision 

asistohet nga 1 operator për hedhjen e të dhënave. Gjithashtu, është krijuar edhe 

komisioni shumëdisiplinor i nivelit të dytë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të SHSSHsë 

për shqyrtimin e ankesave. Ky komision përbëhet nga 1 mjek dhe 2 punonjës socialë 

(MSHMS, f.28).  

Gjithashtu, është miratuar udhëzimi nr. 667, datë 1.10.2019, i Ministrit të Shëndetësisë 

dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS, f.28), “Për metodologjinë e kontrollit të vlerësimit 

                                                 
4Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (2021) Plani Kombëtar për Personat me Aftësi të Kufizuara 2021-

2025. 

 
5 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (2021) Plani Kombëtar për Personat me Aftësi të 

Kufizuara 2021-2025. 
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biopsikosocial të aftësisë së kufizuar”. Kjo metodologji kontrolli është një udhëzues, 

që standardizon, unifikon procedurat, rregullon veprimtarinë e kontrollit të vlerësimit 

të aftësisë së kufizuar sipas modelit biopsikosocial, si dhe drejton sjelljen profesionale 

të punonjësve të njësive të kontrollit në këtë institucion. 

Sipas gjetjeve të Raportit të Monitorimit të Planit Kombëtar të Veprimit për Personat 

me aftësi të kufizuara (2016-2020), qasja e re e vlerësimit të aftësisë së kufizuar nga 

KMCAP, sipas modelit bio-psiko-social vlerësohet si pozitive nga personat me aftësi 

të kufizuara dhe familjarët e tyre6. Rreth tyre raportojnë se janë të kënaqur me 

procesin e vlerësimit të aftësisë së kufizuar nga KMCAP.7 

Aktivitetet për shërbime sociale të integruara raportohen në “nivele të ulëta 

kënaqësie” nga personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre, 28.3% janë të 

kënaqur me shërbimet sociale për personat me aftësi të kufizuara që janë ngritur në 

zonën e tyre dhevetëm 7.5% pohojnë se janë të kënaqur me masën e pagesës së 

aftësisë së kufizuar, gjë që tregon se nevojat e një individi me aftësi të kufizuara nuk 

mbulohen.8 

Pak më mirë, por duke qëndruar në “nivel të ulët të kënaqësisë”, vlerësohen 

aktivitetet që mundësojnë shërbimet sociale të integruara, nga përfaqësuesit e 

organizatave që punojnë në fushën e aftësisë së kufizuar. Rezultatet tregojnë se 

42.9% e përfaqësuesve të organizatave shprehen se shërbimet sociale për personat 

me aftësi të kufizuara janë në nivele “disi” (30%)dhe “shumë”(12%) të kënaqshme. 

Masa e pagesës vlerësohet si e pamjaftueshme për mbulimin e nevojave të 

personave me aftësi të kufizuara (vetëm 10.9% raportojnë nivel të kënaqshëm).9 

 

 

 

                                                 
6ADRF dhe wVA. (2019). RAPORT I MONITORIMIT TË PLANIT KOMBËTAR TË VEPRIMIT PËR PERSONAT ME AFTËSI TË 

KUFIZUARA (2016-2020). https://platforma-pak.al/ëp-content/uploads/2019/06/Raport-Monitorimi-PKVPAK.pdf. 
Vlerësimi pozitiv për këtë objektiv lidhet me lehtësimin e procedurave në vlerësimin e aftësisë së kufizuar në Janar të vitit 2018 

(Urdhër nr. 47/1, datë 11.1.2018) dhe jo me vlerësimin e ri bio-psiko social. Kjo u konfirmua gjatë procesit të validimit të gjetjeve. 

Për një informacion më të saktë në lidhje me këtë pyetje, nevojiten studime/ monitorime të mëtejshme. 

7 Ibid 
8 Ibid 
9 Ibid 
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Punësimi 

Sipas një vëzhgimi të Portës Vendore në 37 bashki të vendit mbi punësimi dhe 

integrimi i personave me aftësi të kufizuar në jetën shoqërore, ku vetëm 20 prej tyre 

pranuan të japin informacion mbi këtë çështje, rezulton se numri i të punësuarve 

nga PAK është pothuajse inekzistent. 

Shqipëria ka rregulluar me ligjin “Për nxitjen e punësimit” edhe krijimin e hapësirave 

për punësim për personat me aftësi të kufizuar. Sipas këtij ligji, në Nenin 14, 

përcaktohen rregullat për punësimin e personave me aftësi të kufizuar. Në këtë nen 

ka disa pika, që detyrojnë sipërmarrësit dhe institucionet shtetërore të ofrojnë 

mundësi punësimi për personat me aftësi të kufizuar, të cilët kanë arsimin e duhur, 

janë trajnuar apo kanë një përgatitje të caktuar. Kështu, në Nenin 15 të këtij ligji 

thuhet: “Çdo punëdhënës që punëson më tepër se 24 punonjës, është i detyruar të 

punësojë një person me aftësi të kufizuar për çdo 25 punonjës të personelit të tij. Një 

punëdhënës mund të punësojë një person me handikap të rëndë në vend të pesë 

personave me handikape të lehta”, thuhet në ligj, ndërsa është Ministria e Punës 

dhe Inspektorati Shtetëror i Punës që kontrollon zbatimin e këtij neni. Ky është vetë 

një aspekt i ligjit, që favorizon dhe mbështet punësimin e personave me aftësi të 

kufizuar. Madje, në ligj përcaktohen dhe masa ndaj subjekteve në rast të mos 

punësimit të personave me aftësi të kufizuar. Megjithatë, kjo vlen kryesisht për 

subjektet private, pasi vetë shteti është një tjetër mekanizëm që duhet të ofrojë 

punësimin në administratën publike të këtyre personave. Ndaj në këtë shkrim do të 

fokusohemi pikërisht te zbatimi i ligjit nga institucionet publike, konkretisht bashkitë e 

vendit. 

Siç e përmendëm, në analizën e Planit Kombëtar të Veprimit për Personat me Aftësi 

të Kufizuar 2016-2020, jepen të dhëna lidhur me raportin që kjo kategori qytetarësh 

ka me punësimin. Në të gjitha të dhënat e tij, raporti tregon se personat me aftësi të 

kufizuar kanë pak informacion me programet e punësimit dhe janë pakënaqur me 

mundësitë që u ofrohen për punësim. “69% e tyre raportojnë se janë ‘të pakënaqur’ 

me mundësitë që iu ofrohen personave me aftësi të kufizuara për t’u punësuar në 

përputhje me aftësitë e tyre. Ndryshe nga personat me aftësi të kufizuara, 

përfaqësuesit e organizatave janë të informuar për aktivitetet e këtij objektivi. Gati 
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gjysma e përfaqësuesve të ojf-ve, 57.4% raportojnë se janë ‘të pakënaqur’ me 

mundësitë që iu ofrohen personave me aftësi të kufizuara për të punuar në 

përputhje më aftësitë e tyre. Në lidhje me programet qe ofrohen nga zyra e punës, 

58.8% e PAK pohojnë se nuk janë aspak të kënaqur dhe 31% shprehen se janë ‘pak’ 

të kënaqur, ndërkohë që 68.8% pohojnë se janë të pakënaqur me mundësitë që iu 

ofrohen personave me aftësi të kufizuara për të kryer praktika profesionale në 

institucione apo biznese. Niveli i punësimit të personave me aftësi të kufizuara është 

i ulët, duke theksuar një pakënaqësi për pjesën më të madhe të pjesëmarrësve në 

këtë studim (89.6% të shprehur ‘të pakënaqur’ dhe ‘pak të kënaqur’)”, thuhet ndër 

të tjera në raport. 

 

SKEMA E RE E VLERËSIMIT BIO PSIKOSOCIAL – EKSPERIENCA NDËRKOMBËTARE 

 

Qasja biopsikosociale është zhvilluar dekada më pare nga George Engel dhe John 

Romano. Ndërsa modelet tradicionale mjekësore dhe biologjike fokusohen në 

patofiziologji dhe sëmundjen, qasja biopsikosociale vinte theksin në rëndësinë e të 

kuptuarit e shëndetit të njeriut dhe sëmundjes në një kontekst më të plotë. George 

Engel formuloi modelin biopsikosocial si një pikëpamje dinamike, ndërvepruese, por 

dualiste e përvojës njerëzore, në të cilën ka ndikim të ndërsjellë të mendjes, trupit 

dhe kontekstit. Engel besonte se për të kuptuar dhe për t'iu përgjigjur në mënyrë 

adekuate vuajtjeve të pacientëve - dhe për t'u dhënë atyre një ndjenjë të të 

kuptuarit - klinicistët duhet të marrin parasysh njëkohësisht dimensionet biologjike, 

psikologjike dhe sociale të sëmundjes. 10 

Engel ofroi një alternativë holistike ndaj modelit mbizotërues biomjekësor që kishte 

dominuar shoqëritë e industrializuara që nga mesi i shekullit të 20-të.  Ai e formuloi 

modelin e tij në një kohë kur vetë shkenca po evoluonte nga një përpjekje 

ekskluzivisht analitike, reduktuese dhe e specializuar për t'u bërë më kontekstuale 

dhe ndërdisiplinore. Engel kritikoi fokusin tepër të ngushtë të modelit biomjekësor që 

                                                 
10Engel G. The need for a neë medical model: a challenge for biomedicine. Science. 1977;196:129–136. [PubMed] [Google Scholar]. 

Marrë nga: http://ëëë.drannejensen.com/PDF/publications/The%20need%20for%20a%20neë%20medical%20model%20-

%20A%20challenge%20for%20biomedicine.pdf 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/847460
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Science.&volume=196&publication_year=1977&pages=129&pmid=847460&
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i konsideronte pacientët si objekte dhe për injorimin e përvoja subjektive e pacientit 

në kontekstin sociale. Kontributi më thelbësor i George Engel ishte zgjerimi i fushës së 

vështrimit të mjekut. Modeli i tij bio-psikosocial ishte një thirrje për të ndryshuar 

mënyrën e të kuptuarit të pacientit, transformimin e mënyrës se si shihet sëmundja, 

si dhe për të zgjeruar fushën e njohurive mjekësore për të adresuar nevojat e çdo 

pacienti. 11 

Akademikët, praktikuesit dhe studiuesit klinik e kanë parë modelin biopsikosocial si 

një menyrë për të kuptuar dhe trajtuar më mirë çështjet e paaftësisë, si dhe çështjet 

diskriminuese që rrjedhin nga faktorët biologjikë, psikologjikë dhe social.  

 

Zbatimi i Modeli Biopsikosocial në Mbretërinë e Bashkuar 
 

Modeli biopsikosocial i aftësisë së kufizuar i zhvilluar fillimisht nga Engel në vitet 1970, 

formoi bazën për një model të ri të evoluar nga Ëaddell dhe Aylëard dhe u përdor 

si kornizë konceptuale për ripërcaktimin e aftësisë së kufizuar në Mbretërinë e 

Bashkuar (Shakespeare, Ëatson & Alghaib, 2016).12 

Modeli biopsikosocial i aftësisë së kufizuar nga Ëaddell dhe Aylëard synonte të 

shpjegonte nga një këndvështrim holistic mbi aftësinë e kufizuar duke bashkuar 

elementë të tillë si kujdesi mjekësor dhe profesional i ndërlidhur me përpjekjet 

personale nga personat me aftësi të kufizuara dhe nevojën për mbështetje sociale. 

Ëaddell dhe Aylëard, profesionistë mjekësorë arritën që gjatë punës në Qendrën për 

Kërkimet Psikosociale dhe të Aftësisë së Kufizuar të Universitetit të Cardiff-it, të 

përfshijnë faktorë të brendshëm (personal) dhe të jashtëm (d.m.th., shoqëria dhe 

puna) në modelin e tyre (Shakespeare et al., 2016). Arritja e mësipërme e ndihmoi 

qeverinë të zhvillonte mekanizma për të mbështetur në lidhje me infrastrukturën, 

praktikat dhe politikat, personat me aftësi të kufizuara që përjetuan pengesa për 

                                                 
11 Borrell-Carrió F, Suchman AL, Epstein RM: The biopsychosocial model 25 years later: principles, practice, and scientific inquiry. 

Ann Fam Med 2004;2:576-582. 

 
12 Shakespeare, T., Ëatson, N., &Alghaib, A. O. (2016). Blaming the victim, all over again: Ëaddell and Aylëard’sbiopsychosocial 

(BPS) model of disability. Critical Social Policy, 36(4), 1–20.  
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shkak të paaftësisë së tyre, veçanërisht në gjetjen dhe aksesin në punësim 

(Shakespeare etal., 2016).13 

 

Megjithatë, modeli biopsikosocial i ndërtuar nga Engel dhe i zhvilluar më vonë nga 

Ëaddell dhe Aylëard duket se është më i integruar dhe më i plotë sepse bashkon 

modelet sociale dhe mjekësore. Modeli biopsikosocial gjithashtu formon një 

shpjegim të përbashkët të vlefshëm të aftësisë së kufizuar siç ndiqet nga Klasifikimi 

Ndërkombëtar i Funksionimit, Paaftësisë dhe Shëndetit (ICF) i Organizatës Botërore 

të Shëndetësisë (OBSH) (Shakespeare et al., 2016).14 

 

Zbatimi i Modelit Biopsikosocial në Itali 
 

Klasifikimi Ndërkombëtar i Funksionimit (KNF), Aftësisë së Kufizuar dhe Shëndetit në 

Itali ka qenë i suksesshëm. Sistemi u mbështet fuqishëm nga institucionet publike dhe 

private dhe u zhvillua në një bashkëpunim të vazhdueshëm dhe të ngushtë me 

OBSH. ICF në Itali është vlerësuar përgjithësisht si një mjet i denjë për të paraqitur 

procesin e aftësisë së kufizuar si ndërveprim midis gjendjes shëndetësore dhe 

faktorëve mjedisorë, për të lehtësuar përshkrimin e funksionimit njerëzor dhe për të 

kapërcyer stigmatizimin e personave me aftësi të kufizuara. 

 

Fokusi i klasifikimit është zhvendosur nga trupi "i sëmurë" ose "i dëmtuar" në 

ndërveprimin person-kontekst. Në të gjitha përvojat e zbatimit dhe trajnimit, qasja 

'sistematike' ndaj shëndetit dhe aftësisë së kufizuar e prezantuar nga KNF është 

mbështetur fuqishëm dhe është paraqitur si një çelës për të kuptuar drejt konceptet 

revolucionare të 'performancës' dhe 'kapacitetit' që kualifikojnë fushat e aktivitetit 

dhe pjesëmarrjes së individëve që vuajnë nga aftësia e kufizuar. Perspektiva e KNF-

së për funksionimin dhe aftësinë e kufizuar ishte në përputhje me kulturën 

mbizotëruese në komunitetin shkencor italian (institucionet, forcat politike dhe 

                                                 
13 Shakespeare, T., Ëatson, N., &Alghaib, A. O. (2016). Blaming the victim, all over again: Ëaddell and Aylëard’sbiopsychosocial 

(BPS) model of disability. Critical Social Policy, 36(4), 1–20. 
14 Shakespeare, T., Ëatson, N., &Alghaib, A. O. (2016). Blaming the victim, all over again: Ëaddell and Aylëard’sbiopsychosocial 

(BPS) model of disability. Critical Social Policy, 36(4), 1–20. 
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shoqatat e personave me aftësi të kufizuara), e cila ishte e orientuar të konsideronte 

aftësinë e kufizuar si dhe të merrte në konsideratë përfshirjen dhe fuqizimin social, si 

një vlerë qendrore për mbështetjen e politikave.15 

 

Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar 
 

Modeli Bio-psikosocial mbështetet në frymën e Konventës për të Drejtat e Personave 

me Aftësi të Kufizuar dhe Protokolli Opsional u ratifikuan nga Shqipëria në vitin 2012.  

Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara 

(CRPD), e miratuar në 2006, synon të "promovojë, mbrojë dhe sigurojë të plotë dhe 

të barabartë gëzimin e të gjitha të drejtave të njeriut dhe lirive themelore nga të 

gjithë personat me aftësi të kufizuara dhe promovimin e respektit për dinjitetin e tyre 

të qenësishëm” (ËHO & Ëorld Bank, 2011). 16 

 

Neni 28 i Konventës “Standardet e duhura të jetesës dhe mbrojtjes sociale” vë 

theksin në rëndësinë e mbështetjes holistike për personat me aftësi të kufizuar nga 

sistemi i mbrojtjes sociale dhe rëndësinë e ruajtjes së standarteve të duhura të jetesës 

për to.  

 

Neni 28 “Standardet e duhura të jetesës dhe mbrojtjes sociale” 

1. Shtetet Palë njohin të drejtën e personave me aftësi të kufizuar për një standard 

adekuat jetese për ta dhe për familjet e tyre, duke përfshirë ushqimin, veshjen dhe 

strehimin e përshtatshëm , si edhe të drejtën përpërmirësimin e vazhdueshëm të 

kushteve të jetesës dhe do të ndërmarrin hapat e duhura për të mbrojtur dhe 

përmirësuar realizimin e kësaj të drejtë pa diskriminim për shkak të aftësisë së kufizuar. 

2. Shtetet Palë njohin të drejtën e personave me aftësi të kufizuar për mbrojtje 

shoqërore dhe që ata ta gëzojnë atë të drejtë pa diskriminim për shkak të aftësisë 

                                                 
15 Francescutti, Carlo & Martinuzzi, Andrea & Leonardi, Matilde & Kostanjsek, Nenad. (2009). Eight years of ICF 

in Italy: Principles, results and future perspectives. Disability and rehabilitation. 31 Suppl 1. S4-7. 

10.3109/09638280903317898. 
16 ËHO & Ëorld Bank. (2011). The Ëorld report on disability. https://ëëë.refëorld.org/pdfid/50854a322.pdf  

https://www.refworld.org/pdfid/50854a322.pdf
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së kufizuar dhe do të ndërmarrin hapat e duhura për të mbrojtur dhe përmirësuar 

realizimin e kësaj të drejte, duke përfshirë marrjen e masave: 

(a) Për të siguruar akses të barabartë të personave me aftësi të kufizuar ndaj 

shërbimeve për ujë të pijshëm dhe shërbimeve, pajisjeve dhe formave të tjera të 

asistencës të përshtatshme dhe të përballueshme për nevoja të lidhura me aftësinë 

e kufizuar; 

(b) Për të siguruar aksesin e personave me aftësi të kufizuar, në veçanti grave dhe 

vajzave me aftësi të kufizuar dhe personave të moshuar me aftësitë kufizuar në 

programet e mbrojtjes shoqërore dhe të reduktimit të varfërisë; 

(c) Për të siguruar aksesin e personave me aftësi të kufizuar dhe familjeve të tyre që 

jetojnë në kushtet e varfërisë, në asistencën e ofruar nga Shteti për të mbuluar 

shpenzimet lidhur me aftësinë e kufizuar, duke përfshirë trainimin, këshillimin, 

asistencën financiare dhe kujdesin gjatë pushimeve; 

(d) Për të siguruar aksesin e personave me aftësi të kufizuar në programet e strehimit 

publik. 

(e) Për të siguruar aksesin e personave me aftësi të kufizuar në programet dhe 

përfitimet e pensionit.17 

 

SKEMA E RE E VLERËSIMIT BIO PSIKOSOCIAL – SITUATA NË SHQIPËRI  

 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka implementuar kalimin e vlerësimit 

të aftësisë së kufizuar nga modeli mjekësor, drejt atij biopsikosocial, bazuar në 

standardet e Organizatës Botërore të Shëndetit e të reflektuara në KDPAK-në. 

Komisionet multidisiplinare, të cilat kanë në përbërje mjekë dhe punonjës social, 

janë vendosur pranë qendrave shëndetësore, duke ndërthurur për herë të parë 

shërbimet socio-shëndetësore. 

 

 

                                                 
17 Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar dhe Protokolli Opsional. (2006). Aksesuar në: 

https://ëëë.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities 

 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
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Klasifikimi Ndërkombëtar i Funksionimit, Aftësisë së Kufizuar dhe Shëndetit (ICF) 18 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka implementuar kalimin e vlerësimit 

të aftësisë së kufizuar nga modeli mjekësor, drejt atij biopsikosocial, bazuar në 

standardet e Organizatës Botërore të Shëndetit e të reflektuara në KDPAK-në. 

Sistemi i ri pasqyron modelet bashkëkohore ndërkombëtare dhe vjen në përputhje 

me standardet e OBSH-së, Konventën e të Drejtave të Personave me Aftësi të 

Kufizuara dhe Klasifikimin Ndërkombëtar të Funksioneve.19 

 

KNF është një klasifikim i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) bazuar në 

modelin integrues bio-psiko-social të funksionimit, aftësisë së kufizuar dhe shëndetit. 

Funksionimi është përvoja njerëzore në lidhje me funksionet e trupit, strukturat e trupit 

dhe aktivitetet dhe pjesëmarrjen. Ai shihet në kuptimin e ndërveprimit të tij dinamik 

me gjendjen shëndetësore, faktorët personalë dhe mjedisorë. Aftësia e kufizuar, nga 

ana tjetër, është përvoja njerëzore e funksioneve dhe strukturave të dëmtuara të 

trupit, kufizimeve të aktivitetit dhe kufizimeve të pjesëmarrjes në ndërveprim me një 

gjendje shëndetësore, faktorë personalë dhe mjedisorë.20 

 

Klasifikimi Ndërkombëtar i Funksionimit, Aftësisë së Kufizuar dhe Shëndetit (KNF) është 

një kornizë për të përshkruar dhe organizimin e informacionit për funksionimin dhe 

aftësinë e kufizuar. Ai siguron një gjuhë standarde dhe një bazë konceptuale për 

përcaktimin dhe matjen e shëndetit dhe aftësisë së kufizuar. KNF u miratua për 

përdorim nga Asambleja Botërore e Shëndetësisë në 2001, pas testimeve të gjera 

në të gjithë botë që përfshiu njerëz me aftësi të kufizuara dhe njerëz nga një sërë 

disiplinash përkatëse. Një shoqërues klasifikimi për fëmijë dhe të rinj (ICF-CY) u botua 

në 2007. ICF integron modelet kryesore të aftësisë së kufizuar dhe njeh rolin e 

faktorëve mjedisorë në aftësinë e kufizuar, si dhe rëndësinë e kushteve shëndetësore 

shoqëruese dhe efekteve të tyre.21 

                                                 
18 ICF – International Clasisfication of Function 
19 https://shendetesia.gov.al/shtrihet-reforma-e-aftesise-se-kufizuar-manastirliu-ne-kruje-skema-e-re-ul-abuzivitetin-burokracite-dhe-

rrit-transparencen/ 
20 Ëorld Health Organization. (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health, Geneva, Ëorld Health 

Organization; 2001. 

21 https://ëëë.ëho.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health 
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KNF kombinon si modelin mjekësor ashtu edhe atë social dhe shton koncepte 

shtesë. Ai e përcakton aftësinë e kufizuar si (a) dëmtime, (b) kufizime të aktivitetit 

dhe (c) kufizime në komunitet. Për të minimizuar efektet e aftësisë së kufizuar, duhet 

të vlerësohet ndërveprimi midis individit me kushtet shëndetësore dhe faktorëve 

personalë dhe mjedisorë. Modeli biopsikosocial i ICF e sheh aftësinë e kufizuar dhe 

sëmundjen si një “ndërveprim të ndërlikuar dhe të ndryshueshëm të tre kushteve: 

faktorëve biologjikë (gjenetikë, fiziologjikë), faktorë psikologjikë (qëndrime, 

personalitet, sjellje) dhe faktorë mjedisorë/socialë (kulturë, përkatësia etnike, statusi 

socio-ekonomik, besimet, spiritualiteti).22 

 

KNF bazohet në një integrim të këtyre dy modeleve të kundërta. Për të kapur 

integrimin e perspektivave të ndryshme të funksionimit, përdoret një qasje 

"biopsikosociale". Kështu, KNF përpiqet të arrijë një sintezë, në mënyrë që të ofrojë 

një pamje koherente të këndvështrimeve të ndryshme të shëndetit nga një 

këndvështrim biologjik, individual dhe social (OBSH 2001, fq.20).23 

 

Situata aktuale e zbatimit të reformës 
 

Reforma aktualisht po shtrihet në mënyrë graduale dhe ky zgjerimi i skemës do të 

shoqërohet me rritje të buxhetit për këtë reformë. Skema e re është shtrirë në Tiranë 

dhe tashmë edhe në qarkun e Durrësit. Sistemi i ri i vlerësimit për aftësinë e kufizuar, 

fillimisht aplikuar në Tiranë është shoqëruar me ngritjen e komisioneve multidisiplinore 

që përmbyllin ciklin e vlerësimit bio-psiko-social të personave me aftësi ndryshe, 

pranë qendrave shëndetësore të përcaktuara, duke ndërthurur për herë të parë 

shërbimet socio-shëndetësore.  

                                                 
22 Ëorld Health Organization (ËHO). (2015). Disability and rehabilitation. ËHO Global Action Plan 

2014-2021. Retrieved July 3, 2017 from http://ëëë.ëho.int/disabilities/about/action_plan/en 
23http://apps.ëho.int/iris/bitstream/handle/10665/42407/9241545429.pdf;jsessionid=3FB7A80893BFFFD

9C49C0E281423F252?sequence=1 
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Në Qarkun e Tiranës janë ngritur dhe funksionojnë 6 komisione shumëdisiplinore të 

vlerësimit të aftësisë së kufizuar, të cilat janë në varësi të drejtorisë rajonale të SHSSH-

së Tiranë dhe funksionojnë pranë qendrave shëndetësore, si vijon: 

 Poliklinika e Specialiteteve nr. 1,  

 Poliklinika e Specialiteteve nr. 3 

 Qendra Shëndetësore nr. 6 

 Qendra Shëndetësore nr. 10 

 Dispanceria 

 Spitali Kavajë 

 

Për qarkun e Durrësit, ka nisur zbatimi i kësaj reforme dhe janë ngritur 2 komisione:  

 Qendrën Shëndetësore nr. 2 në Durrës  

 Qendrën Shëndetësore Krujë.24  

Referuar komunikimeve publike të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, 

po vijon të punohet për implementimin e kësaj skeme të re në qarkun e Elbasanit, si 

dhe do të vijohet me shtrirjen edhe në 4 qarqe të tjera të vendit Korçë, Shkodër, 

Vlorë dhe Lezhë për të vijuar më pas edhe me shtrirjen në nivel kombëtar. 

Sistemi i ri pasqyron modelet bashkëkohore ndërkombëtare dhe vjen në përputhje 

me standardet e OBSH-së, Konventën e të Drejtave të Personave me Aftësi të 

Kufizuara dhe Klasifikimin Ndërkombëtar të Funksioneve. Me vlerësimin e ri bio-psiko-

social, personat mbështeten financiarisht sipas shkallës së sëmundjes dhe 

kompleksitetit të saj, gjë e cila përcaktohet nga komisionet e dedikuara, të përbëra 

me ekipe vlerësimi multidisiplinare të përbërë nga mjekë dhe punonjës socialë.  

 

Risitë e reformës  
 

Më poshtë po rendisim disa prej tyre: 

 Një nga më të rëndësishmet është përfshirja dhe ofrimi i ndihmës financiare 

fëmijëve me aftësi ndryshe të moshave 0-2 vjeç. 

                                                 
24 MSHMS. (2021). Burimi: shendetesia.gov.al. Aksesuar në: https://shendetesia.gov.al/shtrihet-

reforma-e-aftesise-se-kufizuar-manastirliu-ne-kruje-skema-e-re-ul-abuzivitetin-burokracite-dhe-rrit-

transparencen/ 
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 Një nga pikat e projektligjit është edhe skema e aftësisë së kufizuar ku pjesë e 

përfituesve janë edhe personat kujdestar. Futja e kësaj kategorie do të 

shërbejë si periudhë tranzitore për punësimin më pas të kësaj kategorie.  

 Gjithashtu, ligji i ri anashkalon vendimmarrjen e Këshillit Bashkiak për pagesat 

e aftësisë së kufizuar, për shkak se kjo e drejtë i jepet individit në bazë të 

vlerësimit të komisionit të posaçëm për vlerësimin e aftësisë së kufizuar. 

 Me rregullat e reja përfitues të pagesës, apo siç njihet ndryshe KEMP do të 

jenë edhe personat të cilët në 5 vitet e fundit para lindjes të së drejtës nuk 

kanë 12 muaj sigurim shoqëror. 

 Një tjetër aspekt me rëndësi të veçantë për personat me aftësi ndryshe është 

se përpos pagës si të punësuar do të përfitojnë edhe paketën e plotë të 

mbrojtjes sociale që i sigurohet nga shteti, përfshirë edhe pagesën e aftësisë 

së kufizuar, gjatë gjithë kohës, pavarësisht se janë në punë.  

 Për më tepër, personat me aftësi të kufizuar para ligjit, e merrnin pagesën e 

aftësisë së kufizuar edhe 4 vite pas punësimit, ndërsa me ligjin e ri, e marrin 

përfitimin pa ndërprerje.  

 Po ashtu, individët që përjashtoheshin nga ligji i sigurimeve shoqërore, 

persona me aftësi të kufizuar që nuk e përfitonin KMCAP për shkak se nuk kishin 

një vit të siguruar në 5 vitet e fundit, si dhe nuk kanë qenë përfitues të pagesës 

më parë, duke u përfshirë në ligjin e ri të asistencës sociale bëhen pjesë e 

skemës së mbrojtjes sociale. 

 

Ligji i ri për Asistencën Sociale  
 

Ligji i ri për Asistencën Sociale “Ligj Nr. 57/2019 Për Asistencën Sociale në Republikën 

e Shqipërisë”25, ka sjellë një frymë të re në qasjen se si asistenca sociale do të 

shënjestrojë grupet në nevojë, si dhe ka patur qëllim të rregullojë mënyrën e dhënies 

së ndihmës ekonomike, pagesave të aftësisë së kufizuar dhe bonusit të bebeve, për 

të garantuar mbrojtje sociale më gjithëpërfshirëse për qytetarët.  

                                                 
25 

https://ëëë.parlament.al/Files/ProjektLigje/20190724173518ligj%20nr.%2057,%20dt.%2018.7.2019.pdf 
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Ligji në kompleksitetin e tij synon rritjen e eficiencës dhe barazisë në skemën e 

ndihmës ekonomike dhe aftësisë së kufizuar, targetimin më të mirë dhe mbulimin më 

të gjerë të familjeve dhe individëve në nevojë, mosndërprerjen e përfitimeve të 

aftësisë së kufizuar për shkak të punësimit. Për më tepër, synon garantimin e 

administrimit, menaxhimit dhe kontrollit më të mirë të përdorimit të fondeve të 

asistencës sociale, shmangien e abuzivitetit dhe menaxhim më të mirë të 

informacionit nëpërmjet SMI-ve26.  

Objektivat që synohen të arrihen në lidhje me programin e aftësisë së kufizuar, kanë 

të bëjnë me: (i) përcaktimin e të drejtës së përfitimit të pagesave të personave me 

aftësi të kufizuar dhe të së drejtës së përfitimit të një ndihmësi personal; trajtimin e 

barabartë të të gjitha grupeve të aftësisë së kufizuar; heqjen e kufizimit për shkak të 

punësimit, duke garantuar që ky përfitim të mos ndërpritet në rast punësimi, por ti 

shërbejë personit me aftësi të kufizuar për tu integruar plotësisht në jetën shoqërore;  

thjeshtimin e procedurave të panevojshme për përfitimin e pagesave të aftësisë së 

kufizuar (heqjen e vendimmarrjes së Këshillit Bashkiak), dhe dhënien e këtij përfitimi 

bazuar në vendimin e autoritetit përgjegjës për përcaktimin e kësaj të drejte.27 

 

1. Metodologjia e raportit 

Qëllimi i këtij raporti është identifikimi i çështjeve dhe problemeve ne ̈ sistemin aktual 

te ̈ vlerësimit te ̈ afte ̈sise ̈ së kufizuar që gjenerojne ̈ efekte negative ne ̈ cilësine ̈ e jete ̈s 

se ̈ këtyre qytetare ̈ve.  

Për realizimin e këtij Raporti Monitorimi janë zhvilluar 4 fokus grupe me përfitues të 

skemës së aftësisë së kufizura në bashkitë Vorë e Kamëz, te ̈ sëmurë kronike ̈, kryesisht 

me diabet dhe familjare ̈ te ̈ tyre si edhe 20 intervista te ̈ thelluara me punonje ̈s 

she ̈ndete ̈sore ̈ dhe eksperte ̈ të politikave she ̈ndete ̈sore dhe përfitues.  

Të dy këto metoda u përdorën për te ̈ identifikuar problematika që lidhen me 

mënyrën si është zbatuar metodologjia biopsikosociale në zonat pilot pe ̈r vlerësimin 

dhe përcaktimin e afte ̈sise ̈ së kufizuar, duke e krahasuar me skemën aktuale, efektet 

                                                 
26 Ibid 
27 https://konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/156 
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që ka sjellë ky vlerësim tek përfituesit, problematikave qe ̈ kanë hasur dhe identifikuar 

cështje që duhen adresuar apo pe ̈rmirësuar në të ardhmen.  

Për zhvillimin e fokus grupeve u hartua një modul (shtojca 1) për moderatorët i 

përbërë nga disa komponentë: 

 udhëzime për përdorimin e diskutimit në FG 

 pyetësor për të dhënat demagrafike të pjesëmarrësve 

 udhëzime mbi diskutimin me pyetje orientuese për secilin tipologji të 

pjesëmarrësve në FG. 

 

Fokus grupet u përdorën si metoda më e përshtatshme për mbledhjen e opinioneve 

të përfituesve të skemës për mbështetjen e aftësisë së kufizuar, si edhe përfshirjen e 

tyre në diskutime për identifikimin e problemeve dhe stimulimin e ideve për 

përmirësim kryesisht gjatë procesit të zbatimin e saj. Para se të zhvilloheshin focus 

grupet dhe intervistat e thelluara u krijua një grup me intervistues dhe moderator të 

FG të cilët u trajnuan për të përdorur instrumentat e hartuara paraprakisht nga 

ekspertët. 

 

KUFIZIME TË RAPORTIT 

 

Dy bashkitë e targetuara për të njohur problematikat e skemës së re ishin Kamza 

dhe Vora, si pjesë e qarkut të Tiranës ku ka filluar pilotimi i skemës së re të vlerësimit 

biopsikosocial, me synim shtrirjen më pas në të gjithë territorin e vendit. Por 

pavarësisht këtij fakti, gjatë realizimit të këtij raporti rezultoi se në këto dy bashki ende 

nuk ka nisur zbatimi i skemës së re. Përballë kësaj situate, ekspertët organizuan fokus 

grupe dhe intervista me përfitues të skemës egzistuese dhe familjarë, si edhe 

përfaqësues të institucioneve vendore, punonje ̈s shëndete ̈sore ̈ dhe eksperte ̈ të 

politikave she ̈ndete ̈sore e sociale me synimin për të kuptuar nevojat e tyre bazuar 

në eksperiencat me këtë skemë, cështje që duhen patur në konsideratë gjatë 

zbatimin të skemës së re, si edhe nivelin e njohjes/informacionit të tyre mbi skemën 

e re, modelin biopsikosocial dhe risitë e tij. Ekspertët bashkëpunuan gjithashtu me 
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mjekët e familjes dhe organizata pacientësh për të identifikuar persona që kanë 

përfituar nga skema e re brenda Qarkut Tiranë.  

 

VENDODHJA / MBULIMI 

 

Monitorimi u fokusua në Qarkun e Tiranës, duke targetuar në veçanti bashkinë e 

Kamzës dhe Bashkinë e Vorës. Nëpërmjet kontakteve me institucionet shëndetësore 

që mbulojnë këto zona, Drejtoritë e NE dhe Shërbimeve Sociale pranë këtyre 

Bashkive dhe Shoqatën e Diabetit në Shqipëri u identifikuan persona me aftësi të 

kufizuar, sëmundje kronike kryesisht diabet dhe familjarë të tyre. Përfaqësuesit e 

institucioneve të sipërpërmendura u përfshinë edhe në intervistat e thelluara. 

 

REZULTATET 

 

1. Të dhëna të përgjithshme për pjesëmarrësit në hulumtim 

 

Profili demografik i pjersëmarrësve në FG : 

 Gjithësej 19 pjesëmarrës në FG, nga të cilët 19 kanë sëmundje kronike (diabet) 

dhe një pjesëmarrës me autizëm ; 

 14 pjesëmarrës me AK, nga të cilët 13 me aftësi të kufizuar, 5 familjarë, midis 

të cilëve 4 janë prindër të fëmijëve me PAK. 

 14 PAK me diabet dhe 4 familjarë të personave me diabet 

Pjësëmarrësit në FG ishin të gjithë të moshës madhore (mbi 18 vjeç). 

 

2. OPINIONE NË FOKUS GRUPE NGA OFRUESIT E SHËRBIMEVE 

 

Roli i Bashkive dhe strukturave përgjegjëse 

 Strukturat e NE dhe shërbimeve sociale në Bashkitë e targetuara nuk kanë 

asnjë kompetencë në dhënien e KEMPI-it, Ndihmës Ekonomike, dhe për 
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kategorinë e paaftësisë për punë. Sipas tyre përfitimi i KEMPI-t ështe 

kompetencë vetëm e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.  

 Sipas procedurave aktuale që ata zbatojnë, Bashkia si institucion bën vetëm 

urën lidhëse mes Ministrisë dhe qytetarit. Për lehtësi qytetari dokumentacionin 

dhe aplikimin e bën pranë Bashkisë ose çdo njësie administrative dhe ky 

aplikim i dërgohet në MSHMS ose në institucionin përgjegjës (SHSSH), për 

shqyrtimin e dokumentacionit.  Gjatë shqyrtimit vendoset nëse qytetari e 

përfitonte ose jo KEMPIN ose Ndihmën Ekonomike dhe ky përfitim ishte në 

varësi të pikëzimit, të vendosur nga Ministria e linjës bashkë me Komisionin 

përkatës, ku përcaktohet dhe pagesa që përfitohet. Më pas kjo listë kthehet 

në Bashki përkatëse për zbatim, dhënien e pagesës së AK.  

 Gjithësesi, rastet kur Bashkia ka kompetencë ështe dhënia e një kuote ndihme 

prej 6 %, që i përket fondit të bashkisë, dhe jepet si ndihmë për individë e 

grupe në nevojë. Bashkia i shqyrton si insitucion i pavarur rastet për banorët e 

saj, sipas kërkesave që i paraqiten në periudhën 1-15 të çdo muaji.  

 Për caktimin e këtij fondi pas aplikimit dhe shqyrtimit të dokumentacionit të 

plotësuar organizohen edhe vizitat në terren nga punonjësit e Shërbimit 

Psikosocial të Bashkisë, të cilët vendosnin se kush mund të përfitojë nga ky 

fond.  

Një nga pjesëmarrëset në FG, ish punonjëse PAK-ut shpjegoi sesi disa prej 

pacientëve të pranishëm mund të përfitonin nga bashkia ndihmë ekonomike 

përmes aplikimit të një formulari tip për paaftësinë, i cili plotësohet nga mjeku i 

familjes dhe një specialist për diagnozën që ka dhe kjo dorëzohet te 

Dispanceria. Me pas ato të njoftojnë, pasi dhe nga aty ploteson nja dy 

dokumenta te tjera dhe me pas del në një komision në bashki dhe merr nje 

ndihme ekonomike prej 9000 lekësh. 

 

 

 Lidhur me përfitimin e heqjes së taksave, kjo e drejtë i takon vetëm individëve 

me Kartën e Invaliditetit, pra ata që gëzojnëstatusin e invaliditetit duke 

plotësuar disa kritere sipas kategorive: 

 Ata që nuk kanë të ardhura të tjera  

 Ata që nuk kanë anëtarë të tjerë në familje që kontribuojnë. 
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3. OPINIONE NË FOKUS GRUPE NGA PËRFITUESIT E SHËRBIMEVE 

 

Të intervisturit dhe pjesëmarrësit FG në bashkitë e Vorës dhe Kamzës raportojnë se 

sistemi e ri i vlerësimit në bashkitë e tyre ende nuk ka filluar të zbatohet, edhe pse 

bëjnë pjesë në Qarkun e Tiranës, në të cilin ka filluar të pilotohet për herë të parë ky 

sistem. 

Mbi modelin e vlerësimit biomjekësor  

 Përfituesit raportojnë një sërë vështirësish për të përfituar KEMP, të lidhura 

shpesh me burokraci të shumta dhe pamundësi për të siguruar edhe përfitime 

të tjera që ligji ua garanton. Shpesh ata gjenden edhe përballë zvarritjeve 

nga punonjësit e strukturave përgjegjëse. 

Pjesëmarrës që vuante nga diabeti prej më shumë se 27 vitesh. Me dëmtime të 

shumta të organeve prej diabetit. Përfitonte KEMP pas shumë kërkesash edhe 

shumë përpjekjesh për ta përfituar këtë të drejtë. Nuk ka informacion për sistemin 

e ri të vlerësimit. Ka edhe statusin e invalidit dhe në lidhje me këtë nuk merr asnjë 

përgjigje nga Bashkia për sa i përket përjashtimit nga taksat e pushtetit local, të 

cilat janë sanksinuara me ligj për personat me paftësi. Ndihet i përjashtuar nga 

ndihma e Shërbimit Social. Është interesuar vazhdimisht në Shërbimin Social për 

përfitimet si diabetik. Ështe orientuar vetëm në përgatitjen e dokumentacioneve 

dhe në përshkrimin e tij, kjo gjë është si vërdallosje për tju shmangur përgjegjësive 

çdo insitucioni përkatës. 

 

Pjesëmarrësi vuan nga diabeti dhe prej tij janë prekur në disa organe si kënba me 

neuropati diabetike, sytë dhe probleme me zemrën. Pas shumë përpjekjesh 

përfiton KEMP prejt 6 muajsh. Në qëndrat shëndetesore shprehet se nuk zbatohet 

asnjë nga rregullat dhe të drejtat që kanë pacientët që vuajnë nga diabeti.  
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Familjar i një personi diabetik: Prej 3 muajve i është ndërprerë KEMP-i për arsye të 

skadimit të dokumenteve. Edhe pasi e ka përfunduar procesin e mbledhjes së 

dokumentacionit, 3 muajt e parregjistruar nuk i janë kompesuar. Shpjegon që 

është shumë korrekt për ndjekjen e procedurave ligjore, por duke qenë se 

plotësimi  dokumenteve përmes vizitave është në periudha të ndryshme në 

institucionet përkatëse kjo sjell vonesa në afatin e dorëzimit të dokumentacionit 

në kohën e duhur. 

 

 Disa nga pjesëmarrësit me sëmundje kronike si diabeti raportojnë se nuk kanë 

përfituar asnjëherë nga skema aktuale për pamundësinë e siguracionit të 

paktën 1 vit në 5 vitet e fundit ose daljen në pension. 

Pjesëmarrësja me Diabet tip 2: e moshës 58 vjece  tregon qe eshte interesuar 

shpesh per perfitimin e KEMP-it,  por asnjëherë nuk ka mundur. Ajo tregon që ka 

pamundesi ekonomike për ta bërë pagesen per 1 vit siguracion, sepse me te 

ardhurat qe ka familja nuk eshte ne gjendje te mundesoje perkujdesjen ndaj kesaj 

semundjeje. 

 

Pjesëmarrës me diabet prej më shumë se 10 vitesh. Me dëmtime në disa organe. 

Pamundësi për përfitimin e KEMP-it, për arsye të mungesës së sigurimeve. Ka bërë 

kërkesë për ndihmë sociale dhe ka dorezuar dokumentacioni. Tregon qe ka pasur 

shume probleme në bërjen e dokumentëve, pasi mjekët përgjegjës nuk kanë 

qenë në dispozicion për të bërë ekzaminimet. Shprehet që në çdo vizitë ka shkuar 

me rekomandim, por gjithsesi ska mundur dot të mbarojë punë. Kjo ka ndodhur 

pas shumë përpjekjesh që i deklaron si shumë lodhëse dhe pamundësi fizike për ti 

ndjekur. Është në pritje për përgjigjen e ndihmës sociale. 

 

Pjesëmarrës me Diabet tip 2:  i diagnostikuar prej 10 vitesh, edhe me neuropati 

diabetike, si pasojë e të cilës ka një gjymtyrë të prerë dhe ka vendosur protezë. I 
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interesuar vazhdimisht per perfitimin e KEMP-it,  i cili e perjashton sepse eshte 

pensionist. Nga diagnoza ka dale invalid sepse i eshte prere nje kembe edhe 

tregon pamundesi ekonomike per sigurimin e fishave dhe rregullimin e 

vazhdueshem te protezes qe mban. 

 

Pjesëmarrës me diabet me disa sëmundje shoqëruese. Vuan prej vitesh edhe nga 

azma. Ka aplikuar për ndihmë sociale,  pasi është e pasiguruar për të përfituar 

KEMP nga shteti. Ka qenë disa herë e shtruar në spital por  nuk ka mjaftuar për ta 

përfituar atë. 

 

 Sipas përfituesve nuk mjafton vetëm vizita në spital, vlerësimi në komision 

zakonisht konsiston thjesht në dorëzimin e rekomandimit të mjekut. Sipas tyre 

duhet të ketë edhe vlerësime të tjera, të zhvillohen pyetje apo vlerësim shtesë. 

Person 2, i cili vuan nga diabeti ka kerkuar vazhdimisht KEMP. I është kërkur konsulta 

dhe shtrimi në spital. Ka vepruar si i është kërkuar. Nga vizitat e shtrimit të parë që 

nuk kishte kërkuar KEMP rezulton me dëmtime të mëdha të syve (retinopati 

diabetike). Në shtrimin e dytë për përgatitjen e dokumentave të KEMP-it kjo vizitë 

ka dalë që ishte pa dëmtime. Shprehet i zhgënjyer dhe i paaftë të kërkojë të 

drejtën e tij në asnjë vend. Mjekët i shikojnë të dyja ekzaminimet dhe nuk mund të 

marrin asnjë vendim.  

 

 Një pjesë e PAK në pamundësi të përfitimit të KEMP-it mund të përfitojnë NE 

nga Bashkia në kuadër të fondit 6% që aplikohet për familjet me vështirësi 

ekonomike. 

Pjesëmarrës me diabet tip 2: Perfiton ndihme ekonomike nga bashkia por kerkon 

te rishikohet perfitimi,  pasi shuma që përfiton nuk i jep as minimumin e 

perkujdesjes.  
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 Disa raste të pjesëmarrësve në FG janë përjashtuar nga e drejta për të 

përfituar apo iu është reduktuar ndjeshëm pagesa, gjë që ka sjellë ndryshim 

drastik të cilësisë së jetës, sigurimin e nevojave bazike, mjekimin dhe fishat, dhe 

aq më tepër ndjekjen e dietës ushqimore aq të rëndësishme për këtë kategori 

të personav me sëmundje kronike.  

Pjesëmarrës diabetik : me mëlçi të dëmtuar dhe variçe në stomak, për pasojë i 

paaftë për punë. Nga vizita e fundit i është shkëputur KEMP-i, pasi analiza e 

mëlçisë i ka dalë në norma dhe për këtë arsye i është ndërprerë KEMP-i. Shpjegon 

se mjekët i japin diagnozë mëlçinë e dëmtuar, por kjo nuk mjafton për komisionin 

e KEMP-it. Bën një paralelizëm që nëse hemoglobina e glukozuar një diabetiku në 

një nga kontrollet del në norma a mund të pretendohet se pacienti nuk vuan më 

nga diabeti? 

 

Pjesëmarrës me Diabet tip 1: Ka përfituar fillimisht KEMP për 6 vite dhe pastaj ja 

kanë përgjysmuar. Pas një largimi 2 vjeçar nga Shqipëria i është ndërprerë fare 

KEMP-i. Pas shumë ankesash dhe shtrimesh në spital i është kthyer KEMP-i minimal 

6000 lekë të reja. Pas shumë shtrimesh në spital ka bërë kërkesë për rishikim të tij 

dhe pas shumë ankesash i është bërë një rritje prej 2000 lekësh të reja. Nuk është i 

aftë për punë. Tregon që shpesh ka gjetur punë por për shkak të sëmundjes nuk 

ka qenë në gjendje ta mbajë. Tregon që miq dhe të afërm janë duke e ndihmuar 

pasi jeton me qera edhe ka dy fëmijë të mitur. Ka kërkuar në të gjitha institucionet 

por nuk merr përgjigje dhe asnjë shpjegim për të përfituar një KEMP më të lartë. 

 

Pjesëmarrësja është nëna e një fëmije diabetik 14 vjeç e shoqëruar edhe me 

intolerancë ndaj glutenit. Fëmija përfitonte KEMP prej 4 vitesh, por prej 1 viti i ishte 

përgjysmuar. Nga ana e institucioneve përkatese nuk i ishte dhënë asnjë shpjegim 

në lidhje me këtë përveçse “kaq i takon”. Familjarët kane bërë disa herë ankesa 

por skanë marrë asnjë përgjigje zyrtare në lidhje me këtë. Ndërkohë familjarët 
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bëjnë me dije se as vleresimi i mjekut të familjes nuk është marrë në konsideratë. 

Stadi i vlerësimit për KEMP ishte stadi 3. Familjarët tregojnë se për shkak të dy 

diagnozave nuk janë në gjendje të sigurojnë as minimumin e dietës që duhet të 

ketë vajza pasi specifikisht ushqimet pa gluten janë shumë të shtrenjta. 

 

 Përfituesit rendisin si përfitime kryesore: pagesën dhe rimbursimet për një pjesë 

të ilaçeve që marrin. Ata nuk përfitojnë asgjë tjetër përvec pagesës, të tilla si 

shërbime sociale bazuar në nevojat specifike të secilit rast apo mbështetje 

tjetër, qoftë edhe kontakte me ofrues të tjerë e shoqata që operojnë në këtë 

sektor. Përfituesit do donin më shumë shërbime mbështetëse dhe jo vetëm 

pagesën. 

 Përfituesit i vlerësojnë shumë të nevojshme vizitat në shtëpi, në mënyrë që 

komisioni të vlerësojë në mënyrë komplekse situatën e tyre. “Ata duhet të vijnë 

të shohim si jetojmë.” 

 

Vlerësime mbi modelin e vlerësimit bio-psiko-social    

 Përfituesit pohojnë se nuk janë të njohur më këtë model. Ato shprehin se nuk 

kanë njohuri se çfarë ofron ky model specifikisht. Po ashtu, pohojnë se nuk 

janë informuar nga organet përkatëse / profesionistë mbi zhvillimin e këtij 

modeli, çfarë elementesh përfshihen, si do të ndikojë tek ata dhe përfitimet 

që sjell.  

 Ata shprehin pakënaqësi me mënyrën se si përballen me mënyrën e vlerësimit 

pasi nuk ka njohuri mbi mënyrën dhe kriteret mbi të cilat do të vlerësohen.  

 Përfituesit e sistemit biopsikosocial të vlerësimit raportojnë se nuk janë njohur 

paraprakisht me ndryshimet e sistemit të vlerësimit. Për ta ka qenë 

eksperienca e parë, dhe thjesht kanë firmosur një formular.  

 Një përfitues dëshmon “Nuk nuk arrita të dalloj ndryshime, komisioni m’u duk 

njësoj si më parë”. Një tjetër shprehet “Pyetjet e bëra gjatë vlerësimit nuk bënin 

sens dhe ishin të papërshtatshme.” 
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Vështirësi në përfitimin nga skema 

 Pjesëmarrësit pohojnë se kanë hasur vështirësi në sistemin e përfitimit. Nuk janë 

prezantuar më parë me elementet e shtuara të këtij modeli. 

 Lidhur me procedurën dhe mënyrën e vlerësimit përfituesit gjykojnë se nuk 

kanë vënë re se ka pasur ndryshime në mënyrën se si janë vlerësuar. 

 Sa i takon kohëzgjatjes së procedurave në vlerësimin e tyre iu ka kushtuar më 

shumë kohë procedura (7 muaj) ndoshta për faktin që komisioni është në 

Tiranë.  

 Koha e pritjes për të hyrë në komision për vlerësim është shumë e gjatë, nuk 

parashikohen orare takimesh dhe iu duhet shumë kohë pritje në rradhë, 

plotësisht e papërshtatshme për kushtet e tyre shëndetësore dhe fizike.  

 Nuk ka një dhomë të rehatshme për të pritur, vlerësimi kryhet në mjedis spitalor 

ndaj konsiderohet njësoj si më parë me modelin mjekësor dhe KMCAP. 

 Ndërkohë ka një dallim të madh me kohëzjatjn e vlerësimi, shpesh shumë e 

shkurtër, vetëm 10 minuta.  

 Shumica e përfituesve pohojnë se njohin vetëm doktorin e familjes dhe jo 

profesionistë të tjerë. Edhe në rastet kur kontaktojnë me psikolog rezultati nuk 

ka qenë pozitiv për ta. 

Nëna e një fëmije me Diabet tip 1 e moshës 14 vjeçare tregon qe kishte përfituar 

KEMP për një vit,  por i ishte ndërprerë vetëm me shpjegimin që «fëmija nuk ka 

sëmundje shoqëruese». Ajo gjithashtu tregonte që gjatë komisionit për përfitimin e 

kempit fëmija ishte ndodhur përballë një presioni shumë të madh nga komisioni, 

ku specifikonte veçanërisht Psikologen e komisionit e cila në çdo moment i  

ushtronte presion duke i bërë pyetje vajzës të tilla për të dalë në konkuzionin se ajo 

ishte shumë e shëndetshme dhe që nuk i takonte përfitimi i KEMP-it. Në përfundim 

të pyetjes nga komisioni nëna tregonte që i ishte thënë që «përderisa fëmija është 

në gjendje ta bëjë vetë insulinën 4 herë në ditë, është e shëndetshme dhe nuk 

duhet të përfitonte kemp». 
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 Lidhur me ndryshimet që ka sjellë sistemi I ri, përfituesit vlerësojnë se nuk shohin 

që ky sistem të ketë sjellë ndryshim, përderisa janë të njëjtat dhe të vetmet 

përfitime ato në“kesh”. 

 Ata vlerësojnë gjithësesi se rruga/procedura ju duket më e shkurtër: mjek 

familje, mjek specialist dhe komision. 

 Formularin e plotësojnë anëtarët e komisionit pasi mendojnë që familjarët dhe 

përfituesit nuk kanë aftësi. 

Vlerësimi mbi përfitimet nga skema dhe modeli vlerësimit 

 Sipas njërit prej tyre, “I vetmi përfitim, që nuk do shkoj cdo vit dhe u shtuan 

pagesa me 2000 lekë për personin ndihmës personal”. 

 Ata pohojnë gjithashtu se nuk janë në dijeni të përfitimeve të tjera që mund 

të kenë si pasojë e gjëndjes së tyre (Taksa etj), nuk marrin informacion nga 

profesionistët mbi të rejat, vendimet që kanë lidhje me to.  

 Nganjëherë ata nuk kanë as informacionin më bazik prej mjekes mbi 

mundësinë e rimbursimit të fishave.  

Eksperienca gjatë procesit të vlerësimit në komisionin multidisiplinar  

 Sipas përfituesve modeli është i mirë në parim, por stafet e komisionit nuk janë 

mjaftueshëm të përgatitur mbi përdorimin me efikasitet të kodeve të ICF.  

 Edhe pse eksperienca vlerësohet përgjithësisht pozitive, dhe e shoqëruar me 

një komunikim të mirë prej komisionit, pjesëmarrësit pohojnë se nuk e kanë 

njohur punonjësin social, apo në disa raste nuk kishin patur dijeni mbi 

prezencën e punonjëses/it social. 

Roli i profesionistëve i punonjësv social dhe mbështetjes psiko-sociale 

 Përfituesit shprehin në mënyrë të theksuar nevojën e menjëhershme dhe të 

madhe për ta pasur asistencë psikologjikë dhe sociale. Ata pohojnë se 

gjëndja e tyre emocionale e psikologjike është tejet e rënduar si pasojë e 

pasojave të sëmundjes së diabetit. Ata vazhdimisht gjatë FG shprehën 

nevojën për të pasur një profesionist adekuat për ti dëgjuar dhe ndihmuar në 

lehtësimin e gjëndjes së tyre.  
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 Asnjë prej përfituesve nuk kishte dijeni se ku apo si mund të merrtë asistencë 

psiko-sociale, si dhe kjo gjë për to dukej e pamundur, pavarësisht nevojës së 

madhe që shprehnin.  

 Nevojën e tyre për asistencë psikologjike e shprehin edhe nëpërmjet dëshirës 

që pohoni që mjeku të kryente dhe të hynte rolin e psikologut për shkak të 

gjendjes së tyre psiko-emocionale.  

Njohja me institucione që mbështesin personat me diabet 

 Vetëm njëri prej personave të përfshirë në studim pohonte se kishte njohuri për 

një organizatë joqeveritare që asistonte fëmijët me diabet, dhe nga kishte 

marrë mbështetje gjatë periudhës që kishtë qenë më e re.  

 Pjesa tjetër e përfituesve pohojnë se nuk kishin dijeni për institucione jo publike 

apo OJF që mbështesin apo ofrojnë shërvbime për personat me diabet.  

Paragjykimet dhe stigma 

Të sëmurët kronikë me diabet të përfshirë në FG shprehen se nuk janë ndjerë në 

asnjë moment të paragjykuar për shkak të gjendjes së tyre. 

Vështirësitë në lidhje me punësimin  

 Të sëmurët kronikë me diabet theksojnë se e kanë tepër të vështirë për të 

punuar pasi gjëndja e tyre shëndetësore nuk u’a pamundëson të punuarit, 

veçanërisht në punë të rënda si në fabrika të tekstileve/këpucëve ku një pjesë 

e tyre ka punuar më parë.  

Është e paaftë për punë pasi shpesh ka luhatje të theksuara të diabetit. Luhatja 

arrin deri në shifrat 30mgdl më e ulta. Shpesh ka dridhje trupi,  të cilat nuk e 

mundësojnë të mbajë një punë fikse. Tregon që nuk ka asnjë informacion në lidhje 

me KEMP-in pasi asnjë institucion nuk i kthen përgjigje. Është ndjerë e përjashtuar 

nga kërkesa që ka bërë për të përfituar KEMP, për shkak të mjekimeve që përdor 

dhe i merr falas. 

 

 Edhe në rastet kur kanë qenë të punësuar, pohojnë se i’u është dashur të lënë 

punën pasi gjëndja e tyre shëndetësore u’a ka bërë të pamundur. 



 

 

 35 

Ndonëse kisha gjetur punë si kujdestare e një të moshuare me sklerozë (dementia), 

gjëndja e saj e rënduar psikologjike ma bënte të pamundur të vazhdoja, pasi 

ndikonte drejtpërdrejt në gjendjen time të vështirë për arsye të tjera. 

 

 Përtej gjendjes së tyre të rënduar dhe vështirësive shëndetësore që u’a 

minimizojnë dhe në disa raste jua bën të pamundur të punuarin, të gjithë 

përfituesit shprehen se kanë dëshirë të punojnë.  

 Ata pohojnë gjithashtu se nuk janë asistuar nga personat/institucionet 

përgjegjëse për të gjetur punë apo parë mundësinë e gjetjes së një punë të 

përshtatshme në raport me gjendjen e tyre shëndetësore.   

 Sipas tyre, zyrat e punës nuk ndjekin zbatimin e ligjit lidhur me krijimi e 

lehtësirave dhe përshtatshmërinë në vendet e punës për PAK. 

 Të gjithë pëftiuesit e përfshirë në FG shprehin dëshirën e tyrë për të punuar, në 

mënyrë që të kenë mundësi të mbulojnë kostot e larta dhe ta 

papërballueshme për to të sëmundjes, si dhe dëshirën për të qënë aktiv dhe 

të integruar në jetën shoqërore pasi ndihen të përjashtuar.  

 

REKOMANDIME  

 

Sugjerimet për ndryshime në procesin e vlerësimit të AK  

 Duhet përshpejtuar shtrirja e modelit të ri të vlerësimit në të gjithë bashkitë e 

qarkut Tiranë dhe Durrës, në mënyrë që të reduktohen rastet e mohimit të së 

drejtës për të përfituar sipas skemës ende në zbatim, përfshirë bashkitë e 

targetuara. 

 Duhen reduktuar burokracitë në sistemin e përfitimit, kryesisht të lidhura me 

procedurat dhe dokumentacionin për përmbushjen e kritereve për përfitim. 

 Institucionet përgjegjëse (MSHMS, SHSSH dhe NJQV) duhen të informojnë 

përfituesit dhe familjarët e tyre mbi modelin dhe skemën e vlerësimit 

biopsikosocial që po pilotohet. 
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 Të punohet intensivisht për shtrirjen e modelit të ri të vlerësimit në gjithë 

territorin sa më shpejt e mundur. 

 Procedura e rinovimit të KEMP-it duhet të shtyhet në kohë.  

 Duhet të zbatohet një qasje më përfshirëse e PAK dhe familjarëve në procesin 

e vlerësimit, duke shmangur intervistat formale dhe duke përfshirë 

domosdoshmërisht vizitat në shtëpi në linjë me qasjen holistike të modelit të 

vlerësimit. 

 Duhen rishikuar formati i pyetjeve të vlerësimit sidomos në komponentin 

psikosocial, relevanca e tyre lidhur me nevojat e përfituesve. 

 Është thelbësore organizimi i sistemit të pritjes dhe kushteve fizike për 

pacientët, përmirësimi i koordinimit të orareve dhe periudhës së hyrjes në 

komision për vlerësim. Kjo vjen si një nevojë emergjente për shkak të mungesës 

së një sistemi të mirëfilltë dhe të rregullt oraresh për pacientët, për të reduktuar 

pritjet e gjata në rradhë, plotësisht të papërshtatshme për kushtet e tyre 

shëndetësore dhe fizike. 

 

Sugjerime mbi përfitimet nga skema dhe shërbimet shëndetësore e sociale 

 Duhet rritur pagesa e kuotës financiare për mbështetjen e PAK (të paktën sa 

është përcaktuar rroga minimale). 

 Duhen ulur çmimeve e medikamenteve, të cilat nuk mbulohen nga skema e 

rimbursimit, por janë sidoqoftë të domosdoshme për përfituesit. 

 Ofrimi i fishave falas të përfshira në skemën e re është i domosdoshëm dhe 

jetik për personat me diabet, qe duhet aplikuar edhe në qarqe të tjera të 

vendit. 

 Aktorët e ndryshëm si Qendrat shëndetësore, Bashkitë dhe OJF duhet të 

bashkëpunojnë për të ofruar shërbime të integruara shëndetësore dhe 

sociale, shërbime multifunksionale në nivel vendor për të adresuar efektivisht 

nevojat komplekse të PAK për shërbime, sipas modeleve tashmë të pilotuara 

në 6 bashki të vendit krahas ofrimit të pagesave kesh. 

Sugjerime për ofruesit dhe kapacitetet e tyre 
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 Është mjaft i rëndësishëm bashkëpunimi i punonjësit social në Bashki me 

Komisionin e vlerësimit në mënyrë që të evitohen pengesat dhe lehtësohet 

pjesëmarrja. 

 Mjeku i familjes është porta kryesore për hyrjen në sistemin e vlerësimit për 

personat me PAK dhe figura kryesore që udhëheq pacientët përgjatë sistemit. 

Është e rëndësishme që mjekët e familjes të trajnohen dhe orientohen për 

informimin dhe ndërgjegjësimin e pacientëve për funksionimin e skemës së re.  

 Është e nevojshme të thellohen dhe zgjerohen më tej trajnimet e stafit të 

komisionit mbi përdorimin me efikasitet të kodeve të ICF për të pasur një 

përdorim më efikas dhe eficent të skemës me qëllim maksimizimin e 

përfitimeve për pacientët dhe jo reduktimin e pagesave me cdo qëllim, 

bazuar në parimin e “pacientit në qendër”. 

 Majft i rëndësishëm trajnimi i punonësve psikosocialë në qendra shëndetësore 

dhe bashki e NJA, për të adresuar në mënyrë efikase nevojat e PAK, për të 

lehtësuar plotësimin e dokumentacionit nga PAK në procesin e përfitimit të 

KEMP-in. 

 Te rritet informimi i qytetareve lidhur me funksionimin e skemes dhe elementet 

qe perfshin ajo. 

 Duhet punuar më intensivisht për të ndërgjegjësur komunitetin mbi nevojat 

dhe shqetësimet e PAK. Vecanërisht për personat me diabet duhen informuar 

mjedisi përreth për ti mbështetur e krijuar lehtësira sipas rastit.  
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Shtojca 1: Udhëzues për Fokus grupet 

 

FOKUS GRUP 

 

  Udhëzime për përdorimin e diskutimit në Fokus Grup 

 

Hyrje: Ky vlerësim synon të japë rekomandime specifike për pe ̈rmirësimin e sistemit 

te ̈ rite ̈ vlerësimit bio-psikosocial për personat me afte ̈si te ̈ kufizuar nde ̈rsa vazhdon 

shtrirja graduale nëpër gjithe ̈ qarqet e vendit. Rekomandimet do të përfshihen nënje ̈ 

raport monitorimi i cili do te ̈ shërbejë për te ̈ dialoguar, avokuar dhe lobuar prane ̈ 

institucioneve publike pe ̈rgjegje ̈se për polikëbërjen. 

Objektivat specifike: 

 Identifikimi i çështjeve dhe problemeve ne ̈ sistemin aktual te ̈ vlerësimit te ̈ afte ̈sise ̈ 

së kufizuar qe ̈ gjenerojne ̈ efekte negative ne ̈ cilësine ̈ e jete ̈s se ̈ këtyre qytetare ̈ve;  

 Identifikimi i problematikavetë hasura gjate ̈ zbatimit te ̈ sistemit te ̈ ri te ̈ vlerësimit 

dhe nevojat pe ̈rgjate ̈ kësaj periudhe; 

 Rekomandime specifike për pe ̈rmiresimin e sistemit te ̈ rite ̈ vlerësimit bio-

psikosocial për personat me afte ̈si te ̈ kufizuar 

Pjesëmarrësit: Pjesëmarrësit në diskutimet e FG do të jenë ofruesit dhe përfituesit e 

drejtpërdrejtë të skemës/programit, si punonje ̈sit she ̈ndete ̈sorë dhe psikosocialë, te ̈ 

se ̈murë kronike ̈ dhe familjare ̈ te ̈ tyre për te ̈ identifikuar problematikat e hasura gjate ̈ 

zbatimit te ̈ sistemit te ̈ ri te ̈ vlerësimit dhe nevojat pe ̈rgjate ̈ kësaj periudhe.  

Pëlqimi i pjesëmarrësit: Pjesëmarrësit do të nënshkruajnë një formular pëlqimi për të 

marrë pjesë në diskutimin e grupit të fokusit. Një kopje e formularit të pëlqimit të 

informuar duhet t'u jepet pjesëmarrësve dhe një kopje e dytë duhet të mbahet nga 

lehtësuesi i grupit të fokusit. Pjesëmarrësit duhet të informohen nëse ndonjë përgjim 

audio do të përdoret për mbledhjen e të dhënave. 

Të dhënat demografike: Është e rëndësishme të mblidhen të dhëna demografike 

anonime nga pjesëmarrësit e fokus grupeve. Pyetësorët e thjeshtë për këtë qëllim 

mund të shpërndahen kur pjesëmarrësit mbërrijnë, pastaj të mblidhen në fund të 

fokus grupit dhe të mbahen me kasetat e fokus grupit. 

Lehtësuesi/Moderatori: Të dy ekspertët e përfshirë në studimin e vlerësimit do të 

moderojnë diskutimin e FG. 
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Udhëzues diskutimi: Një udhëzues diskutimi mund të lehtësojë strukturimin e diskutimit 

në fokus grup duke nënvizuar temat që duhet të mbulohen. Megjithëse nuk duhet 

të përdoret në mënyrë të ngurtë, si një pyetësor. Në diskutimin e fokus grupit, 

lehtësuesi inkurajon pjesëmarrësit të eksplorojnë temat në thellësi, të reflektojnë, të 

ngrenë çështjet e tyre, etj. 

Mbledhja e të dhënave: Diskutimet mund të regjistrohen me audio nëse bien dakord 

nga pjesëmarrësit dhe të transkriptohen fjalë për fjalë për analizë. Regjistrimet duhet 

të ruhen në mënyrë të sigurt derisa të transkriptohen dhe më pas të shkatërrohen. 

Transkriptimi nuk duhet të përmbajë informacion që do të lejonte që individët të 

lidhen me deklarata specifike. Konfidencialiteti do të ruhet rreptësisht. 

Koha dhe vendi për fokus grupin: fokus grupi mund të zgjasë rreth dy orë dhe mund 

të ketë pushime në mes për pije freskuese. Pjesëmarrësit duhet të marrin detaje të 

qarta se ku dhe kur do të zhvillohet fokus grupi dhe sa do të zgjasë. Përfaqësuesit e 

Shoqatës së Diabetit në Shqipëri do të kujdesen për ambientet e organizimit të FG.



 

 

FOKUS GRUP: Pyetësor mbi të dhëna demografike 

 

Ju lutemi përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme në hapësirat e dhëna, rrethoni ose 

shënoni opsionet më të përshtatshme. 

1. Mosha: 

2. Gjinia □ Mashkull □ Femër 

3. Cili është statusi ose formimi juaj professional? 

□ Mjeku 

□ Infermierja 

□ Punonjës I NE dhe Shërbimeve Sociale të Bashkisë 

□ Përfitues/I sëmurë kronik 

□ Familjar 

4. Sa vite përvojë/përfitim nga skema keni pasur? 

□ <1 vit □ 1-2 vjet 

□ 2-5 vjet □ 5-10 vjet 

□ > 10 vjet 

6. Përvojë në menaxhimin e shëndetësisë (opsionale): 

□ <1 vit □ 1-2 vjet 

□ 2-5 vjet □ 5-10 vjet 

□ > 10 vjet 

 

Faleminderit që gjetët kohë për të plotësuar këtë pyetësor! 
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FOCUS GROUP: Udhëzime mbi diskutimin 

 

 

Mirëseardhja, prezantimi dhe udhëzimet e ndërmjetësit për pjesëmarrësit 

Ju mirëpresim dhe faleminderit për vullnetarizmin për të marrë pjesë në këtë fokus 

grup. Ju është kërkuar të merrni pjesë pasi këndvështrimi juaj është i rëndësishëm. 

E kuptoj që jeni të angazhuar dhe e vlerësoj kohën tuaj. 

Hyrje: Ky diskutim në grup fokusi është krijuar për të vlerësuar mendimet dhe 

ndjenjat tuaja aktuale në lidhje me sistemin e ri të vlerësimit bio-psiko-social. 

Diskutimi në fokus grup do të zgjasë jo më shumë se dy orë. A mund ta regjistroj 

diskutimin për të lehtësuar rikujtimin e tij? (nëse po, ndizni regjistruesin) 

Anonimiteti: Pavarësisht se kam incizuar, dua t'ju siguroj se diskutimi do të jetë 

anonim. Shiritat do të mbahen të sigurta në një ambient të mbyllur derisa të 

transkriptohen fjalë për fjalë, më pas do të shkatërrohen. Shënimet e 

transkriptuara të fokus grupit nuk do të përmbajnë asnjë informacion që do të 

lejonte që subjektet individuale të lidhen me deklarata specifike. Duhet të 

përpiqeni të përgjigjeni dhe komentoni sa më saktë dhe me vërtetësi. Unë dhe 

pjesëmarrësit e tjerë të fokus grupit do ta vlerësonim nëse do të përmbaheshit 

diskutimit të cështjeve qëndroreme interes për temën dhe jo atyre jashtë fokusit 

të grupit. Nëse ka pyetje ose diskutime të cilave nuk dëshironi t'i përgjigjeni ose të 

merrni pjesë, nuk duhet ta bëni këtë; megjithatë, ju lutemi përpiquni të përgjigjeni 

dhe të jeni sa më të përfshirë. 

Rregullat bazë 

• Rregulli më i rëndësishëm është që vetëm një person flet në të njëjtën kohë. 

Mund të ketë një tundim për të kërcyer kur dikush është duke folur, por ju lutemi 

prisni derisa të kenë mbaruar. 

• Nuk ka përgjigje të sakta apo të gabuara 

• Nuk duhet të flisni me ndonjë rend të caktuar 

• Kur keni diçka për të thënë, ju lutemi ta bëni këtë. Ka shumë prej jush në grup 

dhe është e rëndësishme që ne të marrim pikëpamjet e secilit prej jush 

• Nuk duhet të pajtoheni me pikëpamjet e njerëzve të tjerë në grup 

• A ka dikush ndonjë pyetje? (përgjigjet). 

• Në rregull, le të fillojmë 
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Ngrohja/Hapja/Prezantimi 

• Së pari, do të dëshiroja që të gjithë të prezantohen. Mund të na thoni emrin 

tuaj? 

 

Pyetje hyrëse 

Ne do t'ju japim vetëm disa minuta për të menduar për përvojën tuaj gjatë 

përfitimit apo ofrimit të vlerësimit bio-psiko-social. A është dikush i lumtur të ndajë 

përvojën e tij ose të saj? 

 

Pyetjet orientuese për ofruesit  

 Si e vlerësoni zhvillimin e vlerësimit sipas modelit bio-psikosocial? Cfarë ka 

ndryshuar në opinionin tuaj në krahasim me modelin e mëparshëm 

tradicional? 

 Si e vlerësoni pyetësorinpër aftësitë dhe mundësitë për të realizuar veprimtaritë 

bazë të jetës? 

 Cfarë ndryshimesh ka sjellë ky model vlerësimi në nivelin e ndryshme të 

përfitimit dhe llojshmërinë e përfitimeve?  

 Cfarë ndryshimesh ka sjellë ky model vlerësimi në uljen e abuzivizmit? 

 Si mendoni se kanë ndikuar të dhënat nga ky vlerësim për mbështetjen e 

përfituesve dhe familjeve të tyre me shërbime të nevojshme dhe pjesëmarrjen 

në jetën shoqërore? 

 Si jeni ndjere gjatë procesit të vlerësimit në komisionin multidisiplinar? Cfarë ka 

ndryshuar përfshirja e punonjësit social në këtë vlerësim? Si ka ndikuar kjo 

përfshirje në komunikimin me përfituesit? 

 Cfarë opinioni keni lidhur me metodologjinë e vlerësimit? Si i vlerësoni 

instrumentat dhe sistemi pikëzimit për të ofruar shërbimet me efektivitet? A 

janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për kategoritë e ndryshme të 

përfituesve? 

 Cfarë opinioni keni lidhur me çështjet e aksesit, mjedisit dhe afateve kohore të 

realizimit të vlerësimit? Cfarë lehtësish ka sjellë procedura e re për nevojat 

specifike të përfituesve?  

 Cfarë mund të bëhet për të lehtësuar dhe përshtatur procedurat me nevojat 

specifike të përfituesve? 

 Cfarë mendoni se mund të ndryshohet nëkëtë model vlerësimi? 

 Cfarë mund të përmirësohet në të ardhmen? 
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Pyetjet orientuese për përfituesit 

 Cilat vlerësoni se kanë qenë përfitimet tuaja kryesore nga kjo experience?  

 Si jeni bërë pjesë e kësaj skeme? Arsye të veçanta?  

 A keni hasur vështirësi nëpërfitimin nga skema? Cilat kanë qenë ato? 

 Si e vlerësoni zhvillimin e vlerësimit sipas modelit bio-psikosocial? Cfarë ka 

ndryshuar në opinionin tuaj në krahasim me modelin e mëparshëm 

tradicional? 

 Si ka qenë eksperienca juaj gjatë plotësimit të pyetësorit që vlerëson aftësitë 

dhe mundësitë për të realizuar veprimtaritë bazë të jetës? 

 Cfarë ndryshimesh ka sjellë ky model vlerësimi në nivelin e ndryshme të 

përfitimit dhe llojshmërinë e përfitimeve?  

 Cfarë ndryshimesh ka sjellë ky model vlerësimi në uljen e abuzivizmit? 

 Si mendoni se kanë ndikuar të dhënat nga ky vlerësim për mbështetjen tuaj 

me shërbime të nevojshme dhe pjesëmarrjen në jetën shoqërore? 

 Si jeni ndjere gjatë procesit të vlerësimit nga komisioni multidisiplinar? Cfarë ka 

ndryshuar përfshirja e punonjësit social në këtë vlerësim? Si ka ndikuar në 

komunikimin tuaj me komisionin? 

 Cfarë opinioni keni lidhur me metodologjinë e vlerësimit? Cfarë ju ka pëlqyer 

më shumë? Nëse mund të veconi ndonjë prej tyre? Pse ju ka pëlqyer më 

shumë? 

 Cfarë opinioni keni lidhur me çështjet e aksesit, mjedisit dhe afateve kohore të 

realizimit të vlerësimit? Cfarë lehtësish ka sjellë procedura e re për nevojat 

tuaja specifike? Cfarë mund të behët për të lehtësuar dhe përshtatur 

procedurat me nevojat specifike tuajat? 

 Cfarë mendoni se mund të ndryshohet nëkëtë model vlerësimi? 

 Cfarë mund të përmirësohet në të ardhmen? 

 

Pyetja përmbyllëse 

• Nga të gjitha gjërat që kemi diskutuar sot, cilat do të thoshit se janë çështjet 

më të rëndësishme që dëshironi të shprehni rreth vlerësimit/programit? 

 

Mbyllja 

• Faleminderit për pjesëmarrjen. Ky ka qenë një diskutim shumë i suksesshëm. 

• Mendimet tuaja do të jenë një vlerë e vlefshme për vlerësimin. 

• Shpresojmë ta keni gjetur interesant diskutimin. 
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• Nëse ka ndonjë gjë për të cilën nuk jeni dakord ose dëshironi të ankoheni, ju 

lutemi kontaktoni drejtpërdrejt përfaqësuesit e Shoqatës së Diabetit në 

Shqipëri. 

• Dëshirojmë t'ju kujtojmë se çdo koment i paraqitur në këtë raport do të jetë 

anonym. 

• Para se të largoheni, ju lutemi dorëzoni pyetësorin tuaj të plotësuar të të 

dhënave personale. 
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Shtojca  2:Intervista të thelluara me ofruesit  

 (punonjës të shëndetësisë dhe punonjës psikosocialë) 

1. Mosha: 

2. Gjinia  □ Mashkull □ Femër 

3. Cili është formimi juaj professional? 

□ Mjeku 

□ Infermierja 

□ Punonjës i NE dhe Shërbimeve Sociale të Bashkisë 

4. Sa vite përvojë keni në këtë fushë? 

□<1 vit □ 1-2 vjet 

□ 2-5 vjet □ 5-10 vjet  □> 10 vjet 

 

6. Përvojë në menaxhimin e shëndetësisë (opsionale): 

□<1 vit  □ 1-2 vjet 

□ 2-5 vjet  □ 5-10 vjet  □> 10 vjet 

 

7. A jeni njohur me modelit bio-psikosocial për vlerësimin e aftësisë së kufizuar? 

  

□ Po  □ Jo 

 

8. Nëse jo, cfarë opinion keni për mënyrën e vlerësimit sipas modelit që zbatoni 

aktualisht? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 
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9. A mendoni se ka nevojë të ndryshojë? 

 

□ Po  □ Jo  □ Ndoshta 

 

10. Cfarë sugjerimesh keni për ndryshime, në cfarë drejtimi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

11. Nëse po, si ju ka rezultuar si eksperiencë? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

12. Si e vlerësoni zhvillimin e vlerësimit sipas modelit bio-psikosocial?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

13. Cfarë ka ndryshuar në opinionin tuaj në krahasim me modelin e mëparshëm 

tradicional? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________ 

14. Cfarë ndryshimesh mendoni se ka sjellë ky model vlerësimi në nivelin e 

ndryshme të përfitimit dhe llojshmërinë e përfitimeve?  
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

15. Si e vlerësoni pyetësorin për aftësitë dhe mundësitë për të realizuar 

veprimtaritë bazë të jetës? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

16. Cfarë ndryshimesh ka sjellë ky model vlerësimi në uljen e abuzivizmit? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

17. Si mendoni se kanë ndikuar të dhënat nga ky vlerësim për mbështetjen e 

përfituesve dhe familjeve të tyre me shërbime të nevojshme dhe pjesëmarrjen 

në jetën shoqërore? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

18. Si jeni ndjere gjatë procesit të vlerësimit në komisionin multidisiplinar?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 



 

 

 8 

 

19. Cfarë ka ndryshuar përfshirja e punonjësit social në këtë vlerësim?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

20. Si ka ndikuar kjo përfshirje në komunikimin me përfituesit? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

21. Cfarë opinioni keni lidhur me metodologjinë e vlerësimit (instrumentat dhe 

sistemi pikëzimit për të ofruar shërbimet me efektivitet)?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

22. A janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për kategoritë e ndryshme të 

përfituesve? 

 

□ Po  □ Jo  □ Nuk kam dijeni 

 

23. Cfarë opinioni keni lidhur me çështjet e aksesit, mjedisit dhe afateve kohore të 

realizimit të vlerësimit?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 
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24. Cfarë lehtësish ka sjellë procedura e re për nevojat specifike të përfituesve?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

25. Cfarë mund të bëhet për të lehtësuar dhe përshtatur procedurat me nevojat 

specifike të përfituesve? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

26. Cfarë mendoni se mund të ndryshohet në këtë model vlerësimi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

27. Cfarë mund të përmirësohet në të ardhmen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 
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Shtojca 3: Intervista të thelluara me përfituesit 

 

Sesioni 1: Pyetje të përgjithshme 

1. Mosha: 

2. Gjinia  □ Mashkull □ Femër 

3. Cili është statusi juaj? 

□Përfitues/I sëmurë kronik 

□ Familjar 

4. Sa vite keni që përfitoni nga skema? 

□<1 vit  □ 1-2 vjet 

□ 2-5 vjet □ 5-10 vjet  □> 10 vjet 

 

Sesioni 2: Pyetje për modelin e vlerësimit 

 

1. A jeni njohur me modelit bio-psikosocial në eksperiencën tuaj? 

  

□ Po  □ Jo 

 

2. Nëse jo, cfarë opinion keni për mënyrën e vlerësimit sipas modelit që zbatohet 

aktualisht dhe ju përfitoni? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. Si i vlerësoni përfitimet tuaja bazuar në këtë skemë? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

4. A mendoni se ka nevojë të ndryshojë? 

 

□ Po  □ Jo  □ Ndoshta 

 

5. Cfarë sugjerimesh keni për ndryshime, në cilat drejtime? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

6. Nëse po, si ju ka rezultuar si eksperiencë? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

7. Cilat vlerësoni se kanë qenë përfitimet tuaja kryesore nga kjo experience?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

8. A keni hasur vështirësi në përfitimin nga skema?  

 

□ Po  □ Jo 

 

9. Cilat kanë qenë ato? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

11. Si e vlerësoni në përgjithësi modelin e vlerësimit bio-psikosocial?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

12. Si ka qenë eksperienca juaj gjatë plotësimit të pyetësorit që vlerëson aftësitë 

dhe mundësitë për të realizuar veprimtaritë bazë të jetës? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

13. Cfarë ndryshimesh ka sjellë ky model vlerësimi në nivelin e ndryshme të 

përfitimit dhe llojshmërinë e përfitimeve?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

14. Cfarë ndryshimesh ka sjellë ky model vlerësimi në uljen e abuzivizmit? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

15. Si jeni ndjere gjatë procesit të vlerësimit në komisionin multidisiplinar?  
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

16. Cfarë ka ndryshuar përfshirja e punonjësit social në këtë vlerësim?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

17. Si ka ndikuar në komunikimin tuaj me komisionin? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

18. Si mendoni se kanë ndikuar të dhënat nga ky vlerësim për mbështetjen tuaj 

me shërbime të nevojshme dhe pjesëmarrjen në jetën shoqërore? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

19. Si e vlerësoni metodologjinë e vlerësimit?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

20. Cfarë ju ka pëlqyer më shumë?  
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

21. Cfarë opinioni keni lidhur me çështjet e aksesit, mjedisit dhe afateve kohore të 

realizimit të vlerësimit?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

22. Cfarë lehtësish ka sjellë procedura e re për nevojat tuaja specifike?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

23. Cfarë mendoni se mund të ndryshohet në këtë model vlerësimi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

Sesioni 3: Pyetje për të 2 grupet e përfituesve 

 

1. A keni kontakte me institucione që mbështesin personat me diabet në 

komunitetin tuaj?  
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□ Po  □ Jo 

___________________________________________________________________________

___ 

 

2. Cfarë institucionesh/shërbimesh do duhej të kishte në komunitetin tuaj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

3. A mendoni se paragykohen personat me diabet?  

□ Po  □ Jo 

 

4. Cilat janë disa prej tyre? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

5. Cfarë vështirësish hasni lidhur me punësimin?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

6. Cfarë lehtësish mendoni se duhet të kenë personat me diabet për këtë 

cështje? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 
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Faleminderit që pranuat të ndani me ne opinionet tuaja! 
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Shtojca 4:Kuadri ligjore lidhur me AK 

Në fushën e të drejtave dhe barazisë kuadri ligjor kombëtar parashikon: 

- Ligji nr. 108/2012, datë 15.11.2012, “Për ratifikimin e Konventës së OKB-së ‘Për të 

drejtat e personave me aftësi të kufizuara’”. 

- Ligji nr. 93/2014, datë 24.7.2014, “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e 

personave 

me aftësi të kufizuara”. 

- Ligji nr. 10221/2010, “Për mbrojtjen nga diskriminimi” (i ndryshuar). 

- VKM-ja nr. 837, datë 3.12.2014, “Për njohjen e gjuhës së shenjave në Republikën 

e 

Shqipërisë”. 

- VKM-ja nr. 1074, datë 23.12.2015, “Për masat për heqjen e pengesave mjedisore 

dhe 

të infrastrukturës në ofrimin e shërbimeve publike”. 

- VKM-ja nr. 411, datë 19.6.2019, “Për disa ndryshime në vendimin nr. 708, datë 

26.8.2015, të Këshillit të Ministrave, ‘Për llojet, periodicitetin dhe mënyrën e 

raportimit të të dhënave statistikore për aftësinë e kufizuar nga strukturat 

shtetërore 

përgjegjëse, në nivelin qendror dhe lokal’”. 

- VKM-ja nr. 196, datë 4.4.2018, për një ndryshim në vendimin nr. 48, datë 

21.1.2015, 

të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për funksionimin e Këshillit 

Kombëtar për Aftësinë e kufizuar”. 

- VKM-ja nr. 874, datë 24.12.2019, “Për mënyrën e ofrimit të ndihmës personale 

dhe 

kriteret për zgjedhjen e ndihmësit personal”. 

- Ligjin nr. 111/2017, “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”. 

Ndihma dhe kujdesi social 

- Ligji nr. 57/2019, “Për asistencën sociale në RSH”. 

- Ligji nr. 7889, datë 14.12.1994, “Për statusin e invalidit”, i ndryshuar; 

- Ligji nr. 8098, datë 28.3.1996, “Për statusin e të verbrit”, i ndryshuar. 

- Ligji nr. 8626, datë 22.6.2000, “Për statusin e invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, 

i ndryshuar. 

- VKM-ja nr. 597, datë 4.9.2019, “Për përcaktimin e procedurave, të 

dokumentacionit 



 

 

 18 

dhe masës mujore të përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit 

shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike”. 

- VKM-ja nr. 182, datë 26.2.2020, “Për përcaktimin e masës, të kritereve, 

procedurave 

e dokumentacionit për vlerësimin dhe përfitimin e pagesës për personat me aftësi 

të kufizuara, si dhe të ndihmësit personal”, e ndryshuar. 

- VKM-ja nr. 722, datë 11.11.2019, “Për përcaktimin e masës, të kritereve, 

procedurave 

e dokumentacionit për vlerësimin dhe përfitimin e aftësisë së kufizuar e të 

ndihmësit 

personal dhe të strukturave përgjegjëse e të detyrave të tyre”. 

- VKM-ja nr. 431, datë 8.6.2016, “Për përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit, 

procedurave dhe të masës për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar e të 

ndihmësit personal dhe të strukturave përgjegjëse e të detyrave të tyre në zonat 

pilot”, e ndryshuar. 

- VKM-ja nr. 277, datë 18.6.1997, “Për përfitimet nga statusi i të verbrit”, i ndryshuar. 

- VKM-ja nr. 31, datë 20.1.2001, “Përfitimet nga statusi i invalidit paraplegjik dhe 

tetraplegjik”, i ndryshuar. 

VKM-ja nr. 869, datë 18.6.2008, “Për zbatimin e ligjit nr. 7889, datë 14.12.1994, 

‘Statusi i invalidit’”; 

- VKM-ja nr. 78, datë 7.2.2007, “Për masën, kriteret dhe procedurat e përfitimit të 

një 

pakete të veçantë higjieno-sanitare, për invalidët paraplegjikë dhe 

tetraplegjikë”, i 

ndryshuar. 

- VKM-ja nr. 837, datë 3.12.2014, i Këshillit të Ministrave, “Për njohjen e gjuhës së 

shenjave në Republikën Shqipërisë”. 

- VKM-ja nr. 404, datë 20.6.2012, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave 

të përfitimit të kompensimit financiar nga personat me statusin e të verbrit dhe 

invalidit paraplegjik e tetraplegjik për faturën e energjisë elektrike dhe faturën e 

telefonisë fikse”. 

- VKM-ja nr. 565, datë 9.8.2006, “Për mbrojtjen e shtresave në nevojë, nga rritja e 

çmimit të energjisë elektrike”, e ndryshuar. 

- VKM-ja nr. 8, datë 14.1.2015, “Për mbrojtjen e shtresave në nevojë, për efekt të 

heqjes së fashës së konsumit të energjisë elektrike deri në 300 lekë në muaj”. 
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- Ligji nr. 121/2016, “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë”. 

- Ligji nr. 65/2016, datë 9.6.2016, “Për ndërmarrjet sociale në Republikën e 

Shqipërisë”. 

- VKM-ja nr. 518, datë 4.9.2018, “Për shërbimet e kujdesit shoqëror komunitar e 

rezidencial, kriteret, procedurat për përfitimin e tyre dhe masën e shumës për 

shpenzime personale për përfituesit e shërbimit të organizuar”. 

- VKM-ja nr. 822, datë 6.12.2006, “Për standardet e shërbimeve të përkujdesjes 

shoqërore për personat me aftësi të kufizuara në qendrat rezidenciale dhe 

ditore”. 

- VKM-ja nr. 658, datë 17.10.2005, “Për standardet e shërbimeve shoqërore në 

Shqipëri”. 

- VKM-ja nr. 56, datë 31.1.2018, “Për përcaktimin e kategorive konkrete të grupeve 

të 

pafavorizuara”. 

- Udhëzimi i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 597, datë 22.12.2017, 

“Për miratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesjes shoqërore, asistencë 

shtëpiake, për personat me aftësi të kufizuara”. 

- Urdhri i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 381, datë 23.6.2020, 

“Për miratimin e protokollit për funksionimin e qendrave publike dhe jopublike, 

jorezidenciale, që ofrojnë shërbime për personat me aftësi të kufizuara, gjatë dhe 

pas periudhës së fatkeqësisë natyrore, deri në përfundim të masave të distancimit 

fizik/social, për shkak të epidemisë COVID-19”. 

 

Kuadri ligjor kombëtar në fushën e shëndetësisë parashikon 

- Ligji nr. 10 107, datë 30.3.2009, “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e 

Shqipërisë”. 

- Ligji nr. 10 383, datë 24.2.2011, “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit 

shëndetësor 

në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

- Ligji nr. 44/2021, “Për shëndetin mendor”, i ndryshuar. 

- Ligji nr. 105/2014, “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, i ndryshuar. 

 

 

 


