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Rëndësia e 
intervenimit të 

hershëm për fëmijët 
me aftësi të kufizuara



Fëmijët ndryshojnë për nga shpejtësia e zhvillimit të tyre dhe aftësitë e caktuara të cilat i zotërojnë. 
Aftësia e kufizuar rezulton nga ndërveprimi ndërmjet personave me aftësi të kufizuar dhe barrierave 
të krijuara nga qëndrimet apo mentaliteti i shoqërisë dhe nga ambienti, e që pengojnë pjesëmarrjen 
e tyre të plotë dhe efektive në shoqëri në bazë të barabartë me të tjerët. Anembanë botës, afërsisht 
1 nga 10 fëmijë jetojnë me ndonjë lloj aftësi të kufizuar të moderuar apo të rëndë. Këto mund të 
jenë aftësi të kufizuara të të dëgjuarit, të të pamurit, të të nxënit, fizike, të komunikimit, të sjelljes, 
etj. Fëmijët mund të kenë një apo më shumë aftësi të kufizuara, të cilat mund të jenë të lindura apo 
të fituara më vonë.

Fëmijëria e hershme është mosha kur fëmijët zhvillohen më shpejtë se në cilëndo moshë tjetër, dhe është 
periudha kur fëmija hulumton ambientin përreth, përmes shqisave të të prekurit, të pamurit, të shijuarit, 
të dëgjuarit dhe të nuhaturit. Ndërkohë ngacmimi i këtyre shqisave nxit proceset dhe zhvillimin motorik, 
kognitiv, të gjuhës dhe komunikimit, si dhe zhvillimin socio- emocional. Shumë nga shkathtësitë jetësore 
themelore që do të shërbejnë për gjithë jetën, mësohen dhe zhvillohen në pesë vitet e para të jetës, 
prandaj është e rëndësishme që të gjithë fëmijëve t’u ofrohen eksperienca të larmishme që stimulojnë 
zhvillimin e këtyre shkathtësive.

• Fizike - mbajtja e kokës lartë, zgjatja e dorës, manipulimi me objekte të mëdha e të vogla, rrotullimi, 
ulja, zvarritja, ecja, vrapimi, etj.

• Kognitive-njohëse - të menduarit, të mësuarit, lidhja mes shkakut dhe pasojës, zgjidhja e problemeve, etj.
• Komunikimi dhe gjuha - mimika, gjestikulacionet, të dëgjuarit, të kuptuarit, të folurit, etj.
• Socio-emocionale - loja, ndjenja e të qenit sigurtë, lumtur, përkatësia në
• familje e shoqëri, etj.
• Vetë-kujdesi - të ushqyerit, të veshurit, të mbathurit, përdorimi i tualetit, etj.

Çfarë është 
    aftësia e kufizuar?

KUJDESI DHE ZHVILLIMI GJATË FËMIJËRISË SË HERSHME 

JANË TË RËNDËSISHME PËR TË GJITHË FËMIJËT PA DALLIM



Hulumtimet tregojnë që ofrimi i mbështetjes herët në jetë lidhet me rezultate dhe arritshmëri më të larta 
për fëmijët në përgjithësi, familjet dhe komunitetet, veçanërisht kur kjo mbështetje ofrohet në ambientet 
më të afërta të fëmijës - në familje dhe brenda komunitetit ku jeton, në qendrat e bazuara në komunitet, 
në qendrat e mjekësisë familjare dhe institucionet edukativo-arsimore më të afërta.
Intervenimi i hershëm nënkupton një sistem të shërbimeve profesionale të dizajnuara sipas nevojave 
individuale, për t’u ndihmuar fëmijëve me aftësi të kufizuara drejtpërdrejt dhe përmes ofrimit të 
mbështetjes për prindërit e tyre.



Çfarë mund të jetë 
intervenimi i hershëm?

Shërbimet e mbështetjes për intervenim të hershëm mund të jenë të llojllojshme:

• Informata dhe mbështetje për familjet lidhur me aftësinë e kufizuar dhe nevojat e fëmijës së tyre 
- shërbime informative dhe referuese në kuadër të shërbimeve publike dhe shoqatave joqeveritare 
ekzistuese

• Mbështetja formale dhe joformale për familjen, përfshirë mbështetjen emocionale – linja telefonike 
apo online për mbështetje prindërve me këshilla, informata dhe referim; trajnime, këshilla dhe vizita 
në shtëpi për familjen; grupe të mbështetjes për prindër me përvoja të ngjashme, etj.

• Vlerësim i aftësive, interesimeve dhe nevojave të fëmijës me qëllim të ofrimit të rekomandimeve për 
krijimin e një plani për mbështetjen e zhvillimit të fëmijës

• Shërbime shëndetësore, infermieristike, nutricionistike, sociale
• Terapia e të folurit dhe gjuhës (logopedi) - mund të ndihmojë në
• zhvillimin e shkathtësive të të folurit, gjuhës, të ngrënit dhe të pijes 
• Terapia e të dëgjuarit (audiologjike) - mund të ndihmojë në përmirësimin  

e të dëgjuarit dhe shfrytëzimin e pajisjeve për dëgjim
• Fizioterapia – mund të ndihmojë në zhvillimin e shkathtësive motorike si  

baraspesha, të ulurit, zvarritja dhe ecja
• Terapia e zhvillimit dhe punës – mund të ndihmojë në zhvillimin e shkathtësive  

motorike të duarve, lojës, zhvillimin njohës, socio-emocional dhe shkathtësive  
për vetëkujdes

• Teknologjia asistuese – pajisjet për të cilat fëmija mund të ketë nevojë
• Edukim – grupe të lojës për fëmijë, klasa parashkollore gjithëpërfshirëse, etj.
• Informata dhe mbështetje për:
 o Tranzicion nga shtëpia në shkollë - institucion parashkollor,  
    klasë të parë, etj. 
 o Lidhje me prindërit tjerë,  ofruesit e shërbimeve  
    dhe komunitetin.

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 
 



Kur dhe si duhet të ofrohet 
intervenimi i hershëm?

Duke nxitur zhvillimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, intervenimi i hershëm i minimizon vështirësitë 
në të nxënë dhe përshpejton zhvillimin e fëmijës. Po ashtu, i redukton shpenzimet duke minimizuar 
nevojën për shërbimet arsimore të veçanta (speciale). Intervenimi i hershëm është më efektiv dhe 
më pak i kushtueshëm nëse ofrohet me herët në jetë , gjatë moshës 0-6 vjeç. Intervenimi i hershëm 
ofrohet më së miri atëherë kur ofrohet i integruar mes shërbimeve dhe programeve të ndryshme të 
shëndetësisë, arsimit dhe mirëqenies sociale. Një intervenim i hershëm i mirë do të jetë i fokusuar 
në familjen, i strukturuar mirë, dhe i bazuar në fakte të besueshme, duke marrë parasysh nevojat 
individuale të fëmijës dhe duke i rishikuar ato në mënyrë periodike, për t’iu përgjigjur nevojave të 
fëmijës në zhvillim.

Përfitimi për fëmijën: Një fillim i mbarë në jetë, rezultate më të mira në fushat e ndryshme të 
zhvillimit, shëndet, gjuhë dhe komunikim, kognitive dhe socio-emocionale, duke përmirësuar cilësinë 
e jetës dhe mundësitë për gjithëpërfshirje në arsim dhe shoqëri në të ardhmen.

Përfitimi për familjen: Njohuri për t’i mbështetur dhe plotësuar nevojat e fëmijëve nga fëmijëria e 
hershme dhe gjatë gjithë jetës.

Përfitimi i shoqërisë: Krijimi i një shoqërie gjithëpërfshirëse në të cilën marrin pjesë dhe respektohen 
të drejtat e të gjithë qytetarët pavarësisht aftësive të tyre, dhe zvogëlimi i kostos financiare përmes 
reduktimit të nevojës për arsim special dhe shërbime të tjera të veçanta.





Televizioni 
dhe Interneti









Kujdesi dhe Zhvillimi 
gjatë Fëmijërisë së 

Hershme





Kujdesi dhe Shëndeti
Të gjithë fëmijët duhet të 

kenë një fillim të mbarë në 
jetë dhe të gëzojnë kujdesin 
e familjes dhe të shoqërisë

Zhvillimi dhe 
shkathtësitë jetësore

Pjesa më e madhe e 
shkathtësive jetësore 

mësohen brenda 5 viteve të 
para të jetës

Loja dhe edukimi
Fëmijët kanë nevojë

të luajnë dhe të shoqërohen 
që të ndjehen pjesë aktive e 

komunitetit

Sukses jetësor
Edukimi gjatë fëmijërisë së 

hershme kontribuon për një 
të ardhme të suksesshme

Investimi në fëmijërinë 
e hershme

Investimi në fëmijërinë e 
hershme është investim për 

gjithë shoqërinë



Zhvillimi i fëmijës i referohet ndryshimeve biologjike, 
psikologjike dhe emocionale që ndodhin në qeniet 
njerëzore mes lindjes dhe në fund të adoleshencës. 
Gjatë zhvillimit, fëmija zhvendoset nga nevoja për 
prind deri në pavarësinë e tij si individ. Është një 

proces i cili varet nga shumë faktorë dhe nuk mund të 
parashikohet, por mund të ndihmohet nga çdo prind.



Inkurajoni fëmijën tuaj të 
angazhohet me ushtrime fizike dhe 
aktivitete tjera aktive dhe kufizoni 
kohën e qëndrimit para televizionit 
apo telefonit.

Përderisa zhvillimi fizik afërsisht 
ndjek një model të caktuar në 
fëmijëri, ju lutem mos harroni se çdo 
fëmijë është unik.

Informohuni për fushat e zhvillimit 
(fizike, intelektuale, sociale, 
emocionale dhe morale) të fëmijës 
suaj - dhe mos harroni se nuk ka 
asgjë për t’u turpëruar në qoftë se 
fëmija juaj ka nevojë për ndihmë të 
veçantë.

Ofroni fëmijës një orar të caktuar 
për kohën e ushqimit dhe të gjumit.
Praktikoni higjienën e gojës që 
në moshat e hershme të fëmijës. 
Kujdes! Fëmija nuk duhet të përbijë 
pastën e dhëmbëve.

Zhvillimi njohës definohet si të 
menduarit, zgjidhja e problemeve, 
kuptimi i koncepteve, procesimi 
i informatës dhe inteligjenca e 
përgjithshme.

Jepuni fëmijëve tuaj mundësi që 
të lëvizin, të prekin, të shikojnë, të 
provojnë dhe hulumtojnë ambietin në 
të cilin rriten.

Mos i kritikoni kur ata janë kurreshtar 
për të njohur ambientin përreth.
Fëmija ka nevojë për vëmendjen tuaj 
positive, që të ndihet i sigurtë për të 
hulumtuar botën përreth.

Jepini mundësi fëmijës që të 
eksperimentojë me mjedisin përreth.
Mbështeteni fëmijën kur ballafqohet 
me problem dhe i mësoni ata që duhet 
të ballafaqohen edhe me probleme.

Mos jepni premtime të cilat nuk do të 
mund t’i realizoni.

Gjeni kohë si familje së bashku të 
bëni aktivitete me fëmijën duke sjellë 
situata ku fëmijës i kërkohet të marrë 
vendim.

ZHVILLIMI FIZIK ZHVILLIMI 
KOGNITIV 
(NJOHËS)

Fëmijët kalojnë nëpër 
periudha të ndryshme
të zhvillimit dhe në secilën 
periudhë, ndodhin ndryshime 
të shumta në zhvillimin e 
trurit.
Fëmijët mësojnë shumë duke 
prekur, duke shijuar, nuhatur, 
duke parë dhe duke dëgjuar.
Ushqimi i shëndetshëm jo 
vetëm që mbështet rritjen, 
por është thelbësor për 
zhvillimin e trurit dhe lidhet 
me aftësinë e trurit për të 
mësuar.
Ofroni ushqim të shëndetshëm 
për fëmijën tuaj.
Mundohuni që të keni 
së paku një shujtë të 
përbashkët me familjen tuaj 
kështu që fëmijët të mund 
të krijojnë shprehi të mira 
ushqimore.



Zhvillimi emocional ka të bëjë me aspektin si 
ndjehet fëmija për vetveten dhe për botën që 
e rrethon, si i shpreh ndjenjat, emocionet ndaj 
vetës dhe të tjerëve.

Përmes zhvillimit emocional të fëmijës bëhet 
rritja dhe edukimi i ndjenjës së besimit, miqësisë 
dhe bashkëpunimit.

Zhvillimi social dhe emocional i fëmijës zhvillon 
vetëdijen për identitetin personal dhe rrit 
përgjegjësinë për vetën dhe të tjerët.

Përqafoni vazhdimisht fëmijët tuaj dhe tregojuni 
sa shumë i doni.

Është e rëndësishme që fëmijëve tu mësohet 
rëndësia e respektit në komunikim.

Vendsoni punimet/ vizatimet e fëmijëve tuaj në 
muret e shtëpisë suaj. Kjo i bënë ata të ndihen të 
vlefshëm dhe të kenë besim tek vetja.
Jepini fëmijës suaj ndonjë detyrë apo obligim 
familjar në përputhje me moshën e fëmijës.

Vetërregullimi ka të bëjë me aftësinë për të 
kontrolluar dhe adaptuar sjelljen, emocionet 
dhe të menduarit sipas rrethanave.

Vetëkontrolli i fëmijëve është shumë i 
rëndësishëm për të nxënit, përgjegjësinë dhe 
raportet me të tjerët.

Nëse fëmijët mësohen të kontrollojnë sjelljet, 
emocionet dhe të menduarit e tyre,
ata do të kenë arritje më të mira akademike 
dhe do të kenë raporte të mira me 
bashkëmoshatarët.

ZHVILLIMI EMOCIONAL



Loja





































Gjidhënia



PSE GJIDHËNIA PËRPARËSITË E 
QUMËSHTIT TË GJIRIT

Çfarë ndodhë në vitet e para të jetës së fëmijës ka ndikim 
të madh për shëndetin dhe zhvillimin e fëmijës. Për fillim 
të mbarë në jetë, foshnjet duhet të ushqehen vetëm 
me qumësht gjiri në 6 muajt e parë, dhe është shumë e 
rëndësishme të vazhdohet edhe pas muajit të 6.

Gjidhënia i plotëson të gjitha nevojat e foshnjës, prandaj 
foshnja vihet në gji sa më shpejtë të mundur pas lindjes. 
Gjidhënia duhet të bëhet sipas nevojës së fëmijës, si ditën 
ashtu edhe natën. Është e pamundur që një foshnjë të 
ushqehet së tepërmi gjatë gjidhënies!

• Përmban lëndët ushqimore, 
trupat mbrojtëse, hormonet dhe 
faktorët e rritjes që i nevojiten 
foshnjës,

• Stimulon sistemin mbrojtës, 
foshnjet sëmuren më pak 
nga sëmundja e sheqerit apo 
sëmundjet malinje.

• Është i pastër, i papërzier, i 
gatshëm, lehtë i tretshëm, ka 
temperaturë të përshtatshme.

• Ndihmon në zhvillimin 
emocional, të aftësive njohëse 
dhe të sistemit nervor qendror.

• Barkqitja dhe 
vjellja

• Infeksionet e 
zorrëve

• Infeksionet e 
mushkërive

• Infeksionet e 
veshit

• Infeksionet e syrit
• Kapsllëku
• Zhvillimi i 

ekzemës 
(sëmundjet e 
lëkurës)

• Zvogëlon rrezikun e kancerit të 

gjirit dhe të vezoreve

• Ndihmon në zvogëlimin e peshës 

pas lindjes

• Krijon lidhje të fortë fizike dhe 

emocionale me foshnjën

• Nëna e ka në dispozicion 

qumështin e gjirit kurdo dhe kudo 

që ndodhet

• Është ekonomike - nuk harxhon 

para

MBRON 
FOSHNJËN NGA:

GJIDHËNIA ËSHTË E MIRË 
EDHE PËR NËNËN



POZICIONIMI 
GJATË GJIDHËNIES

MËNYRA PËR T’I DHËNË QUMËSHTIN E GJIRIT FOSHNJËS

Për ta ushqyer foshnjën është e domosdoshme të zgjidhet një vend i qetë 
ku nëna dhe foshnja do të ndihen rehat gjatë këtij procesi. Foshnja duhet 
të jetë ngjitur me trupin e nënës. Koka duhet të jetë pak e ngritur në 
krahun e nënës. Fytyra e foshnjës përballë gjirit, hunda përballë thimthit 
(majës së gjirit), kurse trupi i foshnjës i ngjitur me trupin e nënës.

Nëna vendos 4 gishtat e saj 
nën gji kurse gishtin e madh 
e vendos sipër gjirit për të 
formuar një mbështetëse për 
bazën e gjirit.

Nëna përcjellë foshnjën me 
vëmendje gjatë procesit të 
thithjes

Prekë hundën dhe buzën e 
sipërme të foshnjës me thimthin 
(majës së gjirit)

Pret derisa goja e foshnjës të 
hapet mirë dhe një pjesë e mirë 
e areolës së gjirit (lëkura e 
mbyllët rreth thimthit) të hyjë 
në gojën e foshnjës

Sigurohet që buza e poshtme e 
foshnjës të jetë poshtë thimthit 
dhe mjekrra e foshnjës të prekë 
gjirin e nënës.

Hunda e foshnjës të mos 
mbyllet me gjirin, pasi që 
mund të vështirsojë apo 
bllokojë frymëmarrjen e 

fëmijës.



SI TË DIMË NËSE FOSHNJA 
USHQEHET MJAFTUESHËM?

KËSHILLA TË 
RËNDËSISHME

Foshnja është e shëndetshme dhe fillon të shtojë peshë pas javës së dytë

Shpeshtim të pelenave të lagura 

(së paku 6 herë në ditë pas 

ditës së 5 të lindjes)

Shpeshtim të jashtëqitjeve, me ngjyrë që shkon më shumë në të verdhë (së paku 2 herë në ditë nga dita e 4 pas lindjes)

Gjiri dhe thimthat nuk duhet të 

jenë të pezmatuara.

Nëse janë, kërkoni ndihmën e 

mjekut.

• Jepini foshnjës të thith gjirin çdo herë kur 
është e uritur apo e etur (kur qan). Kjo 
i lajmëron gjëndrat qumështore të gjirit 
që të prodhojnë më shumë qumësht, dhe 
kështu shtohet sasia e qumështit gjithnjë 
sipas nevojave të foshnjës tuaj.

• Lëreni foshnjën tuaj të thith nga njëri gji, 
derisa të shpenzohet qumështi: kur gjiri i 
juaj është pothuajse bosh atëherë rritet 
niveli i yndyrës së qumështit. Ky qumësht 
me sasi të larta të kalorive është shumë 
i rëndësishëm për foshnjën tuaj që të 
shtoj peshë. Më pas, ndërrojeni anën nëse 
foshnja nuk është ngopur ende.

• Pas ushqyerjes me gji ju duhet të 
përpiqeni ta mbani fëmijën tuaj në pozita 
të ndryshme që të gogësoj. Gogësimi 
ndihmon për të hequr ca nga ajri që 
foshnjat kanë tendencë të gëlltisin gjatë 
gjidhënies.

• Sigurohuni që foshnja juaj të mos thith 
vetëm në majën e gjirit - kjo mund të 
shkaktojë lëndime të lehta. Goja duhet të 
mbulojë një pjesë të madhe të areolës së 
gjirit.

• Mos e largoni foshnjën me forcë nga 
gjiri sepse nuk është e lehtë dhe mund 
të lëndoheni. Vendoseni gishtin ndërmjet 
gojës dhe majës së gjirit tuaj që ta lironi 
presionin e thithjes së foshnjës.

• Foshnja e ngopur do të jetë e kënaqur dhe 
e lumtur pas ushqyerjes me gji dhe do të 
largohet nga gjiri vetvetiu.



Gjidhënia është
Ilaç natyral. Mrekulli. Privilegj. 
   Superfuqi.

A dëshironi foshnjë të shëndoshë, 
të fuqishme, e të lumtur përgjithmonë?  

A dëshironi të jeni nënë e 
shëndoshë dhe e fuqizuar? 

Sa më gjatë të ushqeni me qumësht gjiri, aq më e madhe do të jetë 
mbrojtja nga infeksionet dhe sëmundjet.

Praktikoni gjidhënien ulni rrezikshmërinë për:  

• Kancer të gjirit, ovarian 
(vezores) dhe të mitrës

• Diabet
• Sulm dhe goditje në 

zemër
• Artrit Reumatoid

• Kolesterol dhe tension të 
lartë

• Osteoporozë 
(eshtra të brishta)

• Depresion pas lindjes

Gjidhënia ndihmon në uljen e peshës së fituar gjatë 
shtatzanisë, dhe kursen shumë para dhe kohë në vitin 
e parë të lindjes. Është po ashtu një mënyrë shumë 
efikase për ta qetësuar foshnjën kur janë të frikësuar, 
në ankth apo kanë dhimbje. 

Ushqejeni me qumësht gjiri dhe ulni 
rrezikun e fëmijës tuaj për:

• Diare (barkqitje) dhe vjellje
• Infeksione vdekjeprurëse intestinale
• Infeksione të veshit, mushkërive dhe 

syrit
• Kapsllëk
• Sëmundje të lëkurës
• SIDS (Sindromi i Vdekjes së Papritur të 

Porsalindurve)
• Obesitet në adoleshencë dhe moshë 

madhore 
• Diabet dhe leukemi 
• Sulm dhe goditje në zemër më vonë në 

jetë



Gjidhënia është natyrale por mund të nevojitet kohë 
për ta mësuar. Mbështetja e vazhduar ndihmon shumë. 

Për çdo problem të gjidhënies ka zgjidhje. 
Ju jeni prind i mrekullueshëm, kërkoni ndihmë!

Shumica e grave mund të ushqejnë me qumësht gjiri me sukses  

                      
 kur kanë mbështetjen e duhur.

Ushqyerje vetëm me gji 
në 6 muajt e parë (asnjë 
ushqim tjetër apo ujë) 

Ofrimi i ushqimeve plotësuese, 
me vazhdim të ushqyerjes 

me gji 

0 6 12 18 24 muaj

Punonjësit shëndetësorë  mund:
• T’ju ndihmojnë të përgatiteni gjatë 

shtatzënisë duke i shpjeguar përfitimet 
e gjidhënies, si të filloni mirë dhe duke iu 
ndihmuar t’i caktoni synimet tuaja të të 
ushqyerit. 

• Të sigurohen se foshnja është duke u 
ushqyer mirë dhe duke u zhvilluar dhe t’ju 
ndihmojnë t’i tejkaloni sfidat që mund të 
paraqiten pasi të vijë foshnja.

• T’ju sigurojnë se qumështi i gjirit është 
e tëra që i duhet foshnjës për rritje të 
shëndoshë në gjashtë muajt e parë.

• T’ju inkurajojnë që të provoni përsëri edhe 
nëse nuk e keni ushqyer me qumësht gjiri 
foshnjen tuaj të parë.

Bashkëshortët dhe familjarët e tjerë 
mund:
• Të mësojnë pse është e rëndësishme 

të përkrahet të ushqyerit vetëm me qumësht 
gjiri gjatë gjashtë muajve të parë të foshnjës 
dhe vlerën e qumështit të gjirit në dy vitet e 
para të fëmijës.

• Të ndihmojnë në kujdesin ndaj foshnjës në 
mënyra të tjera jashtë gjidhënies si pastrim, 
shëtitje, ndërrim të pelenës, përqafime dhe 
që foshnja të gromësij pas ushqimit.

• Të ndihmojnë apo të sigurojnë ndihmë 
shtesë në punët e shtëpisë dhe të kujdesen 
për fëmijët e tjerë. 

• T’ju sigurojnë se jeni duke bërë punë të 
mrekullueshme dhe të kërkojnë ndihmë kur 
është e nevojshme.
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