
KRIJIMI I NJË MJEDISI 
GJITHPËRFSHIRËS DHE MBËSHTETËS  
PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË 
KUFIZUARA NË EVROPËN LINDORE

“Shërbimet e Bazuara në Komunitet 
për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara”

Përmbledhje e zhvillimeve në projekt, Janar 2016 – Janar 2018

KRIJIMI I NJË MJEDISI 
GJITHPËRFSHIRËS DHE MBËSHTETËS  
PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË 
KUFIZUARA NË EVROPËN LINDORE

“Shërbimet e Bazuara në Komunitet 
për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara”

Përmbledhje e zhvillimeve në projekt, Janar 2016 – Janar 2018

Përmbledhje e zhvillimeve në projekt, Janar 2016 – Dhjetor 2017



Fëmijët me aftësi të kufizuara përfaqësojnë një nga grupet më të margjinali-
zuara në Evropën Lindore.

Këta fëmijë, sikurse edhe kujdestarët e tyre, përballen me stigmatizim, diskri-
minim dhe margjinalizim në baza ditore. Shpeshherë të deprivuar nga edukimi, 
përfitimi në shërbime dhe shkelja e të drejtave tjera elementare, ata janë duk-
shëm më të cënueshëm ndaj dhunës, abuzimit dhe shfrytëzimit.
Projekti rajonal i organizatës Save the Children “Shërbimet e Bazuara në Ko-
munitet për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara” ka filluar me implementim në 
Janar të vitit 2016.

Projekti ka për qëllim adresimin e hendekut sistemik përmes themelimit të 
10 qendrave të kujdesit të cilësisë së lartë në pesë vende të Evropës Lindore 
(Kosovë, Shqipëri, Gjeorgji, Armeni, Bosnje dhe Hercegovinë). Qendrat kanë 
për qëllim të ofrojnë shërbime të integruara për rehabilitimin dhe integrimin 
e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe familjeve të tyre përmes identifikimit të 
hershëm të rasteve, rehabilitimit individual si dhe ofrimit të mbështetjes dhe 
këshillimit për fëmijë dhe anëtarët e familjeve të tyre.
Komponentet kryesore të Projektit janë:

1. Mbështetja e ofrimit të shërbimeve direkte për fëmijët me aftësi të kufi-
zuara përmes forcimit të kapaciteteve të qendrave të kujdesit për fëmijë.

2. Mbështetja e familjeve të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe fuqizimi i tyre 
për të ofruar mbështetje më të mirë për zhvillimin e fëmijëve të tyre dhe 
për të avokuar për të drejtat e tyre, dhe:

3. Rritja e kapaciteteve të aktorëve relevantë lokalë, siç janë OJQ-të dhe 
autoritetet e qeverisjes lokale për të ofruar, mbështetur dhe vazhduar 
këto shërbime edhe pas kohëzgjatjes së projektit.

Përfituesit kryesorë të Projektit në Kosovë janë fëmijët me aftësi të kufizuara 
dhe familjet e tyre në komunën e Gjakovës dhe Ferizajit.



Ngritja e shërbimeve të qëndrueshme dhe cilësore

Pas dy vitesh implementimi Save the Children ne Kosovë së bashku me part-
nerin implementues HandiKOS në qendrat e rehabilitimit me bazë në komu-
nitet në Ferizaj dhe Gjakovë ka arritur që me sukses të mbështesë dhe bëjë 
plotësisht funksionale dy qendra të RBB-s për fëmijët me aftësi të kufizuara, 
me kapacitetet e duhura njerëzore për të ofruar një sërë shërbimesh të inte-
gruara për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre.

Save the Children ka avokuar suksesshëm tek autoritetet komunale duke sig-
uruar kësisoji bashkëfinancimin nga komuna e Gjakovës që ka mundësuar 
ndërtimin e objektit ku do të ofrohen shërbimet e kujdesit ndaj fëmijëve të 
komunës së Gjakovës.

Në këtë qendër të rehabilitimit, me bazë në komunitet do të vendosen pajisjet 
e reja dhe ajo pritet të fillojë punë gjatë tremujorit të parë të vitit 2018.

Ndërtimi i qendres së re do të mundësojë ngritjen e cilësisë në ofrim të shër-
bimeve dhe kujdesit, për të siguruar zhvillimin sa më të mirë të fëmijëve dhe të 
rinjëve që frekuentojnë qendrën.

Vënia e gurëthemelit të qendrës së re të Handikos në Gjakovë



Pamje nga shërbimi i Fizioterapisë në Qendrën e Gjakovës 

Gjatë përiudhës së implementimit të projektit numri i shërbimeve që ofro-
jnë këto dy qendra është rritur nga dy në shtatë shërbime duke përfshirë: 
fizioterapi, edukim joformal, mbështetje dhe këshillim psikologjik për fëmijë 
dhe prindër, shërbimet e bibliotekës së lodrave dhe shërbimet në shtëpi.

Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara që kanë përfituar nga qasja në shërbi-
met e integruara është rritur nga 55 në fund të vitit 2015 (30 në Gjakovë dhe 
25 në Ferizaj) në 207 (105 në Gjakovë dhe 102 në Ferizaj). Numri mesatar i 
sesioneve të ofruara për një fëmijë brenda një viti është rritur nga 42 në 70 
sesione.

Ngritja e kapacitetit të Partnerit dhe Stafit

Stafi në dy qendrat e rehabilitimit ka vijuar një sërë trajnimesh për të ofrurar 
shërbime për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre.



Trajnimet e realizuara gjatë periudhës dy vjeçare janë:

• Fizioterapia dhe rehabilitimet tjera fizike alternative
• Themelimi dhe drejtimi i bibliotekave të lodrave duke mbuluar tema nga 

administrimi i bibliotekës e deri tek rëndësia e lojës dhe përfshirjes së 
prindërve

• Organizimin e sesioneve HEART – terapi arti
• Terapia e punës, duke integruar terapinë e dramës dhe artit
• Këshillimi i prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara
• Metodologjia me fëmijën në qendër në këshillimin psikologjik
• Këshillimi dhe menaxhimi i rasteve
• Diciplina pozitive në prindërimin e përditshëm
• Metodologjia ‘Portage’ - rritja e kapacitetit të stafit në të dy qendrat 

në ofrimin e shërbimeve në shtëpi për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe 
familjeve të tyre.

Të gjitha programet e trajnimit janë ofruar me qëllim të zgjërimit të 
njohurive dhe shkathtësive të stafit në të dy qendrat për të identifikuar 
nevojat e fëmijëve, si dhe për të ofruar një gamë të gjerë të shërbimeve 
të integruara, duke përfshirë referimet te shërbimet e tjera relevante.

Pamje nga një prej trajnimeve të mbajtura me stafin e qendrave HandiKOS



Fuqizimi i familjeve dhe mbështetja e prindërve

Prindërit/kujdestarët gjatë përiud-
hes implementuese të projektit janë 
mbështetur duke u ofruar:

• Sesione informative
• Trajnime
• Këshillime
• Angazhim aktiv të prindërve/

kujdestarë në ofrimin e shërbimeve 
direkte

• Pjesëmarrje në grupet 
vetëpërkrahëse.

Të gjitha aktivitetet janë organizuar në mënyrë që të mbështeten kapacitetet 
psiko-emocionale të prindërve dhe të rriten njohuritë dhe aftësitë e tyre në 
mbështetjen e zhvillimit të fëmijëve të tyre dhe avokimit për të drejtat e fëm-
ijeve më aftësi të kufizuara. Në shërbimet e ofruara janë përfshirë 177 prind 
(96 në Gjakovë dhe 86 në Ferizaj).

Mobilizimi i palëve të interesit në komunitet për të mbështetur 
shërbimet cilësore për fëmijët me aftësi të kufizuara

Gjatë këtyre dy viteve projekti ka arritur:

• koordinimi midis partnerëve të ndryshëm në përfshirjen e fëmijëve me 
aftësi të kufizuara në arsim

• lidhjen midis prindërve/kujdestarëve me institucione të ndryshme
• përgatitjen e një analize të buxhetit për komunën e Ferizajt dhe Gjakovës, 

për të identifikuar boshllëkun fiskal në buxhetin komunal për të financuar 
iniciativat me bazë në komunitete për shërbimet sociale.

Gjatë muajit Tetor 2017 është realizuar një vizitë studimore në Itali nga një
delegacion i përbërë prej 16 personave duke përfshirë përfaqësues të MASHT,
MPMS, Ekipeve Vlerësuese, stafit të HandiKOS dhe Save the Children. Qëllimi
kryesor i vizitës ishte zgjerimi i njohurive dhe përvojes mbi praktikat e mira të
shërbimeve të bazuara në komunitet për personat me aftësi të kufizuara që
ofrojnë kooperativat sociale në këtë shtet dhe bartja e kësaj njohurie në prak-
tikat e punës në vendin tonë. Një bashkëpunim i ngushtë është krijuar ndërm-

Pamje nga Qendra në Ferizaj



jet qendrave të HandiKOS dhe palëve të interesit duke përfshirë institucionet
lokale, shkollat, prindërit dhe komunitetin e gjerë në këto dy komuna, me
qëllimin e përbashkët në ofrimin e shërbimeve cilësore për fëmijet më aftësi të
kufizuara dhe familjeve të tyre.

Si rezultat i mbështetjes nga qendrat, 27 fëmijë me aftësi të kufizuara në Gjak-
ovë dhe 20 fëmijë me aftësi të kufizuara në Ferizaj janë regjistruar në shkollat 
lokale gjatë periudhës së zbatimit të projektit (Janar 2016 - Dhjetor 2017).

Tregimi i Etnor Kashtanjeva

“Progresi është kaq i dukshëm, sidomos gjatë vitit të kaluar! Unë kurrë nuk 
kam pritur që Etnori do të jetë në gjendje të hapë dorën e tij të djathtë. Etnori 
ishte shumë i turpëruar saqë gjithmonë e mbante dorën në xhep”, thotë nëna 
e tij Shukrie. Puna e mahnitshme që po kryhet nga fizioterapeutja e qendrës 
së Handikos në Ferizaj ka ndihmuar Etnorin të hapë të dy duart e tij duke 
ndihmuar ndërveprimin e tij.

“Sa gëzim kur shoh këtë arritje të fëmija im”, vazhdon Shukria. Këto 
përmirësime kanë ndihmuar edhe performancën e Etnorit në shkollën fillore 
“Konstantin Kristoforidhi” në fshatin Nerodime ku ai tani ndjek klasën e dytë.

Falë mbështetjes së fondacionit nga Margaret A.Cargill Philanthropies  dhe 
kujdesit që stafi i qendrës i ofron, Etnori tani përdor dorën e tij të djathtë për 
të mbajtur lapsin, për të shkruar dhe vizatuar, ashtu sikurse bashkëmoshatarët 
e tij.

Tregimi i Etnor Kashtanjeva

“Progresi është kaq i dukshëm, sidomos gjatë 
vitit të kaluar! Unë kurrë nuk kam pritur që 
Etnori do të jetë në gjendje të hapë dorën e 
tij të djathtë. Etnori ishte shumë i turpëruar 
saqë gjithmonë e mbante dorën në xhep”, 
thotë nëna e tij Shukrie. Puna e mahnitshme 
që po kryhet nga fizioterapeutja e qendrës 
së Handikos në Ferizaj ka ndihmuar Etnor-
in të hapë të dy duart e tij duke ndihmuar 
ndërveprimin e tij. 

“Sa gëzim kur shoh këtë arritje të fëmija

Etnor Kashtanjeva, gjatë vizitës në qendër

im”, vazhdon Shukria. Këto përmirësime 
kanë ndihmuar edhe performancën e Etnorit 
në shkollën fillore “Konstantin Kristoforidhi” 
në fshatin Nerodime ku ai tani ndjek klasën 
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A.Cargill Philantropy dhe kujdesit që stafi 
i qendrës i ofron, Etnori tani përdor dorën e 
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Etnor Kashtanjeva, gjatë 
vizitës në qendër
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