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Strategjia komunale për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në Komunën e Ferizajt ka 

për qëllim të jep një kornizë të veprimeve dhe aktiviteteve të Komunës së Ferizajt, përmes të 

cilave synon të përmirësoj cilësinë e jetës së personave me aftësi të kufizuara duke trajtuar 

sfidat dhe pengesat me të cilat përballen personat me aftësi të kufizuara.  

Ky dokument strategjik është një mjet i rëndësishëm në përpjekjet e institucioneve komunale 

për të krijuar një politikë më efektive, të qëndrueshme dhe të koordinuar në fushën e të drejtave 

të personave me aftësi të kufizuara dhe mundëson veprime më të fokusuara në realizimin e të 

drejtave të personave me aftësi të kufizuara dhe intensifikimin e përpjekjeve të gjithanshme të 

institucioneve drejt respektimit të plotë të këtyre të drejtave. 

Kjo strategji do të jetë e rëndësishme për Komunën e Ferizajt për të siguruar që të gjitha parimet 

e Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, si 

dhe ligjet dhe politikat e Republikës së Kosovës janë inkorporuar në aktivitetet dhe veprimet 

përmes të cilave do të respektohen të drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara.  

Strategjia komunale për personat me aftësi të kufizuara është rezultat i përpjekjeve të 

përbashkëta të Kuvendit Komunal të Ferizajt dhe organizatave të personave me aftësi të 

kufizuara në Komunën e Ferizajt për të ngritur cilësinë e jetës dhe përmirësuar situatën e 

personave me aftësi të kufizuara në fushat e identifikuara.  

Strategjia Komunale për Personat me Aftësi të Kufizuara në Komunën e Ferizajt është e shtrirë 

për një periudhë pesë (5) vjeçare për zbatim dhe si e tillë synon arritjen e ngritjes së cilësisë 

për personat me aftësi të kufizuara në fushat: 

 Arsim dhe ngritje profesionale e mësimdhënësve për arsim gjithëpërfshirës;  

 Shëndetësi dhe mirëqenie sociale;  

 Aftësim profesional dhe punësim;  

 Qasje.  

Për këtë qëllim janë përcaktuar objektivat strategjike për të cilat janë paraparë edhe veprime 

konkrete, afatet kohore si dhe linjat buxhetore.  

Veç tjerash strategjia do të jetë udhërrëfyes për Komunën e Ferizajt për të punuar drejt 

respektimit të të drejtave të personave me aftësi të kufizuara duke siguruar zbatimin e 

legjislacionit nacional për personat me aftësi të kufizuara, si dhe gjithpërfshirjen e personave 

me aftësi të kufizuara në të gjitha sferat e shoqërisë. Ky dokument gjithashtu do të ndikoj në 
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zvogëlimin e diskriminimit të qytetarëve në bazë të aftësisë së kufizuar si dhe fokusimin e 

shpenzimeve në fusha të rëndësisë së lartë duke klasifikuar prioritetet. 

Plani i Veprimit, në kuadër të objektivave ka planifikuar veprimet që do të mirren në 

përmbushjen e misionit dhe vizionit të strategjisë: 

Vizioni: Shoqëri gjithëpërfshirëse me mundësi të barabarta në të cilën personat me aftësi të 

kufizuar realizojnë dinjitetshëm potencialin e tyre të plotë. 

Misioni: Komuna e Ferizajt në bashkëpunim me komunitetin do të angazhohet për 

përmirësimin e cilësisë së jetës së personave me aftësi të kufizuara. 

 

 

Objektivat Strategjike 

Objektivat strategjike janë formuluar duke marrë parasysh sfidat dhe problemet ekzistuese me 

të cilat përballen personat me aftësi të kufizuara në Komunën e Ferizajt, por dhe vështirësitë 

me të cilat përballet Komuna e Ferizajt, përfshirë mungesën e bazës së të dhënave, mungesën 

e shërbimeve sociale, përmirësimin e cilësisë në arsim për fëmijët me aftësi të kufizuara, 

mungesën e mekanizmave për zbatimin e legjislacionit për punësim dhe aftësim të personave 

me aftësi të kufizuara, sigurimin e qasjes në jetën sociale, politike dhe ekonomike të personave 

me aftësi të kufizuara, përmirësimin e situatës jetësore dhe përmbushjen e nevojave të tyre.  

Objektiva strategjike 1 në fushën e arsimit dhe zhvillimit profesional: Sigurimi i arsimit 

gjithëpërfshirës dhe fuqizimi i mekanizmave mbështetës për të ofruar shërbime cilësore 

për Personat me Aftësi të Kufizuar. 

Kjo objektivë strategjike ndërlidhet drejtpërdrejt me promovimin e arsimit gjithëpërfshirës  si 

dhe gjithëpërfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në institucionet arsimore, ngritjen e  

shërbimeve mbështetëse për fëmijët me aftësi të kufizura, ofrimin e shërbimeve profesionale 

me bazë në komunitet, pajisjen e shkollave me pajisje ndihmëse dhe materiale didaktike, 

transportin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, trajnimin dhe aftësimin e mësimdhënësve për 

arsimin gjithpërfshirës si dhe vlerësimin dhe sigurimin e qasjes fizike për të gjithë fëmijët me 

aftësi të kufizuara në institucionet arsimore në Komunën e Ferizajt. 

Objektiva strategjike 2 në fushën e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale: Zgjerimi dhe 

përmirësimi i shërbimeve mjekësore, rehabilituese dhe sociale për personat me aftësi të 

kufizuar 
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Kjo objektivë strategjike ndërlidhet drejtpërdrejt me ngritjen e vetëdijes së personelit 

shëndetësor të institucioneve shëndetësore publike dhe private sa i përket aftësisë së kufizuar, 

informimin e personave me aftësi të kufizuara lidhur me shërbimet e ofruara shëndetësore dhe 

sociale, përmirësimin e shërbimeve mjekësore, zgjerimin e shërbimeve psiko-sociale si dhe 

subvencionimin e trajtimeve në qendrat rehabilituese sipas nevojave të personave me aftësi të 

kufizuara. 

Objektiva strategjike 3 në fushën e aftësimit profesional dhe punësimit: Krijimi i 

kushteve dhe mundësive të barabarta për punësimin e personave me aftësi të kufizuara  

Kjo objektivë strategjike ndërlidhet drejtpërdrejt me zhvillimin e moduleve për aftësim 

profesional të personave me aftësi të kufizura, aftësimin profesional të personave me aftësi të 

kufizuara përmes trajnimeve, kurseve dhe punës praktike dhe ngritjen e punësimit të personave 

me aftësi të kufizuara përmes aktiviteteve avokuese, granteve për vetëpunësim të personave 

me aftësi të kufizuara dhe bashkëfinancimit të ndërmarrjeve sociale. 

Objektiva strategjike 4 në fushën e qasjes: Avansimi dhe përmirësimi i qasjes në 

infrastructure, transport, informim, kulturë, sport dhe shërbime tjera për të gjithë 

personat me aftësi të kufizuara  

Kjo objektivë strategjike ndërlidhet drejtpërdrejt me plotësimin dhe ndryshimin e rregullores 

komunale për transportin publik, sigurimin e qasjes në shërbime për personat me aftësi të 

kufizuara, përmirësimin e infrastrukturës fizike për të ofruar qasje për të gjithë personat me 

aftësi të kufizuara në objektet publike dhe private, përfshirjen e personave me aftësi të 

kufizuara në aktivitetet kulturore, artistike dhe sportive, zbatimin e kritereve për qasje gjatë 

procedurave të marrjes së lejeve për ndërtim, rregullimin e trotuareve dhe sinjalizimit në rrugë 

dhe udhërrëfyesit me shërbimet për personat me aftësi të kufizuara në Komunën e Ferizajt. Po 

ashtu kjo objektivë do të ndërlidhet edhe me çështjen e ndërgjegjësimit të personave me aftësi 

të kufizuara mbi të drjetën e trashëgimisë.  

 

 

Qëllimi dhe objektivat e monitorimit dhe vlerësimit 
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Qëllimi kryesor i raportit të monitorimit është vlerësimi i aktiviteteve për periudhën Janar 

2019 - Qershor 2019 për përmbushjen e objektivave dhe monitorimin e aktiviteteve të 

strategjisë komunale dhe planit të veprimit për personat me aftësi të kufizuara.  

Objektivat tjera të këtij raporti 

Raporti synon vlerësimin e performancës së institucioneve publike për monitorimin dhe 

vlerësimin e fushave kryesore të planit të veprimit për personat me aftësi të kufizuara. 

Raporti gjithashtu synon të informojë publikun për nivelin e zbatimit të planit të veprimit dhe 

jep rekomandime për rishikimin dhe përshtatjen e objektivave dhe aktiviteteve. 

Ai synon gjithashtu zbatimin e planit të veprimit, rishikimin e aktiviteteve dhe ndërhyrjeve në 

to, me qëllim përmirësimin e tyre për vitet në vazhdim për ti shërbyer hartimit të politikave më 

të informuara.  

 

Metodologjia e punës 

Mbështetur në objektivat dhe aktivitetet e periudhës Janar 2019 – Janar 2023 u përcaktua 

metodologjia, instrumentet dhe burimet e informacionit. Qëllimi ishte mbledhja e të dhënave 

sasiore dhe cilësore, të cilat do të mundësonin përcaktimin e zbatimit për secilin prej 33 

aktiviteteve të planit të veprimit për personat me aftësi të kufizuara. 

Për të sjellë në raport mendimin e personave me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre mbi 

zbatimin e strategjisë komunale dhe planit të veprimit, është krijuar trupa monitoruese e 

përbërë nga vetë personat me aftësi të kufizuara, pjesëtarët e familjarëve të tyre përfaqësues të 

organizatave lokale dhe mediat. 

Instrumenti që u përdor përbëhej nga pyetje të hapura, të cilat ishin të lidhura me aktivitetet e 

planit të veprimit në katër fusha dhe që ndikonin më së shumti në cilësinë e jetës së personave 

me aftësi të kufizuara. 

Gjatë mbledhjes së informacioneve për raportin e vlerësimit, u mundësua dhe u sigurua 

përfshirja e akterëve zbatues të strategjisë komunale dhe planit të veprimit për personat me 

aftësi të kufizuara. 
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                         Në këtë raport janë marrë vetëm 27 aktvitete të cilat parashihen të 

zbatohen gjatë vitit 2019/2020  

Burim kryesor informacioni ishin punonjësit e insitucioneve lokale të komunës së Ferizajt, 

sipas përgjegjësisë për zbatimin e aktiviteteve të këtij dokumenti. Të dhënat janë mbledhur nga 

drejtoria për shëndetësi dhe mirëqenie sociale, drejtoria e arsimit, drejtoria e urbanizimit, 

drejtoria e shërbimeve publike, qendra rajonale e punësimit, qendra për aftësim profesional 

Të dhënat e ofruara nga të gjitha institucionet pjesëmarrëse, u përpunuan sipas metodave 

cilësore të përpunimit, duke grupuar të dhënat për çdo fushë dhe më pas për çdo aktivitet, duke 

vënë në dukje progresin e arritur, sikurse u raportua nga çdo institucion që ishte përgjegjës për 

zbatimin.  

Kufizimet gjatë hartimit të raportit 

Në disa raste përgjigjet nga institucionet ishin të pamjaftueshme ose nuk i korrespondonin 

aktiviteteve. Nuk u ofruan materiale mbështetëse të aktiviteteve të zhvilluara nga një pjesë e 

institucioneve. 

Trupa monitoruese e angazhuar ndërmori disa hapa për intervistimin e drejtpërdrejtë, duke 

plotësuar informacionin dhe duke kontaktuar personat që ishin përgjigjur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjetjet dhe Konkluzionet 
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64%

25%

11%

Aktivitet që janë realizuar ose janë
në proces realizimi

Aktivitetet që nuk janë realizuar

Aktivitetet që nuk është dhënë
informacion

Gjetjet e raportit të vlerësimit mbi realizimin e aktiviteteve për 

përmbushjen e objektivave tregojnë se nga 27 aktivitete: 

14 aktivitete janë realizuar ose janë në proces realizimi;  

12 aktivitete janë të parealizuara; 

1 aktivitet nuk është dhënë informacion 

 

 

Në varësi të nivelit të realizimit aktivitetet janë grupuar sipas statusit: 

 Realizuar – Aktivitete të cilat janë realizuar brenda periudhës së monitorimit  

 Realizim i pjesshëm dhe në proces realizimi – Aktivitete të cilat janë realizuar 

pjesërisht brenda periudhës së monitorimit dhe do të vijojn 

 Aktivitete të parealizuara – Aktivitete të cilat nuk janë realizuar në periudhën e 

vlerësimit, disa mund të kenë nevojë edhe  për rishikim  

 Aktivitete për të cilat mungojnë të dhënat – Institucionet nuk kanë mundësuar 

informacion 
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Tabelat e rezultateve të aktiviteteve dhe Rekomandimet 

Statuti i realizimit të aktiviteteve për periudhën Janar – Qershor 2019 

 

 

ARSIM DHE ZHVILLIM PROFESIONAL 

Objektiva strategjike 1 Sigurimi i arsimit gjithëpërfshirës dhe fuqizimi i mekanizmave mbështetës për të ofruar shërbime cilësore për Personat me Aftësi të 

Kufizuar 

 

 

  

Aktiviteti                                                                               Indikatorët                                                                          Rezultati  

 

1.1 Vlerësimi i qasjes fizike në të gjitha 

institucionet arsimore të Komunës së 

Ferizajt (2019) 

 

 

 

Analizë të gjendjes 

 

Raporti me të dhënat nga terreni 

 

 

Nuk është realizuar 

 

1.2 Rritja e shërbimeve mbështetëse 

(asistent) në institucionet arsimore sipas 

nevojave dhe kërkesave të PAK (2019) 

 

Numri i asistentëve të punësuar në institucione arsimore 

 

Kanë filluar punë: 

6 asistentë 

1 mësuese mbështetëse 

1 edukatore 
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1.3 Sigurimi i paisjeve ndihmëse dhe 

materialeve didaktike për mësimdhënës 

në institucionet arsimore (2019/2020) 

 

40% e institucioneve arsimore janë të pajisura me mjete 

ndihmëse dhe material didaktik 

 

3.8 % e institucioneve arsimore janë të pajisura me 

mjete ndihmëse në gjashtë mujorin e parë të vitit 

2019 

 

1.4 Sigurimi i transportit për pjesëmarrje 

aktive në institucione arsimore dhe 

institucione tjera publike për PAK 

(2019/2020) 

 

80% e fëmijëve me aftësi të kufizuara që vijojnë shkollën 

kanë transportin e siguruar 

 

Në Proces 

Transporti sigurohet për fëmijët me AK pjesë e 

klaseve të bashkangjitura; 

Transporti sigurohet për fëmijët me AK në qendrën 

burimore në Prishtinë; 

 

1.5 Ofrimi i shërbimeve profesionale, 

psikologjike, logopedike me bazë në 

komunitet 

(2019/2020) 

 

40% e fëmijëve me aftësi të kufizuara marrin shërbime 

logopedike dhe psikologjike 

 

Nuk ka informacion mbi % e fëmijëve me aftësi të 

kufizuara që marrin këto informacione dhe shërbimet 

e logopedisë nuk ofrohen në nivel lokal 

1.6 Trajnime profesionale për 

mësimdhënës  për arsimin gjithëpërfshirës 

(2019/2020) 

 

Numri I trajnimeve të mbajtura. Përqindja e 

mësimdhënësve pjesëmarrës në trajnime. 

 

Në proces 

9% mësimdhënësve që kanë marrë pjesë në trajnime 

Janë mbajtur 13 trajnime  
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1.7 Promovimi i arsimit gjithëpërfshirës 

në Komunën e Ferizajt 

(2019/2020) 

 

Aktivitetet ndërgjegjësuese të realizuara dhe materialet e 

shpërndara 

 

Aktivietet ndërgjegjësuese për ditën ndërkombëtare 

të fëmijëve; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

        Rekomandimet 

• Komuna e Ferizajt, konkretisht DKA rekomandohet që deri në fund të vitit 2019 të 

përpilojë një raport me gjendjen aktuale për qasje të personave me aftësi të kufizuara 

në instuticionet arsimore. 

• Të identifikohen fëmijët me aftësi të kufizuara që kanë nevojë për transport dhe të 

bëhet ndarja e një buxheti të veçantë për këtë çështje. 

• Rekomandohet që DKA të grumbullojë të dhënat mbi % e fëmijëve që marrin 

shërbime profesionale ose psikologjike në shkolla apo organizata me bazë në 

komunitet dhe të sigurohen shërbime logopedike në nivel lokal pasi deri tani janë në 

mungesë. 
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SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE 

Objektiva strategjike 2: Zgjerimi dhe përmirësimi i shërbimeve mjekësore, rehabilituese dhe sociale për personat me aftësi të kufizuar 

 

              Aktiviteti                                                                                Indikatorët                                                                        Rezultati  

2.1 Organizmi i aktiviteteve avokuese për 

ngritje të vetëdijes sa i përket aftësisë së 

kufizuar tek institucionet shëndetësore 

publike dhe private 

(2019/2020)  

 

Numri I takimeve, sesioneve këshilluese me 

përfaqësues të institucioneve shëndetësore dhe 

sociale, broshura dhe aktivitete të ndryshme 

vetëdijësuese 

 

DSHMS nuk ka organizuar aktivitete avokuese, planifkohen 

për periudhën e dytë të vitit 2019/2020; 

 

2.2 Vendosja e tabelave informuese dhe 

posterëve të përshtatshëm për personat me 

aftësi të kufizuara brenda objekteve 

shëndetësore dhe sociale (2019) 

 

Qendrat e mjekësisë familjare 

 

Nuk është realizuar; 

 

2.3 Sesione këshilluese dhe informuese 

me personel mjekësor (së paku një herë 

në vit) zyrtarë civil  dhe familjarë në 

ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe 

sociale (2019/2020) 

 

Numri I seancave këshilluese dhe informuese  

 

DSHMS ka mbajtur 10 seanca këshilluese dhe informuese 

me njësinë për edukim në kuadër të QKMF-së 
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2.4 Diskutime publike për çështjet të cilat 

kanë të bëjnë me PAK në përmisimin e 

shërbimeve të ofruara shëndetësore  

(2019/2020) 

 

Numri i sesioneve 

  

Numri i pjesëmarrësve 

 

Nuk ëshët realizuar nga instuticionet; 

Sesion informues është mbajtur nga 

Handikos/Save the children;  

 

2.5 Organizimi i vizitave/shërbimeve 

mjekësore në shtëpi për rastet e rënda 

(2019/2020) 

 

Numri I personave me aftësi të kufizuara që 

marrin shërbime në shtëpi 

 

Vizitat dhe shërbimet mjekësore bëhen nga njësia e vizitave 

shtëpiake që funksionon në kuadër të QKMF-së; 

Nuk dihet numri i saktë i PAK-ve 

 

2.6 Subvencionim për trajtim në qendrat 

rehabilituese specifike sipas nevojave dhe 

aftësisë së kufizuar: banjat apo qendrat e 

fizioterapisë në spitale  

(2019/2020) 

 

Numri i personave me aftësi të kufizuara që 

trajtohen në qendra rehabilituese 

 

14 persona me aftësi të kufizuara janë trajtuar në qendra 

rehabilituese  

(DSHMS ka bërë thirrje dhe ka subvencionuar një 

organizatë) 

2.7 Shërbime psiko-sociale me bazë 

në komunitet për personat me aftësi të 

kufizuara (2020) 

 

Numri i personave me aftësi të kufizuara që 

marrin shërbime 

Llojet e shërbimeve  

 

DSHMS ka në menaxhim shtëpinë me bazë në 

komunitet e cila ofron shërbime psiko-sociale për 10 

banorë resident, pjesë të tyre ka edhe PAK 

Kryesisht këto shërbime ofrohen nga OJQ-të; 
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Rekomandimet 

 

 DSHMS të angazhohet që në të ardhmen të sigurojë të dhëna mbi numrin dhe llojet e 

shërbimeve që ofrohen për personat me aftësi të kufizura. 

 DSHMS të sigurojë informata lidhur me ofruesit e shërbimeve në nivel lokal. 

 DSHMS të sigurojë që për vitin 2020 të planfikojë buxhet përmes të cilit të 

kontraktohen shërbimet e nevojshme për personat me aftësi të kufizura. 
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AFTËSIM PROFESIONAL DHE PUNËSIM 

Objektiva strategjike 3: Krijimi i kushteve dhe mundësive të barabarta për punësimin e personave me aftësi të kufizuara 

 

Aktiviteti                                                                                  Indikatorët                                                           Rezultati 

3.2 Ofrimi i punës praktike për 

personat me aftësi të kufizuara 

(2019/2020) 

 

Numri I PAK që ka kryer punë praktike në 

institucionet lokale 

 

Nuk është realizuar; 

5 PAK jane regjistruar në Qendrën rajonale të punëismit;  

Asnjë prej tyre nuk ka gjetur vend te punës;  

 

3.6 Organizimi i kurseve të ndryshme 

(matematikë, TIK, gjuhë të huaja, 

arte, artizanate, gatim, sporte, etj)  

dhe aktiviteteve të tjera për personat 

me aftësi të kufizuara  

(2019/2020) 

50 persona me aftësi të kufizuara kanë vijuar kurset 

dhe janë çertifikuar 

Nr. Kurseve të mbajtura 

 

Dy PAK kanë ndjekur kurse për aftësim profesional dhe janë 

çertifikuar; 

 

3.7 Aktivitete avokuese dhe sesione 

senzibilizuese  për punësimin e 

personave me aftësi të kufizuara dhe 

mundësive për punësim dhe 

vetëpunësim 

(2019/2020) 

 

Së paku dy aktivitete avokuese për vit 

Se paku dy sesione informuese për PAK 

Së paku dy sesione sensibilizuese për bizneset private 

 

Nuk është realizuar; 
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Rekomandimet 

 

 Rekomandohet që institucionet lokale të angazhohen në sigurimin e punës praktike 

edhe për personat me aftësi të kufizuara. 

• Në ndarjen e granteve 10 % të jenë përfitues persona me aftësi të kufizuara ose 

familjarë të personave me aftësi të kufizuara. 

• Qendra për aftësim profesional gjatë organizimit të kurseve të shtojë profilet që janë 

të parapara përmes këtij plani dhe të sigurojë pjesëmarrjen e personave me aftësi të 

kufizuara. 

• Instuticionet lokale të angazhohen rreth zhvillimit të aktiviteteve sensibilizuese për 

promovimin e mundësive të barabarta në fushën e punësimit dhe vetëpunësimit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QASJE 

Objektiva strategjike 4: Avancimi dhe përmirësimi i qasjes në infrastrukturë, transport, informim, kulturë, sport dhe shërbime tjera për të gjithë 

personat me aftësi të kufizuara deri në vitin 2023 

 

                          Aktiviteti                                                               Indikatorët                                                              Rezultati  

4.1 Plotësimi  dhe ndryshimi i rregullores 

komunale për transportin publik të udhëtarëve për 

të siguruar qasje për Personat me Aftësi të 

Kufizuara (së paku 2 takime pune/ punetori për 

plotësimin e rregullores) (2019) 

 

Rregullorja e plotësuar dhe e ndryshuar 

 

Nuk është realizuar 

4.2 Rregullimi trotuareve të reja dhe përmirësimi i 

trotuareve ekzistuese në Komunën e Ferizajt sipas 

standardeve për qasjen e Personave me Aftësi të 

Kufizuara (pjerrina, largimi i pengesave, fusha 

taktile,  renovimi i pjesëve të dëmtuara etj 

(2019/2020) 

 

Trotuaret me qasje për PAK 

Analiza e qasjes së troturave në Komunën e Ferizajt 

 

Në proces; 

Kanë filluar në identifikimin e barrierave në rr. 

“12 Qershori” kanë bërë prerjen e disa barrierave 

në trotuar. Janë duke punuar një plan të veprimit 

si të largojnë pengesat tjera në trotuare; 

  

 

4.3 Sinjalizimi në rrugë dhe objekte sipas 

standarteve për Personat me Aftësi të Kufizuara 

(semaforët me zë, fushat taktile, etj (2019/2020) 

 

Sinjalistika sipas standardeve për PAK  

Analizë e sinjalistikës rrugore 

 

Nuk është realizuar 
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4.4 Përfshirja e kritereve për qasje në 

objekte/hapësira publike dhe private për marrjen e 

lejës së ndërtimit (2019/2020) 

 

Numri i vendimeve 

 

Nuk është realizuar 

4.5 Përmirësimi dhe modifikimi i infrastrukturës 

fizike për qasje në hapësira/objekte publike dhe 

private (2019/2020) 

 

Analizë e gjendjes aktuale që kanë nevojë për 

përmirësim dhe modifikim 

Infrastrukturë sipas standardeve të PAK 

 

Në proces 

Analiza e gjendjes aktuale 

 

4.6 Sigurimi i qasjes në shërbime për PAK përmes 

alfabetit Braile dhe interpretit të gjuhës së 

shenjave 

(2019/2020) 

 

Broshura në gjuhën e Brail-it në hyrje të komunës me 

informata për departamentet e Komunës 

Së paku 2 interpretë të gjuhës së shenjave në kuadër të 

Komunës 

 

Nuk është realizuar 

4.7 Hartimi dhe shtypja e udhërrëfyesit të 

shërbimeve për Personat me Aftësi të Kufizuara 

(2019/2020) 

 

Krijimi I grupit punuës 

Mbajtja e takimeve/punëtorive për draftim 

 

 

Nuk është realizuar 

4.8 Mbështetja financiare e aktiviteteve kulturore 

dhe artistike për Personat me Aftësi të Kufizuara 

(2019/2020) 

 

Mbledhja e fotove/informative në teren 

Së paku një aktivitet I financuar nga DKRS I cili 

përkrahë aktivitetet kulturore dhe artistike të PAK 

 

Nuk është realizuar 
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4.9 Përfshirja e të rinjve nga radhët e PAK në 

aktivitetet sportive rinore (2019/2020) 

 

Së paku 10% të rinjëve me aftësi të kufizuara të 

përfshirë në aktivitetet sportive mini olimpiada kampe 

verore etj. 

 

E realizuar 

Turniri i mbajtur me rastin e 12 qershorit “Dita e 

çlirimit të Ferizajt” 

 

4.10 Ndërgjegjësimi i PAK  dhe komunitetit për të 

drejtën trashëgimore të PAK 

(2019/2020) 

 

Së paku një aktivitet avokues për të drejtën 

trashëgimore të PAK 

Së paku një punëtori/konferenca për të drejtën 

trashëgimore 

 

Nuk është realizuar 
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Rekomandimet 

 

 Të inicohet plotësim ndryshimi i rregullores komunale për transportin publik të 

udhëtarëve për të siguruar qasje për personat me aftësi të kufizuara. 

• Identifikimi i objekteve publike dhe private të cilat nuk i plotësojnë kushtet e qasjes. 

• Të plotësohet kriteri për zbatimin e ligjit për ndërtim dhe udhëzim administrativ mbi 

normat teknike te planifikimit hapsinorë dhe të zbatohet udhëzimi administartiv për 

kushte teknike të objekteve ndërtimore për qasjen e personave me aftësi të kufizuara. 

• Të zbatohet rregullorja nr.03/2016 për normat minimale teknike për ndërtesat e 

banimit në bashkëpronësi.  

• Angazhim më i lartë i zyrtarëve komunal në mbikqyrjen e objekteve në ndërtim për 

zbatim të ligjeve në fuqi në sigurimin e qasjes për personat me aftësi të kufizuara. 
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Rekomandim i përgjithshëm 

 

 Kryetari i komunës së Ferizajt, të angazhohet që strategjia komunale dhe plani i 

veprimit të përfshihet në planifikimet buxhetore për vitin 2020 dhe kornizën 

afatmesme buxhetore 2020-2023. 

 


