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Revista e cila merret me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara

Mirë se erdhët në botën tone

DONATORI Q  NDIHMOI DALJEN E K TI NUMRI LEXUESVE  U 
URONË SUKSESE NË VITIN  2011

Ë ËON LINE
në 3

 
 gjuhë në website 

www.lpkosova.com

e-mail: info@lpkosova.com

Përfaqësuesi Special i BE-së

NEWSPAPER
to the RIGHTS of PERSONS 

with ABILITIES of KOSOVADIS

NEWSPAPER
to the RIGHTS of PERSONS 

with ABILITIES of KOSOVADIS

I nderuari lexues, Kosova aspiron që të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe në këtë 

Jam i nderuar të kontribuoj për gazetën tuaj. Respektimi i të kontekst ajo përpiqet që t'i avancojë të drejtat e njeriut më aktivisht për 

drejtave të njeriut është vlerë të mirën e të gjithë njerëzve që jetojnë në Kosovë. Derisa Kosova po 

themelore evropiane dhe vazhdon me hartimin e ligjeve në përputhje me standardet evropiane 

ndërkombëtare dhe në zemrën për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, nevoja më e madhe 

e mandatit tim si Përfaqësues është që autoritetet lokale të jenë proaktive në sigurimin e zbatimit të 

Special i Bashkimit Evropian tyre të mirëfilltë. Në këtë kontekst, është shumë e rëndësishme që 

në Kosovë. autoritetet lokale të krijojnë mundësi për personat me aftësi të 

Kohëve të fundit Bashkimi kufizuara. Këto mundësi shtrihen nga garantimi që ata të kenë qasje 

Evropian e ka ratif ikuar në institucionet publike, arsimim cilësorë, mundësi për punësim dhe 

Konventën e Kombeve të krijimin e kushteve për normalizimin e jetës së tyre të përditshme, të 

Bashkuara për të Drejtat e drejta këto themelore për të lëvizur dhe gëzuar jetën pa pengesa. Ky 

Personave me Aftësi të duhet të jetë prioritet i çdo shoqërie të vlerave. 

Kufizuara e cila do të shërbejë Ju përgëzoj për punën e zellshme në bërjen e të drejtave të njeriut 

për avancimin e interesave të realitet dhe për ngritjen e vetëdijes së shoqërisë kosovare për nevojat 

tyre. Kjo është hera e parë në që ju i keni si qytetarë por edhe për kontributin e madh që po e jepni për 

histori që BE-ja si organizatë zhvillimin e Kosovës në të gjitha aspektet e jetës. E admiroj kurajën 

ndërkombëtare publike të ketë tuaj për të luftuar për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, 

ratifikuar një traktat për të pavarësisht nga feja ose etnia. 

drejtat e njeriut, duke u bërë kështu palë në raport me të, dhe kjo Ju dëshiroj shumë sukses në përpjekjet për mbrojtjen e të drejtave 

tregon një reflektim të rëndësishëm të përkushtimit të BE-së ndaj tuaja!  

të drejtave të personave me aftësi të kufizuara. Me këtë ratifikim, Sinqerisht,

BE-ja po i inkurajon edhe shtetet anëtare të saj që ta ratifikojnë Pieter Feith

traktatin. Përfaqësues Special i Bashkimit Evropian në Kosovë 

LETËR EKSLUZIVE NGA PIETER FEITH 

ME STANDARDET EVROPIANE  PËR TË DREJTAT E 
PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

KULTURA AUTENTIKE KAMPIONI KOSOVAR  

TË BARABARTË NË VOTIM SHKOLLAT INKLUZIVE

AKTIVITETE QË TË INSPIROJNË MUND¨SI PROFESIONALE
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Të drejtat e Personave me Aftësi kufizuar, përfitimi nga skemat e 
të Kufizuara janë subjekt i një ndryshme sociale bazuar në ligjet 
vëmendje të veçantë nga Qeveria ekzistuese për Aftësinë e Kufizuar, 
e Republikës së Kosovës. Dhe si shënimi i të gjitha datave të 
rezultat i kësaj në Kushtetutën e rëndësishme ndërkombëtare në fushën 
Republikës së Kosovës janë e Aftësisë së Kufizuar nga ana e 
përfshirë të gjitha parimet duke institucioneve, përkrahja e shumë 
përfshirë edhe vet Konventën e projekteve mbi aftësinë e kufizuar nga 
Kombeve të Bashkuara për të Qeveria që në këtë rast duhet 
Drejtat e Personave me Aftësi të falënderuar kontributin e çmueshëm të 
Kufizuara.   Organizatave për Personat me Aftësi të 
    Për më tepër Plani Kombëtar i Kufizuara në Republikën e Kosovës 
Veprimit për Personat me Aftësi të për bashkëpunim.
Kufizuara i aprovuar në prill 2009 Republika e Kosovës ka gjithashtu një 

është dokumenti i cili përbën themelin bashkëpunim me Organizatën Botërore 
e krijimit të një politike të re në Kosovë e për të Shurdhërit, Organizatën Botërore 
cila është në dobi të Personave me për të Verbëritë, Organizatën Evropiane 
Aftësi të Kufizuara dhe ka për qëllim të për Personat me Aftësi të Kufizuara etj. 
përmirësoj kushtet e jetës në fushën e Ky bashkëpunim ka rezultuar edhe 
arsimit, punësimit, shëndetësisë, interesimin  për të ndihmuar dhe 
mbrojtjes sociale dhe jetesës pa bashkëpunuar me Republikën e 
pengesa. Plan ky që përcakton politikat Kosovës në sferën e Aftësisë së 
qeveritare, koordinon aktivitetet e Kufizuar. 
institucioneve në nivel vendi dhe 
organizatave që punojnë në fushën dhe 
të drejtat e Personave me Aftësi të 
Kufizuara.

Andaj  këtij përkushtimi të 
vazhdueshëm nuk i kanë munguar as 
rezultatet reale që vlen të përmendim 
si: zyrtarizimi i gjuhës së shenjave si e 
drejtë themelore për Personat e 
Shurdhër në Republikën e Kosovës, 
hartimi i Ligjit për Personat e Verbër, 
hartimi dhe zbatimi i Strategjisë për 
Arsimin Parauniversitar 2007-2017, 
Planit  Strategjik të Sektorit të Arsimit 
në Kosovë (PSAK), vazhdimi i procesit 
të krijimit të një infrastrukture adekuate 
për qasje për personat me aftësi të Habit Hajredini , Drejtor 

avancim te te drejtave te njeriut e 
posaçërisht te fëmijëve, te gjitha 
parimet e deklaratave dhe 
dokumenteve ndërkombëtare  janë 
përfshirë ne dokumentet vendore. 
Strategjia 2011-2016 paraqet planin 
nacional baze te sistemit ta arsimimit 
inkluziv.. 

Normat ligjore mbështeten ne 
Konventën mbi te drejtat e fëmijëve, 
Konventën mbi te drejtat e personave 
me aftësi te kufizuara.... Gjithashtu 
këto norma gjejnë mbështetje edhe 
ne planin Nacional për personat me Mr.sci. Vedat Bajrami- është i 
aftësi te kufizuara qe është miratuar punësuar në Ministrin e Arsimit, 
ne vitin  2009-2011. Shkencës dhe Teknologjisë qe nga 

viti 2002 dhe ushtron detyrën e 
-Z. Bajrami çka është ndërmarr zyrtarit për edukim special dhe 
konkretisht për futjen e edukimit inkluziv. Merr pjese aktive ne 
inkluziv ne sistemin e edukimit ne konferenca ndërkombëtare me 
Kosove? prezantime dhe pune hulumtuese ne 
 fushën e edukimit inkluziv. Është 
Ministria e arsimit me qëllim të ligjërues në lëndët Edukimi special, 
përkrahjes të shkollave inkluzive n¸ Edukimi inkluziv dhe Vështirësitë ne 
implementimin e normave ligjore që te nxënë.
kanë të b¸jn¸ me shkollimin e 

 fëmijëve me nevoja të veçanta 
- z. Barjami a mund te na thoni me arsimore në shkollat e rregullta, n¸ 
shume se si është i rregulluar me ligj bashkëpunim me tri institucione 
edukimi inkluziv ne Kosove? shkollore dhe 5 institucione 

parashkollore gjatë vitit, 2009/2010. 
Edukimi inkluziv është një lëvizje ka zhvilluar modelin funksional 
ndërkombëtare ambicioze e zgjerimit inkluziv arsimor n¸ komunat e 
dhe konsolidimit te mundësive për Prishtinës, Skenderajt, Rahovecit, 
shkollim për te gjithë fëmijë, te rinj dhe Gjilanit dhe Pejës. 
te moshuarit ne bote. Numër i 
konsiderueshëm i marrëveshjeve, Sektori për arsimim special n¸ 
instrumenteve normative dhe  bashkëpunim me Drejtoritë e 
Konventa e re e KB nga viti  2007. komunave për edukim n¸ vitin 2010. 
promovojnë te drejtat e personave me Kanë përzgjedhur 14 shkolla për 
aftësi te kufizuara. programin "Krijimi i shkollave 

inkluzive n¸ Republikën e Kosovës". 
Ministria e Arsimit ne bashkëpunim me 
organizatat partnere dhe ekspert kane -z. Bajrami çka planifikoni p¸r vitin  
përpiluar një projekt ligj mbi arsimimin 2011?
parauniversitar. Ne ligj janë parapare  
standardet e edukimit dhe arsimimit si Ministria e arsimit do t¸ vazhdoj me 
dhe parimet e sigurimit te arsimimit aktivitete intensive për forcimin dhe 
kualitativ për te gjithë fëmije, duke i ofrimin e përkrahjes shkollave n¸ 
pasur parasysh edhe nevojat e tyre te zbatimin dhe zhvillimin e edukimit 
veçanta. inkluziv n¸ Kosov¸. 
Përcaktimi i shtetit tone është për 

 ZYRA E KRYEMINISTRIT/ZYRA PËR QEVERISJE 
TË MIRË, TË DREJTA E NJERIUT, MUNDËSI TË 

BARABARTA DHE ÇËSHTJE GJINORE DHE 
PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA 

PRIVILEGJET E PUN¨DH¨N¨SVE 
Prishtin¸, 29.04.2010.  pun¸s sipas nevojave t¸ punetorit me 
Sektori p¸ t¸ drejtat e njeriut pran¸ aft¸si te kufizuara te cilin e punesojn¸. 
Ministris¸ p¸r pun¸ dhe politik¸ pastaj, ata g¸zojn¸ edhe benefite t¸ 
sociale,  organizoi nj¸ pun¸tori tjera si leht¸sira doganore dhe 
nj¸ditore n¸ tem¸n ''Implementimi i tatimore. 
infrastruktur¸s ligjore lidhur me 

T¸ papunsuarit me aft¸si t¸ kufizuara aft¸simin professional dhe pun¸simin e 
q¸ ti ralizojn¸ te drejtat e tyre t¸ personave me aft¸si t¸ 
parapara me ligj duhet t¸ lajmrohen kufizuara”.OJQ-e pranishme ishin tejet 
p¸r regjistrim n¸ zyr¸n p¸r punesim n¸ aktive n¸ dh¸njen e propozimeve p¸r 
vendin ku ata banojn¸. Aty  mund t¸ pun¸sim sa m¸ t¸ leht¸ si dhe 
informohen edhe p¸r vende te lira t¸ regullimin e kushteve dhe obligime q¸ 
pun¸s, t¸ marin sygjerime kan¸ pun¸dh¸n¸sit t¸ punesojn¸ nj¸ 
profesionale. punetor me aft¸si t¸ kufizuara n¸  50 t¸ 
Qeveria e Kosov¸s dhe institucionet pun¸suar sipas ligjit,e ku jan¸ t¸ 
tjera duhet ta ken¸ prioritet parapara edhe d¸nimet n¸ rast¸ t¸ 
implementimin e k¸ti ligji dhe n¸ k¸te mos respektimit t¸ masave ligjore.  
m¸nyr¸ tu mund¸sojn¸ personave me Me ligj jan¸ parapar¸ edhe masat 
aft¸si te kufizuara n¸ m¸nyr¸ te lehtsuese p¸r pun¸dh¸nsit nga ana e 
barabart¸ t¸ marin pjes¸ n¸ zhvillimin Ministrise p¸r pun¸ si, p¸rkrahja 
ekonomik t¸ vendit. finansiare,p¸r adaptime n¸ vendin e 

PARIMET E EDUKIMIT INKLUZIV NE KOSOVE

Prishtinë 2010, Kosovë(AUK).Driton 

www.telegrafi.com Bajraktari,drejtor ekzekutiv i OJQ-së 

“Down sindrom Kosova”,tha se me 

Me moton “Mëso për mua”, në gjithë angazhimet nga institucionet e 

Prishtinë është shënuar 21 marsi,Dita Kosovës,gjendja shoqërore e 

Botërore e Sindromes Down.Ky personave të prekur me sindromën 

manifestim është organizuar nga Zyra Down,është tejet e rëndë.Në Kosovë 

për Qeverisje të Mirë/Zyra e vlerësohet se janë 563 persona të 

Kryeministrit,OJQ "Down Syndrome prekur me këtë sindoromë. 

Kosova" dhe Universiteti Amerikan në 

Me moton “Mëso për mua”,
 u shënua  21 marsi, Dita Botërore e Sindromes Down

KQZ gjatë procesit zgjedhor në dhjetor të vitit, 2010 dhe 
më pas, siguroi kushte të parapara me ligj për votim të 
fshehur, për personat e verbër dhe kështu, atyre ju 
mundësua votim i barabartë me qytetarët e tjerë.
Shoqata e të verbërve të Republikës së Kosovës, ka ngritur 
një iniciativë për arsimimin e qytetarëve për votim të 
pavarur në të gjitha komunat, me crast është përpiluar një 
Informator në dy versione: tonik dhe në alfabetin e Brajtit 
në të cilin është prezentuar në mënyrë të detajuar udhëzimi 
i përdorimit të shabllonit për votim në alfabetin e  Brajtit për 
të verbërit. Aksioni është  finansuar nga KQZ, Përfaqësuesi 
i  UE Zyrës në Prishtinë dhe Forumit të iniciativës qytetare.

TË BARABARTË NË VOTIM
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Të nderuar lexues, 
Posaqërisht dua të theksoj se njëra ndër kushtet që Kosova të përparojë, drejt 

Fillimisht dua ta falenderoj donatorin që na proceseve të integrimeve europiane është implementimi i këtyre standardeve. 
mundësoi daljen e vetëm këti numri të gazetës, që Implementimi i Planit Akcional Nacional për personat me aftësi të kufizuara, 
është e vetme në këto hapësira e që kryekëput i është një bazë e mirë, sepse përcakton parimet, bazë për marjen dhe 
dedikohet, promovimit të të drejtave, të ariturave, e realizimin e politikave nacionale për këtë kategori të qytetarëve,që të jenë 
sidomos problemeve me të cilat ballafaqohen aktivë dhe të pavarur në të gjitha sferat e jetës shoqërore.  
personat me aftësi të kufizuara.  

Kjo gazetë, dritare e vetme shprese dhe informative është e një rëndësie të 
Jemi zeri i vetëm në Kosovë që gjithnjë theksojme ve antë sepse na jep rastin dhe mundësinë që të informohemi mbi të drejtat e 
se është e pamundur të realizohen të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe është më e rëndësishme na jep 
njeriut, pa plotësimin e parakushteve bazike që ato mundësinë ti begatojme njohuritë tona mbi të drejtat e njeriut si parakushte 
të njihen në suazat e shoqërisë demokratike në të themelore për tu drejtuar dhe plotësuar standardet dhe integrimet europiane. 
cilën këto të drejta realizohen dhe zhvillohen.
 Prandaj, me një angazhim të përbashkët këto qëllime do të ariheshin shumë 
Andaj në kushtet tona ekzistuese është i më shpejtë.

domosdoshëm promovimi sa më i gjërë i dimensionit europian, që nënkupton 
mësim dhe zhvillim mbi vlerat e përbashkëta europiane, duke mos haruar Me respekt e Juaja, 
asnjëherë që këtu duhet përfshirë të drejtat njerëzore dhe liritë themelore të Hilmnijeta Apuk, 
personave me aftësi të kufizuara. 

ç
ç

Ministrit¸  N¸ fushat¸ moren pjes¸ edhe kompani t¸ shumta 
Prishtin¸, 20. tetor 2010 private dhe mediat lokale t¸ cilat pand¸rprer¸ 
Qeveria e Kosov¸s tradicionalisht sh¸non dit¸n nd¸rkomb¸tare t¸ mund¸sive t¸ kan¸ p¸rkrah dhe motivuar masivizimin e k¸saj 

barabarta p¸r personat me aft¸si t¸ ngjarje. U realizuan 100 dit¸ pune p¸r personat 
kufizuara.Zyra p¸r qeverisje t¸ mir¸ me aft¸si te kufizuara, nd¸rkoh¸ q¸ dy prej tyre 
organizoi punesimin e 50 personave fituan pun¸ n¸ koh¸zgjatje p¸r tremuaj, nd¸rsa dy 
n¸ nj¸ dit¸ apo m¸ shum¸ dit¸ pune t¸ tjer¸ u punesuan me vendim t¸ p¸rhersh¸m n¸ 
n¸ t¸ gjitha Ministrit¸, me çrast kompanit¸ private.  
faktor¸t kryesor q¸ marin vendime 
brenda k¸tyre ministrive paten rastin 
qe me p¸rs¸af¸rmi ti shohin 
mund¸sit¸ profesionale dhe nevojat 
gjat¸ pun¸simit t¸ k¸saj kategorije 

punetor¸sh e t¸ cil¸t duhet t¸ jen¸ t¸ kyqur n¸ t¸ gjitha programet e politikat e Komuna e  Mitrovic¸s
zhvillimit.   

Në kuadër të hapjes së fushatës “Tetori-muaji i 
mundësive të barabarta profesionale për personat 

Komuna e Ferizajt me aftësi të kufizuar”, komuna e Mitrovicës ka 
angazhuar për pesë ditë, pesë persona të kësaj 

OJQ Hendifer nga Ferizaji organizoi ceremonin e hapjes s¸ fushat¸s nj¸ mujore “ kategorie në punët e administratës, të cilët do të 
tetori – muaji i mund¸sive profesionale p¸r personat me aft¸si t¸ kufizuara” n¸ t¸ paguhen me nga 10 euro në ditë.
cil¸n moren pjes¸ p¸rfaqsues lokal dhe t¸ institucioneve shtetrore. 
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MUND¨SI PROFESIONALE
( Disability Mentoring Day – DMD) 

Ideja e promovimit t¸ mund¸sive profesionale p¸r personat me aft¸si t¸ Rrjeti multietnik kosovar OJQ n¸ programin vullnetar promotiv DMD ( Disability 
kufizuara ka lindur n¸ SHBA dhe kjo dit¸ q¸ nga viti 1999 sh¸nohet t¸ Mentoring Days) sipas modelit dhe ides¸ s¸ SHBA, tradicionalisht organizojn¸ 
m¸rkur¸n e tret¸ n¸ tetor n¸ mbar¸ bot¸n edhe n¸ Republik¸n e Kosov¸s.Kjo fushata nj¸ mujore, “ tetori – muaji i mund¸sive profesionale p¸r personat me 
dit¸ ka p¸r q¸llim q¸ k¸ta persona te punesohen brenda nj¸ dite ose m¸ aft¸si t¸ kufizuara”e cila ka per q¸llim q¸ keto akcione t¸ organizohen n¸ nivele 
shum¸ dit¸, varsisht nga interesimi i tyre p¸r pun¸n q¸ gjejn¸. Dobit¸ nga kjo komunale dhe mund¸sojn¸ pjesemarjen e nj¸ numri sa m¸ t¸ madh te qytetareve, 
iniciativ¸ jan¸ t¸ dyfishta.Pun¸k¸rkuesit me aft¸si t¸ kufizuara ju ipet Shansi qe t¸ japin kontributin e tyre.   
q¸ praktikisht t¸ m¸sojn¸ dhe punojn¸ n¸ nj¸ pun¸ reale dhe k¸shtu ti Shenimin e DMD n¸ Vashington (SHBA)  mund ta shihni n¸ websitu  
p¸rmisojn¸ aft¸sit¸ e tyre profesionale, nd¸rsa p¸r pun¸dh¸n¸sit q¸ mir¸ ti www.aapd.com 
shohin mundesit¸ e tyre profesionale.

Sh¸nimi i DMD-se n¸ Kosov¸ 

SHKOLLAT INKLUZIVE PËR TË VERBËR 

Shkollat e rregullta po bëhen inkluzive dhe 
gjithnjë e më shumë po i hapin dyert për 
fëmijtë e verbër dhe kështu atyre po u a 
mundësojnë që mësimet e tyre ti ndjekin në 
sistemin e regulltë shkollor në vendet ku ata 
banojnë. 
Një nga shembujt që vlen të përmendet 
është shkolla fillore, “Ismail Qemaili” në 
Prishtinë, ku një vajzë e verbër, 
shtatëvjecare, vijon mësimin në klasën e 
parë në  procesin e rregulltë mësimor.
Poashtu, dy nxënës të verbër me sukses 
vijojnë shkollën e mesme të muzikës në 
Pejë dhe Ferizaj. Qeveria Çeke u ka 
dhuruar nga një elektroorganizer, i cili 
zëvendëson makinën e dorës për shkrim në 
alfabetin e Brajtit, që sa më lehtë të mund 
të përcjellin mësimet e rregullta shkollore. 
Gjithashtu, dy mësues mobil nga qendra e 
resurseve “ Xheladin Dedaj” në Pejë, regullisht i vizitojnë dhe përcjellin 
punën që bëhet me femijtë e verbër në shkollat e rregullta.  

Foto: Elektroorganizeri për të verbërit

PRODHIMI DHE RIPARIMI I MJETEVE NDIHMËSE ORTOPEDIKE

ME ARSIMIM MBI TË DREJTAT E NJERIUT DERI TE INTEGRIMET EUROPIANE

OJQ Hendifer  nga Ferizai gjatë vitit 2006 ka themeluar një puntori 
“ Ortopedia” që ofron një program të begatë prodhues të mjeteve 
të ndryshme ortopedike:  kukëza,të gjitha llojet e karrocave për 
invalid, për fëmijë e të ritur, karroca higjijenike, mbajtëse dhe mjete 
të tjera ndihmëse, për banjo, për personat me aftësi të kufizuara, 
mbajtëse për shkallë, rampa për karroca dhe porosi sipas nevojës. 
Poashtu në këtë punëtori bëhen edhe riparime dhe rinovime të të 
gjitha llojeve të mjeteve ndihmëse. Themelimin e kësaj 
punëtorie e ka përkrahur, Banka Botërore ( World Bank) 
dhe World Vision.  
Aty janë të punësuar, 4 punëtorë, dy prej të cilëve janë 
me aftësi të kufizuara dhe deri më tani kanë aritur ti 
shërbejnë afro 600 klientë të tyre. 
Gjatë vitit 2010 Hendiferi me ndihmën e donacionit nga 
Ambasada Amerikane në Prishtinë, ariti që të organizojë 
një kurs gjashtëmujor për kualifikim në prodhimin dhe 
riparimin e mjeteve ndihmëse.Gjatë kësaj periudhe 
është aritur që të aftësohen për punë 6 persona me aftësi të kufizuara, dy 
prej të cilëve janë punësuar në sektorin privat.
“presim bashkëpunim dhe mbështetje finansiare nga Ministria e 
Shëndetesisë që të participojë në shpenzimet që bëhen gjaë dhe për 
riparimin e mjeteve ndihmëse ortopedike, ashtu siç është paraparë edhe në Planin 
Nacional, për personat me afëesi të kufizuara, e të cilin e ka miratuar Qeveria. 
Vazhdimi i punës në këtë punëtori është tejet i rëndësishëm për Buxhetin e 
Republikës së Kosovës ,ngase i ndihmon dhe kontribuon, Qeverisë tonë që mos të 
blej nga jashtë mjete ortopedike që janë shumë më të shtrejta” –thekson, z. Fazile 
Bungu, menagjere e OJQ Hendifer.
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OJQ Little People of Kosova (Shtateshkurtet e  Kosov¸s) mor¸n pjes¸ n¸ 
sesionin e tret¸ t¸ shteteve mbi  Konvent¸n e re mbi t¸ drejtat e personave 
me aft¸si t¸ kufizuara q¸ u mbajt¸ n¸ OKB n¸ Nju Jork¸. Gjat¸ punimeve u 
zgjodh¸n anetar¸t e  Komitetit q¸ funksionon n¸ kuad¸r t¸ KB e q¸ ka p¸r 
detyr¸ t¸ p¸rcjell¸ statusin dhe realizimin e t¸ drejtave t¸ k¸tyre personave 

n¸ bot¸.  

Ajo m¸ e rend¸sishmja ishte e 
qe u zhvillua debat m¸ i gj¸r¸ 
nd¸rmjet delegacioneve 
shteterore, si t¸ ratifikohet dhe te 
implementohet, Konventa e re n¸ 
shtetet antare t¸ OKB n¸ m¸nyr¸ 
m¸ t¸ efektshme dhe si ¸shtjet 
q¸ kan¸ t¸ b¸jn¸ me personat 
me aft¸si t¸ kufizuara t¸ 
inkorporohen si ç¸shtje urgjente 
n¸ q¸llimet zhvillimore t¸  
mileniumit ( Millennium 
Development Goals – MDG).   

Ekspozita Kosovare

Nga aktivitetet e shumta q¸ u zhvilluan gjat¸ kat¸r dit¸ve sa zgjati kjo konferenc¸ 
me karakter nd¸rkomb¸tare,veçojm¸ ekspozit¸n e fotografive artistike t¸ kultur¸s 
autentike t¸ personave me aft¸si t¸ kufizuara t¸ cil¸n e p¸rgatiti dhe 
organizoi,OJQ Little People of Kosova,me t¸ cil¸n u paraqit¸ idea inovative n¸ 
nivel global,m¸nyra specifike e shprehjes se jet¸s dhe  kultur¸s q¸ per burim ka 
p¸rvoj¸n me invaliditetin.Mesazhin q¸ p¸rcolli kjo ekspozit¸ kosovare n¸ mesin e 
t¸ pranishmeve ishte: t¸ nd¸rpritet nj¸her¸ e p¸rgjithmon¸ heshtja dhe fshehja e 
dallimeve, por, p¸rkundrazi t¸ kurajohen q¸ ti tregojn¸ dallimet e tyre si pjes¸ e 
identitetit grupor kjo kategori e qytetar¸ve t¸ bot¸s.   

Ekspozita Kosovare n¸ OKB q¸ u mbajt n¸n flamurin e shtetit ton¸ e q¸ p¸r her¸ 
t¸ par¸ u shpalos brenda hapsirave t¸ OKB n¸ Nju Jorke, me sukses i d¸shmoi 
bot¸s nevoj¸n e krijimit dhe zhvillimit t¸ kultur¸s autentike t¸ personave me aft¸si 
t¸ kufizuara e cila do t¸ mund leht¸ t¸ identifikohej dhe t¸ sh¸rbente si mjet p¸r 
promovimin e Konvent¸s s¸ re dhe si mjet specifik n¸ luft¸n kund¸r diskriminimit 
n¸ nivel global.   

Autore e k¸saj ekspozite ishte H. Apuk, e cila shfryt¸zoi rastin dhe nj¸ fotografi ia 
dhuroi,Sekretarit  Gjeneral t¸ KB,z. Ban Ki-moon, me porosin; Ta mbani premtimin 
p¸r q¸llimet e zhvillimit t¸ Mileniumit - MDG.

PJESMARJA E KOSOV¨S N¨ OKB N¨ NJU JORK¨
01 – 04 SHTATOR 2010

Diana Toska n  Ekspozit n e Kosov s 
n¸ OKB, Nju Jork¸

¸ ¸ ¸

KULTURA AUTENTIKE 
E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Lëvizja për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara ka filluar në 
pjesën e dytë të shekullit 20.Atë kohë njerëzit në mbarë rruzullin tokësor u 
organizuan,fillimisht për ti luftuar stereotipet shoqërore të cilat në disa vende 
shiheshin si represion.Andaj ndryshimet politike ishin të domosdoshme dhe 
rezultuan të suksesshme. Aktivitetet politike sollën deri në miratimin e ligjit  
nacional, sic është ligji Amerikan për personat me aftësi të kufizuara në vitin 
1990  (Americans with Disabilities Act - ADA) dhe një ligj ndërkombtarë në vitin 
2006  -  Konventa mbi të drejtat e personave me aftësi 
të kufizuara. 

Debate të rëndësishme mbi gjuhën dhe 
rëndësinë e saj janë zhvilluar viteve 1980, sidomos në 
mediume. Gazeta Amerikane “Mainstream, the 
Disability Rag, and Mounth” zhvilloi debate të shumta 
dhe zgjoi polemika në opinion mes shkrimeve që 
botonte, e të cilat kryesisht shkruheshin nga personat 
me aftësi të kufizuara. Njëri ndër rezultatet kryesor të 
aritur me këto debate ishte (r) evolucioni i mendimit mbi 
invaliditetin. 

Identifikimi tradicionalisht negativ i personave 
me invaliditet,shtyri individ e grupe të luftojnë që këtë 
qasje ta kthejnë në dinjitet të tyre. 

Një çasje karakteristikave kulturore të personave me aftësi të kufizuara që u 
ështe bërë historikisht ka qenë negative, në ndërkohë kjo çasje ka evoluar dhe 
ka marrë kahje pozitive,dhe ne bazë të grupimeve duket kështu: 

Personat me invaliditet në tërë botën kanë zgjuar vetitë e tyre pozitive. 
Në proces e sipër ne kemi filluar ti njohim shkaqet e shumta që na bëjnë të 
ndjehemi krenar me atë që jemi,qoftë si individ apo grupë. Unë kam përkrahur 
bindjen e kulturës autentike të personave me aftësi të kufizuara. 

"Personat me aftësi të kufizuara ndajnë,historinë e përbashkët të 
shtypjes dhe lidhjen elastike midis vete. Ne realizojmë artë, muzikë, literaturë 
dhe shumë mënyra tjera tëshprehjes së kulturës dhe jetës sonë e cila rrjedh 
nga pervojat tona të përditshme në ballafaqim të drejtpërdrejt mes nevojave 
tona dhe aftësive tona të kufizuara. Dhe më e rëndësishmja është se ne jemi 
krenar me veten tonë si persona me aftësi të kufizuara.Ne me krenari 
theksojmë se invaliditeti është pjesë e identitetit tonë. Kush jemi ne: ne jemi 
persona me aftësi të kufizuara.“ (Brown, 1996 i 2003)

Brown, Steven E. (2003). Movie Stars and Sensuous Scars: Essays on the 
Journey from Disability Shame to Disability Pride. Lincoln, NE: iUniverse.

RRUG¨ PA TROTOARE –NJ¨ HAP PARA
( DIZAJNI URBAN¨)

N¸p¸r qytete e fshatra n¸ SHBA e Evrop¸ po 
nd¸rtohen rrug¸ pa trotoare, me traka t¸ 
ngjyrosura n¸ asfalt n¸ t¸ cilat jan¸ t¸ 
sh¸nuara, trotoaret dhe vendparkingjet. Ky lloj 
i nd¸rtimit t¸ rrug¸ve ¸sht¸ m¸ i lir¸, nd¸rkoh¸ 
q¸ mund¸son qasje p¸r t¸ gjith¸ shfryt¸zuesit 
n¸ baza t¸ barabarta dhe paraqet nj¸rin nd¸r 
standardet boterore n¸ kuad¸r t¸ dizajnit t¸ ri 
urban. 
Kur do t¸ ndodh¸ kjo n¸ Kosov¸?  

 KREATIVITETI  I PERSONAVE ME 
PROBLEME MENTALE

N¸ SHBA dhe Evrop¸ po zhvillohen profesione t¸ 
reja dhe t¸ kapshme p¸r personat me aft¸si t¸ 
kufizuara.Rezultate t¸ mira jan¸ aritur n¸ serat 
me lulishte dhe shortimin e pem¸ve nga personat 
me probleme mentale.Duhet dh¸n¸ shansin 
ketyre njer¸zve p¸r ta deshmuar, kreativitetin e 
tyre. Kjo m¸ s¸ paku i kushton nj¸ shteti p¸r ti 
b¸r¸ t¸ lumtur qytetaret e saj.

SENDET PRAN¨ JUSH   

www.telestik.com

Prodhimi i quajtur TeleStik ¸sht¸ send i shk¸lqyesh¸m 
ndihm¸s q¸ i dedikohet personave me aft¸si t¸ 
kufizuara.Edhe personave q¸ kan¸ problem fizike tu 
mund¸sohet q¸ me leht¸si tu qasen disa sendeve t¸ 
nevojshme poqe se ato gjenden n¸, dysheme,tavolin¸ , 
rafte ... m¸ shum¸ mbi k¸t¸ mjet ndihm¸s mund t¸ 
shihni n¸ sajtin e tyre. 

 STEREOTIPET NEGATIVE        dhe           ATO  POZITIVE  

Dobësi                                                                                
Sëmundje                                                                           
Paaftësi                                                                             
Izolim                                                                              
Përvetësim                                                                       
Intitucionalizim                                                               
Shtypje                                                                                                                                
Viktimizim                                                                         
Nëncmim                                                                                      
 

                                                                              forcë                                                                                             
                                                                              Shërim
                                                                              Aftësi
                                                                              Përkrahje
                                                                              Identitet
                                                                              Integrim
                                                                              Tolerancë                                                 
                                                                              Zgjedhje
                                                                              Dinjitet            
                                                                              Menyrë e re e zgjidhjes së çështjevePamundësi të veprojnë normalisht 

 SKUTER¨T E RI 
 Skuteri m¸ i leht¸ n¸ bot¸ 

peshon vetem 16kg, pa bateri, 
e me te do t¸ peshonte 22 kg 
q¸ i dedikohet personave q¸ 
kan¸ v¸sht¸rsi n¸ l¸vizje.Ky 
skuter leht¸ palohet dhe ¸sht¸ 
shum¸ i p¸rshtatsh¸m p¸r 
udhtime. Prodhohet n¸ SHBA 
dhe Evrop¸ (Gjermani). M¸ 
shum¸ informata mund t¸ gjeni 
n¸ websit e tyre. 

www.travelscoot.com

 Steven Brown
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Eleganca, stili dhe ritmi janë bukuritë që kërkohen dhe çojnë 
drejt një fitoreje të sigurtë. Vallëzimi sportiv në karrocë 
përfshinë, veç tjerash edhe personat me kurriz të lënduar. 
Vallëzuesit në karrocë mund të marrin pjesë në "combi"-stilin 
dhe të luajnë me partnerin, personin i cili qëndron në këmbë, 
ose në duet, dy persona në karrocë.  Standardet e kësaj loje 
përfshijnë: valcin, tangon, folkstrotin dhe  stepin.Vallëzimet 
Latino-Amerikane përfshijnë, sambën, cha-cha-cha, ramba, 
paso. Garimi zhvillohet në formacione prej 4, 6 dhe 8 qifteve. 
Në vitin 1977 është mbajtur garimi i parë ndërkombëtarë në 
vallzimin në karrocë në Suedi. Pas disa viteve janë organizuar 
edhe disa manifestime me karakter rajonal e ndërkombëtarë, ndërkaç kampionati i parë botëror është mbajtur 
në Japoni më 1998 dhe prej atëherë ai është konsideruar si sport paraolipmik. Komiteti paraolimpik për vallëzim 
në karrocë (IPWDSC) përcjell rregullat e modfikuara të Federatës ndërkombëtare për vallëzim ( IDGSF). 
Vallëzimin në karrocë e aplikojnë atletët nga 19 shtete.

BUKURIA E VALLËZIMIT NË KARROCË

MBRETRESHA ELIZABETA DHE SPORTI

Eleanor Simmonds ¸sht¸ e lindur m¸ 1994 n¸ 
Britani me dijagnoz¸: achodroplasia, p¸r çarsye ka 
mbetur e pazhvilluar, apo  disproporcionalisht 
shtatshkurte.Kjo nuk e pengoi ate q¸ te b¸het 
kampionja m¸ e re e dyfishte e bot¸s, n¸ notim n¸ 
Paraolimpiad¸n e mbajtur ne vitin 2008 n¸ Peking ( 
Kin¸). Ajo fitoi dy medalje te arta n¸ notim t¸ lir¸ n¸ 
100 m dhe 400 m.  
 Britania me dinjitet e priti kampionen e saj¸ duke e 
shpallur edhe sportisten e vitit 2008 ndersa disa 
kompani t¸ njohura e shp¸rblyen per k¸t¸ sukses te 
aritur boteror¸.  
N¸ shkurt t¸ 2009, Mbreteresha e Britanis¸ s¸ 
Madhe, Elizabeta II e dekoroi, Eleonor Simmonds, 
me Ordenin e Imperis¸ Britanike dhe e em¸roi p¸r 
anetare t¸ Rendit t¸  Imperis¸ Britanike. Simmonds  

k¸shtu me vet¸m 14 e 
saja u b¸ an¸tarja m¸ 
e re n¸ historin¸ e 
k¸saj Imperije. 

Eleanor Simmonds

KAMPION¨T KOSOVAR 

SPORTET PARAOLIMPIKE

GJUEJTJE Gjuajtja testohet në saktësinë, në fuqinë 
dhe koncentrimin e atletit. Ky sport është 
i hapur për atletët me aftësi të kufizuara, 
( duke përfshirë dhe paralizën celebrale, 
spina bifidu, amputimet ….) dhe ndahet 
në tre klasa funksionale. Garimi mund të 
jetë individual ose ekipor. Ndërsa 
garuesit mund të qëndrojnë në këmbë 
apo të ulur në karroca.Garuesit gjuajnë 
nga largësia në cakun e shënuar me 
dhjetë rrathë. Trupi udhëheqës IPC  
Komiteti paraolimpik ndërkombëtar për 
gjuajtje përcjell rregullat e FITA, 
(Komiteti paraolimpik ndërkombëtar për 
gjuajtje për sportistët), por ka disa 
ndryshime të vogla në përputhshmëri me 
rregulloren e Komitetit Paraolimpik  për 
gjuajtje. Aktualisht, 37 shtete garojnë në 
këtë sport dhe numri i tyre dita më ditë 
po shtohet. Ky sport zanafillën e ka nga 
Roma dhe ka filluar të aplikohet më vitin 
1960.

Mbreteresha e Britanis¸ s¸ 
Madhe, Elizabeta II dhe 
Eleanor Simmonds. 

Daut Bytyqi

Daut Bytyqi e pati thyer rekordin bot?ror n? gjuejtje me gjyle n? vitin 2005 n? 
Rambuje ( Franc?)  n? kampionatin e IV bot?ror p?r personat shtatshkurt?.Ai jo 
vet?m q? mori titullin e kampionit bot?ror,por rekordi i tij ende nuk ?sht? thyer 
dhe Kosova ende mbetet e para n? rang listen boterore n? kete sport.  

K¸t¸ rekord e pat¸n sh¸nuar t¸ gjitha mediumet asokohe,por prej ateher¸ e 
deri m¸ sot,edhe p¸rkund¸r zotimeve t¸ shumta t¸ udh¸heq¸sve tan¸, askush 
dhe kure nuk ndermori asgj¸ p¸r ta respektuar apo edhe nd¸ruar sadopak 
jet¸n tejet t¸ v¸shtir¸ t¸ k¸tij kampioni kosovar.Ai po prêt pun¸ me vite,n¸ 
varf¸ri t¸ skajshme jeton s¸bashku me 8 an¸tar¸t e familjes s¸ tij¸.(t¸ gjith¸ me 
aft¸si t¸ kufizuara) n¸ fshatin, Shkoz¸, komuna e Malishev¸s.  

Daut Bytyqi kur nuk mori mirnjohje as ndihm¸ nga 
institucionet tona q¸ t¸ vazhdoj¸ t¸ meret se paku me 
sporte.Ai e deshi me shpirt k¸t¸ dhunti qe ja fali 
zoti,ushtronte rugeve te mahalles se tije,sadopak,sic 
thote ai per kondicion.Nuk po prês mirnjohje, por 
kisha mund me e perfaq¸su Kosov¸n n¸p¸r bot¸. Me 
k¸t¸ talent qe ¸ kam kishin me e njoft¸ shtetin ton¸ 
edhe shum¸ shtete tjera.Ky ¸sht¸ fati im,un¸ nuk kam 
mbretresh¸ me dit¸ e me mi çmue vlerat si njeri me 
aft¸si t¸ kufizuara.     

2012

PARAOLIMPIADA 
NË LONDËR

A
k
tu

a
lite

te
t ...

N
e
w

s
p
a

p
e
r to

 th
e
  R

ig
h
ts

 o
f P

e
rs

o
n
s
 w

ith
 D

is
a

b
ilitie

s
 o

f K
o
s
o
v
a
      N

o
.1

6

Faqe 5



N
e
w

s
p
a

p
e
r 

to
  
th

e
  

R
ig

h
ts

 o
f 

 P
e

r
s

o
n

s
 w

it
h
 D

is
a

b
il

it
ie

s
 o

f 
K

o
s
o
v
a
  
 N

o
.1

5

AKTIVITETE QË TË INSPIROJNË NË FESTAT E FUND VITIT

31 dhjetor 2010 Në ambientin e ngrohtë dhe shume miqësor, pran 
Jo shume shpesh ndodh që në festat e fundvitit të inspirohemi nga objektit te PTK-s, ne lagjen Dardania ne Prishtine, 
aktivitetet të organizuara në mënyrë tani tradicionale në vendin tonë. Programi X21, ofron një mundësi unike ne 
Zbukurimet, stolisja e rrugëve, lokaleve, shesheve apo vizitave të risocializimin e personave me sindromën Down drejt fuqizimit te tyre për jete te 
organizuar nga përfaqësuesit publik me pako dhuratash për të treguar pavarur. Besniku, Adriani, Nazimi dhe Cadi çdo dite kujdesen për mirëmbajtjen e 
kujdes ndaj  grupeve shoqërore ne nevojë dhe te margjinalizuar. kafenesë X21 duke shërbyer kafe dhe shume pije freskuese tani me shumë se një 
Në vendin tone, organizimi i shoqatave, komuniteteve dhe mobilizimi i tyre, vjet.
që i takojnë grupeve shoqërore në rrezik dhe të pa 
shërbyer, janë duke zëne një vend të rëndësishëm në Personat me Sindromin Down ishin kujdesur qe ti befasojnë 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe ofrimin e familjaret e tyre, anëtar te komunitetit dhe shume vullnetar dhe 
shërbimeve. Si të tilla, çdo dite përçojnë mesazhe bashkëpunëtor te tyre duke i dhuruar kartolina dhe ëmbëlsira te 
kuptimplote në shërbim të integrimit të anëtarëve të shijshme në një ndejë të organizuar për familjar dhe bashkëpunëtor 
tyre brenda shoqërisë.  të tyre ngushtë .   
Një aktivitet mbresëlënës dhe inspirues është 
realizuar  në ambientet e Organizatës Down Sipas, Shqipe Surdulli, personel e organizatës, “Ky aktivitet ka për 
Syndrome Kosova, saktësisht ne Programin X21. Kjo qellim që të përcjell mesazhin e të rinjve me sindromën Down mbi 
kafene,  me pak e njohur dhe e frekuanetura në aftësitë dhe dëshirën e tyre për te qene të integruar brenda 
kryeqytet, në këtë fundvit ofroj ëmbëlsira dhe shoqërisë. Me tutje, Zonjusha Surdulli shtoj se, këto ëmbëlsira dhe 
kartolina të përgatitura nga personat me sindromën kartolina te përgatitura  me shume kujdes dhe delikates, tregojnë me 

Down. se miri se sa shume e duan jetesën e pavarur dhe na bindin se si ne 
duhet ti respektojmë dëshirat e tyre. 

Shoqata Kosovare e t? Shurdh?rve ?sht? organizata jo e të Shurdhërve ka nënshkruar Marrëveshje Mirëkuptimi me qëllim të zbatimit të 
qeveritare ombrell? e 11 shoqatave lokale t? Shurdh?rve n? infrastrukturës ligjore për aftësim, riaftësim profesional dhe punësim të personave me 
Kosov?. SHKSH avokon p?r komunitetin e t? Shurdh?rve t? aftësi të kufizuara si dhe bashkëpunimi I palëve drejt aftësimit professional për 

cil?t shfryt?zojn? gjuh?n e shenjave n? m?nyr? q? t? arrihen mund?sit? e njohjen dhe interpretimin e gjuhës së shenjave, lehtësim në marrjen e informacioneve 
barabarta n? shoq?ri. Q?llimi kryesor I SHKSH-s? ?sht? q? t? leht?soj? dhe qasjes së barabartë të komunitetit të Shrudhër në shoqëri. 
p?rpjekjet e komunitetit t? Shurdh?r  p?r t? kontribuar n? jet?n ekonomike, 14 persona (7 interpretë të gjuhës së shenjave dhe 7 persona të Shurdhër) kanë 
sociale dhe kulturore n? Kosov?. SHKSH ?sht? an?tare e asociuar e ndjekur trajnimet intensive. Programi i trajnimit ka qenë i fokusuar në teori dhe 
Federat?s Bot?rore t? Shurdh?rve. praktikë të interpretimit të gjuhës së shenjave.Koh¸zgjatja e projektit ka qen¸ tre 
 muaj, Tetor – Dhjetor 2010.

Zyrtarizimi i gjuh¸s s¸ shenjave Kosovare
Trajnimet p¸r komunitetin e t¸ Shurdh¸rve

Pas nj? pune tre vjecare t? grupit punues p?r zyrtarizimin e gjuh?s s? 
shenjave Kosovare me p?rkrahje t? Shoqat?s Kosovare t? Shurdh?rve dhe N¸ shtator 2010 SHKSH ka filluar me projektin p¸r ofrimin e trajnimeve p¸r 
Zyres p?r Qeverisje t? Mir? pran? Zyres s? Kryeministrit dhe p?rkrahjes s? komunitetin e t¸ Shurdh¸rve rreth t¸ drejtave t¸ njeriut n¸ vecanti t¸ drejtat e 
Shoqat?s Finlandeze t? Shurdh?rve dhe Ministris? s? Pun?ve t? Jashtme personave me aft¸si t¸ kufizuara duke shfryt¸zuar materialet e ndryshme komb¸tare 
Finlandeze, me 29 Shtator Qeveria e Republik?s s? Kosov?s ka marr? dhe nd¸rkomb¸tare. Ky project ka t¸ p¸rfshir¸ 11 shoqatat locale t¸ Shurdh¸rve dhe 
vendim q? t? zyrtarizoj? gjuh?n e shenjave n? Republik?n e Kosov?s. Ky n¸ k¸t¸ project jan¸ pun¸suar 11 kordinator local (t¸ Shurdh¸r) dhe interpret¸t e 
vendim ?sht? hoistorik p?r komunitetin e t? Shurdh?rve dhe Kosova ?sht? gjuh¸s s¸ shenjave. 
vendi I par? n? Ballkan q? merr nj? hap t? till?. 

Puna n¸ gjuh¸n e Shenjave
Trajnimet e Interpret¸ve

SHKSH ka vazhduar n¸ mbledhjen e 
N¸ baz¸ t¸ raportit t¸ fundit t¸ Shoqat¸s Kosovare t¸ Shurdh¸rve lidhur me informacioneve dhe dokumentimin e 
standardin e jet¸s s¸ personave t¸ Shurdh¸r n¸ Republik¸n e Kosov¸s 2010, gjuh¸s s¸ shenjave Kosovare si gjuh¸ 
98% e komunitetit t¸ Shurdh¸r nuk ka qasje n¸ informacione n¸ institucionet amtare e komunitetit t¸ Shurdh¸r. 
e Kosov¸s. Prandaj nevoja p¸r interpret t¸ gjuh¸s s¸ shenjave ¸sht¸ nj¸ Grupi Punues s¸ bashku me asistent¸t 
nevoj¸ immediate n¸ m¸nyr¸ q¸ t¸ mund¸sohet nj¸ qasje e barabart¸ n¸ hulumtues kan¸ punuar n¸ p¸rpunimin 
shoq¸ri. e m¸ shum¸ se 550 shenjave dhe 50 
Shoqata Kosovare e t¸ Shurdh¸rve ka vazhduar me trajnimet e interpret¸ve fjalive n¸ gjuh¸n e shenjave t¸ cilat 
edhe gjat¸ vitit 2010, ku ka patur dy grupe student¸sh. Grupi I par¸ I pritet t¸ botohen n¸ fillim te vitit 2011. 
stdent¸ve ¸sht¸ akredituar ne Qershor si dhe pritet q¸ n¸ fillim te vitit 2011 t¸ Pra botimi do t¸ p¸rmbledh nj¸ DVD n¸ 
akreditohet edhe grupi I dyt¸ I student¸ve. gjuh¸n e shenjave Kosovare dhe 
Në tetor 2010 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Shoqata Kosovare fjalorin. 

SHOQATA KOSOVARE E T¨ SHURDH¨RVE

VITI 2011, ËSHTË AFATI I  FUNDIT PËR FILLIMIN E 
VEPRIMEVE NGA INSTITUCIONET E KOSOVËS

Prishtinë: K-MDRI dhe Ne për Ne, Organizatës K-MDRI, thotë se të drejtat dhe reformojnë ato në raport me 
janë dy organizata të dedikuara të e njeriut të personave me aftësi të Konventën Ndërkombëtare për të 
promovojnë të drejtat e njeriut të kufizuara intelektuale ende nuk janë Drejtat e Njeriut të personave me 
personave me aftësi të kufizuara prioritet i  Institucioneve të Kosovës; dhe aftësi të kufizuar. Sepse, në të 
mendore në Kosovë, të cilat me se qytetarët me aftësi të kufizuara kundërtën, ne do të vazhdojmë të 
përkrahje nga KFOS/ OSI- Mental mendore vazhdojnë të bëjnë pjesë në bëjmë presion, meqë është 
Health Initiative, aktualisht janë duke grupin e qytetarëve më të diskriminuar obligim I Instititucioneve që të 
e implementuar projektin e tyre të këtij vendi. Ajo,  po ashtu potencon se trajtojnë të gjithë qytetarët e 
Përkrahë Integrimin, Ndalo “përgjatë punës së tyre, K-MDRI ka barabartë, pa i lënë anash 
Izolimin.  monitoruar edhe zbatimin e planit qytetarët me aftësi të kufizuara.  
Si rezultati i punës së tyre të Nacional për Personat me Aftësi të Andaj, këto dy organizata, për 
deritanishme, janë arritur suksese të Kufizuar, dhe është vërtetuar se vitin 2011 presin që kualiti i jetë së 
mahnitshme, në integrimin dhe objektivat e këtij plani që kanë të bëjnë qytetarëve me aftësi të kufizuara 
fuqizimin e vetë avokuesve me aftësi me jetën e qytetarëve me aftësi të intelektuale të përmiresohet, dhe 
të kufizuara intelektuale.  Po ashtu, kufizuar, ende nuk kanë filluar zbatimin.” Institucionet të fillojnë zbatimin e 
këto dy organizata deri më tani kanë Ndërsa, sipas Fatime Berishës, vetë përgjegjësive dhe sjellin ndryshime 
arritur që edhe të ngrisin vetëdijen e avokuese e aftësisë së kufizuar pozitive.  
të rinjëve kosovar, dhe kontribuojnë intelektuale, dhe përfaqësuese e Ne për Zamira Hyseni Duraku, Executive 
në zvoglimin e paragjykimeve të tyre Ne, “ Institucionet e Kosovës duhet të Director Kosovo Mental Disability Rights 
në raport me personat me aftësi të fillojnë që përgjatë vitit 2011 të zbatojnë Initiative.tr. Nena Tereze 30-C/1 No.2; 
kufizuara intelektuale. Zamira Hyseni ligjet dhe strategjitë që kanë të bëjnë me 10000 Prishtine, Kosove
Duraku, Drejtor Eksekutiv i jetën e personave me aftësi të kufizuar, Tel: +386 43 76 70 71; 

 Në foto: Zamira Hyseni, Ardian Kabashi & 
Fatime Berisha  gjatë realizimit të 
ligjeratës në Universitetin e Prishtinës, 
Departamentin e Psikologjisë. 

N
e
w

s
p
a

p
e
r 

to
 t

h
e
  
R

ig
h
ts

 o
f 

P
e
rs

o
n
s
 w

it
h
 D

is
a

b
il
it

ie
s
 o

f 
K

o
s
o
v
a
  
  
  
N

o
.1

6
A

k
tu

a
li
te

te
t 

..
.

Faqe 6

www.mdri.org/kmdri.htm



“NUK KA DEMOKRACI PA NE”

JODISKRIMINIMI DHE 
KYQJA N¨ SHOQ¨RI 

RESPEKTIMI I
 T¨ DREJTAVE 

T¨ NJERIUT

-  z.  Afrim Maliqi, ju jeni Kryetar i ofruar 29 746 trajtime si ne rehabilitimin fizikal, ashtu edhe ne rehabilitimin 
psiko-motorik, shërbime këto të cilat ofrohen vetëm nga organizata jone. një OJQ më të madhe në Kosovë, 
Gjithashtu gjatë vitit qe lamë pas ne kemi arritur qe t`i vizitojmë HandiKOS-it, a mund të na thoni, 
drejtpërdrejt në familje, t`i vlerësojmë dhe t`i regjistrojmë në bazën e të 

cilat ishin aktivitetet e juaja gjatë 
dhënave 825 fëmije dhe të rritur me aftësi te kufizuara që jetojnë anë e 

vitit 2010 ? mbanë Kosovës. Krahas vizitave HandiKOS, ka pajisur me 325 karroca, 44 
shëtitore, 204 palë kukëza si dhe pajisje tjera sanitare për personat me 

Qëllimi kryesore i organizatës sonë aftësi të kufizuar. 
është integrimi dhe pjesëmarrja e Vlen të përmendet që vitin e kaluar kemi realizuar kampin e rehabilitimit 
plote e personave me aftësi të aktiv në bregdetin Malit te zi  (Ulqin), të cilin e organizojmë për dhjetë vite 
kufizuara në shoqëri. Për ta arritur me radhë. Ne ketë kamp 10 ditor kanë marrë pjese 150 persona (fëmije 
ketë qellim, ne kemi 3 objektiva dhe të rritur) me aftësi të kufizuara te ndryshme nga e gjithë Kosova.
kryesorë e qe janë: Për të ngritur vetëdijesimin e opinionit dhe krijimin e politikave mbi aftësinë 
- Avokimi dhe lobimi në krijimin e kufizuar, kemi realizuar videoklipe të ndryshme, dokumentare dhe debate 

televizive e po ashtu kemi publikuar billborda, posterë si dhe udhëzues të e legjislacionit për te drejtat e 
ndryshëm që kane të bëjnë me çështjen e aftësisë së kufizuar. Lidhur me njerëzve me aftësi të kufizuar i cili bazohet në konventat ndërkombëtare për 
ngritjen e kapaciteteve të personave me aftësi të kufizuar por edhe të drejtat e njeriut si dhe zbatimin e ligjeve aktuale.
strukturave lokale dhe atyre qendrore, kemi mbajtur punëtori, seminare dhe 

- Ofrimin e shërbimeve për fëmijët dhe të rriturit me aftësi te kufizuar 
trajnime, në gjithë Kosovën. 

përmes 14 qendrave dhe 12 zyrave lokale, si dhe

- Pavarësimi ekonomik te personave me aftësi te kufizuar.
-     A shpresoni që statusi i personave me aftësi të kufizuara gjatë vitit 2011do 

Gjatë vitit 2010 HandiKOS-i ka realizuar aktivitete të shumta që kanë të bëjnë me 
të përmisohet në Republikën e Kosovës?mirëqenien e personave me aftësi te kufizuar, ngritjen e vetëdijes së tyre dhe 

shoqërisë si dhe ofrimin e shërbimeve të nevojshme për ta. Përmes 14 qendrave 
HandiKOS pret që në vitin 2011 të ketë mbështetje institucionale, në mbulimin e te RBB-s kemi arritur qe t`i ofrojmë shërbime rehabilituese 492 fëmijëve duke ju 
nevojave për personat me aftësi të kufizuar, e jo të bazohemi gjithmonë në 
donator të huaj. Po ashtu presim, zbatimin e ligjeve aktuale dhe krijimin e atyre 
që mungojnë si dhe aftësia e kufizuar të jete në agjendat e qeverisë dhe 
institucioneve të republikës së Kosovës.

- Çka kishit me i porositë lexuesit tanë? 

Personat me aftësi të kufizuar kanë nevoja të ndryshme dhe njëkohësisht 
duhet të  drejta të barabarta, kjo nënkupton që të mos jenë qytetar të rendit të 
dytë.

OJQ HANDICAP KOSOVA

O.J.Q.”Handicap Kosova” u themelua me 22 .02.2001 me 
mission primar , ngritjen e vetëdijes së shoqërisë për të 

drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Ka përpiluar dhe implementuar një 
numër të madh të projekteve që kanë të bëjnë me avokimin, përmirësimin e 
kushteve jetësore dhe përfshirjes së tyre shoqërore, projekte që kishin të bëjnë me 
shkollimin e lartë, trajnimin e personave me aftësi të kufizuara me qëllim të 
punësimit të tyre, si dhe organizimin e aktiviteteve kulturore dhe sportive.

” Programi Televiziv    ”ZËRI YNË”

Ky projekt kishte të bëjë me emitimin programit special Televiziv “ZËRI YNË” 
dedikuar personave me aftësi të kufizuar.Ky emision u transmetua në Televizionin 
Publik RTV-21 në kuadër të programit të mëngjesit. Ka filluar të emitohet prej 2007 
kurse gjatë vitit 2010 u transmetuan 6 emisione me financim të KCSF-së(Kosovo 
Civili Society Foundation).

“Mundësi punësimi për persona me aftësi të kufizuara”

Personat me aftësi të kufizuar do të njihen më për së afërmi me veprimtarinë e 
punës, do ta ndiejnë vehten më të aftë, do ta krijojnë vetëbesimin dhe do të thyhen 
paragjykimet e shoqërisë. Do të jenë pjesë active e shoqërisë për atë kohë sa 
punojnë dhe gjithashtu me anë të këtij projekti do të sigurojnë përvojë pune për të 
arritur sukses në jetën socio-ekonomike.
Kohëzgjatja e këtij projekti është një vit duke filluar me 01.05.2010 gjer më 
01.05.2011.Pas kontraktimit të Institucioneve, Kompanive dhe OJQ-ve të cilat 
ofrojnë punë për personat me aftësi të kufizuara janë punësuar 10 persona me 
aftësi të kufizuar.
Projekti financohet nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur-SOROS.

Të Përfundojmë Diskriminimin Institucional duke Promovuar Zërin e Personave 
me Aftësi të Kufizuar në Media”

Aktivitetet e këtij projekti zgjasin 18 muaj dhe financohen nga Zyra e Komisionit 
Evropian.
Ky projekt ka për qëllim trajnimin e gazetarëve, personave me aftësi të kufizuar, 
OJQ-ve dhe Institucioneve për të drejtat e njeriut te personave me aftësi të 
kufizuara si dhe çështjen e aftësisë së kufizuar dhe Mediat.

________________

Handicap Kosova,
 Kontakt personi:
Gëzim Abazi,

 Adresa:
Rr.”HIL MOSI” nr.5,
 10000, Prishtinë; 

Tel: +377 (44) 249 822 ; 
E-mail: 
zarsye@yahoo.com

Prishtin¸, 03. dhjetor 2010

OJQ “Hendikos” organizoi marshin me 
moton “Nuk ka demokraci pa Ne” me 
rastin e  dit¸s nd¸rkomb¸tare t¸ 
personave me aft¸si t¸ kufizuara. Me 
k¸t¸ rast¸ Afrim Maliqi theksoi se kjo 
kategori e qytetar¸ve ¸sht¸ e 
pak¸naqun me trajtimin e 
institucioneve tona. 

Prishtin¸, 03 decembar 2010. 

Me rastin e sh¸nimit t¸ dit¸s 
nd¸rkomb¸tare p¸r personat me aft¸si t¸ 
kufizuara Zyra p¸r qeverisje t¸ mir¸ 
organizoi, Konferenc¸ gjat¸ s¸ cil¸s 
p¸rfaqsuesit e OJQ-ve, k¸rkuan nga 
Qeveria e Kosov¸s t¸ kontribuoj¸ m¸ 
shum¸ n¸ luft¸n kund¸r diskriminimit, 
respektimin e t¸ drejtave t¸ njeriut e 
sidomos t¸ atyre me aft¸si t¸ kufizuara 
dhe nj¸herit t¸ mund¸soj¸ p¸rfshirjen sa 
m¸ t¸ gj¸r¸ n¸ shoq¸ri.  

10. djetor 2010, Prishtin¸ 

Sh¸nimi i dit¸s nd¸rkomb¸tare t¸ 
drejtave t¸ njeriut, Zyra p¸r 
qeverisje t¸ mir¸ n¸ bashk¸punim 
me OSBE dhe Zyr¸n e 
UN,organizuan nj¸ Konferenc¸ me 
q¸llim t¸ prezentimit t¸ ariturave 
dhe pengesave me t¸ cilat 
ballafaqohen institucionet e 
Republik¸s s¸ Kosov¸s n¸ 
respektimin dhe realizimin e 
standardeve Evropiane dhe ato 
nd¸rkomb¸tare mbi t¸ drejtat e 
njeriut n¸ lidhje me personat me 
aft¸si t¸ kufizuara dhe pjesmarjes 
s¸ tyre n¸ jet¸n shoq¸rore n¸ 
baza t¸ barabarta. 

Afrim Maliqi
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