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Rrjeti Evropian për Jetesë të Pavarur (ENIL) është një rrjet Evropian i personave me
aftësi të kufizuar. Ky rrjet është një forum për të gjithë personat me aftësi të kufi-
zuar, organizatat mbi jetesën e pavarur dhe aleatët jo me aftësi të kufizuar mbi 
çështjet e jetesës së pavarur.

Misioni i ENIL është të advokojë dhe të lobojë për parimet, vlerat dhe praktikat e
jetesës së pavarur, pra për një mjedis pa barriera, deinstitucionalizim, ndihmesё
personale, mjete ndihmëse, që synojnë të kthejnë personat me aftësi të kufizuar nё
qytetarë me të drejta të plota.

ENIL koordinon punën e Koalicionit Evropian për Jetesë në Komunitet (ECCL) dhe
është anëtare e Forumit Evropian për Aftësinё e Kufizuar dhe i Grupit Evropian të
Ekspertëve për Kalimin nga Kujdesi në Institucione në Komunitet. ENIL ka statusin 
e pjesëmarrësit tek Këshilli i Evropës dhe përfaqësohet në Panelin Këshillimor në
Platformën e të Drejtave të Njeriut në Agjensinё e BE-së për të Drejtat Themelore.

www.enil.eu

Rreth Rrjetit Evropian për Jetesë të Pavarur

*Ky material i pёrket Rrjetitit Evropian pёr Jetesё tё Pavarur dhe ёshtё pёrkthyer 
dhe botuar nё shqip nga Fondacioni “Sё bashku” me  mbёshtetjen e Fondacionit 
Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

“Ky botim u realizua me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për 
Shqipërinë. Mendimet dhe opinionet e shprehura në të i përkasin autorëve dhe nuk 
përkojnë domosdoshmërisht me qëndrimet e Fondacionit.”

Rr. Dritan Hoxha
blloku “Gintash”
objekti nr.2, zyra nr.14
1023 - Tirane - Albania
Phone: +355 692694515
e-mail: fondacionisebashku@gmail.com

Fondacioni Shoqëria e Hapur për 
Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, 
Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621
Fax: +355 4 22 35 855
Email: info@osfa.al

ENIL
7th Floor- Mundo J
Rue de l’Industrie 10
1000 Brussels, Belgium
Tel: 0032 (0)2 893 25 83
secretariat@enil.eu
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Jetesa e Pavarur është përshfaqja e vazhdueshme e zbatimit të politikave mbi 
aftësinë e kufizuar bazuar në modelin e të drejtave të njeriut. Jetesa e Pavarur bëhet 
e mundur kur kombinohen një sërë faktorësh mjedisorё dhe individualё, që u lejojnë 
personave me aftësi të kufizuar të kenë kontroll mbi jetën e tyre. Kjo pёrfshin 
mundësinë për të zgjedhur dhe për të vendosur ku të jetojnë, me kë të jetojnë dhe 
si të jetojnë. Shërbimet duhet të jenë të aksesueshme për të gjithë dhe të ofrohen 
mbi bazën e mundësive të barabarta, duke na lejuar ne personave me aftësi të kufi-
zuar të kemi fleksibilitet në të përditshmen tonё. Jetesa e Pavarur kërkon që mjedisi 
fizik dhe transporti të jenë të përshtatura, të ketë mjete ndihmëse në dispozicion 
dhe mundësi për ndihmёs personal dhe/ose shërbime komunitare. Është e rëndë-
sishme të theksohet se Jetesa e Pavarur është për të gjithë personat me aftësi të 
kufizuar, pavarsisht nivelit të mbështetjes që nevojitet për ta.

Çfarë është Jetesa e Pavarur?

“Jetesa e Pavarur është një lëvizje dhe filozofi e personave me aftësi të kufizuar, të 
cilët kërkojnë mundësi të barabarta, vendimmarrje për jetën e tyre dhe respekt për 
veten. Jetesë e Pavarur do të thotë që ne kërkojmë të njëjtat mundësi zgjedhjeje 
dhe kontroll mbi jetën tonë të përditshme, të cilën vëllezërit dhe motrat, fqinjët dhe 
miqtë tanë pa aftësi të kufizuar e marrin të mirëqenë. Ne duam të rritemi në familjet 
tona, të shkojmë në shkollën pranë shtëpisë, të përdorim të njëjtin autobuz si fqinjët 
tanë, të punojmë në punë që përshtaten me arsimin dhe aspiratat tona dhe të ndër-
tojmë familjet tona. Duke qenë se jemi ekspertët më të mirë të nevojave tona, ne 
duam tё tregojmë zgjidhjet që parapëlqejmë, të drejtojmë vetë jetën tonë dhe të 
përfaqësojmë vetë veten, siç bëjnë të gjithë. Për këtë arsye ne duhet të mbështe-
temi dhe të mësojmë nga njëri-tjetri, të vetë organizohemi dhe të punojmë për 
ndryshimin e politikave që çojnë në mbrojtjen ligjore të të drejtave tona njerëzore 
dhe civile. Ne jemi njerëz krejt të zakonshëm, me të njëjtat nevoja si tё gjithё për 
t’u ndjerë të përfshirë, të vlerësuar dhe të dashur. Për sa kohë e konsiderojmë 
aftësinë tonë të kufizuar si tragjedi, të tjerët do të na mëshirojnë. Nëse na vjen turp 
për veten, jetët tona do të konsiderohen të padobishme. Nëse ne heshtim, të tjerët 
do të vendosin për ne.” (Adolf Ratzka, Suedi)

“Çfarë do të thotë Jetesë e Pavarur për mua? Mendoj se kjo është një pyetje shumë 
e thellë dhe ka disa domethënie për mua. Unë mund të them se mё ka ndryshuar 
jetën mua dhe shumë personave të tjerë me aftësi të kufizuar që unë njoh. Eshtë 
shumë e vështirë për t’u kuptuar nga njerëz të cilët nuk varen nga mbështetja e të 
tjerëve në jetën e tyre të përditshme. Por Jetesa e Pavarur më ka dhënë mua një 
jetë, punën time dhe mundësinë për të zgjedhur çfarë dua të bëj, njësoj si gjithë të 
tjerët. Jetesa e Pavarur për një person me kufizime si të mijat do të thotë liri. Është 
liri për mua të mund të bëj gjërat që dua dhe kur dua sepse kam njerëz rreth meje 
që më mbështesin.” (John Evans, Mbretëria e Bashkuar)
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Si e përkufizojnë Jetesën e Pavarur themeluesit e saj?
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Lëvizja për Jetesë të Pavarur u përhap në Evropë në fund të viteve ’60 nga Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa Rrjeti Evropian për Jetesë të Pavarur u themelua 
në 1989. Një ndër nismëtarët nё Europё ishte Adolf Ratzka. Në moshën 22 vjeçare, 
ai fitoi një bursë për të studiuar në Kaliforni. Atje, ai pati ndihmёs personal dhe shër-
bime të tjera për aksesueshmërinë. Në vitin 1973 u kthye në Suedi ku vuri re se 
qasjet ndaj personave me aftësi të kufizuara ishin shumë të ndryshme. Në vitin 1984 
ai themeloi Koperativën e Stokholmit për Jetesë të Pavarur (STIL). Ideja ishte të 
ndryshonte situata për personat me aftësi të kufizuar dhe ata të perceptoheshin si 
përdorues shërbimi dhe jo pacientë apo subjekte të kujdesit. Në Mbretërinë e Bash-
kuar, John Evans dhe persona të tjerë me aftësi të kufizuar që jetonin në tё njёjtin 
institucion, të njohur si Projekti 81, ia dolën të dilnin që aty duke bindur autoritetet 
që fondet të përdoreshin për mbështetje të personave për banesë dhe ndihmёs per-
sonal, në vend të instuticionit. Megjithëse, Jetesa e Pavarur është përhapur në 
shumë shtete, ndihmёsi personal nuk është kudo i mundur dhe shumë persona me 
aftësi të kufizuar jetojnë ende të veçuar në institucione.

Cili është historiku i Lëvizjes për jetesë të pavarur në Evropë?
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Çfarë do të thotë Jetesë e Pavarur për personat 
me aftësi të kufizuar? 

Parimet kryesore të Jetesës së Pavarur janё: zgjedhje, kontroll, liri, barazi. Objektivi 
kryesor i lëvizjes për Jetesë të Pavarur është të ndryshojë statusin e personave me 
aftësi të kufizuar, nga pacientë, subjekte kujdesi dhe mëshire në qytetarë të bara-
bartë dhe mbartës të drejtash. Jetesa e Pavarur fokusohet në fuqizim dhe kërkon të 
njëjtën shkallë vetëpërcaktimi, liri zgjedhjeje dhe kontroll të jetës së përditshme nga 
ana e personave me aftësi të kufizuar siç pritet nga gjithë të tjerët.

“Jetesë e Pavarur” nuk do të thotë se personat me aftësi të kufizuar duhet të jenë 
të pavarur në kuptimin që duhet të jenë të vetëmjaftueshëm dhe larg të tjerëve. Ajo 
bazohet mbi modelin social të aftësisë së kufizuar, i cili pranon se njerëzit nuk kufizo-
hen në zgjedhjet e tyre për shkak të një karakteristike të vetë personit apo ndonjë 
kushti të vetё personit por për shkak të mjedisit fizik dhe social në të cilin jetojnë. 
Në nje mjedis mundësues gjërat nuk “i bëhen” një personi por personi me aftësi të 
kufizuar mbështetet, si gjithë të tjerët, për të marrë vendime të pavarura dhe auto-
nome dhe kur nevojitet, vendime të mbështetura.  

A nënkupton Jetesa e Pavarur të jesh më vete?
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Neni 19 i Konventës së OKB-së për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar njeh 
“të drejtën e barabartë për të gjithë personat me aftësi të kufizuar për të jetuar në 
komunitet me mundësi zgjedhjeje të barabarta me të tjerët”, dhe kërkon nga shtetet 
palë të ndërmarrin “masa të përshtatshme dhe efektive për të lehtësuar gëzimin e 
plotë nga ana e personave me aftësi të kufizuar të kësaj të drejte dhe përfshirjen e 
tyre të plotë dhe pjesëmarrjen në komunitet.” Neni 19 nuk bën dallim ndërmjet per-
sonave me dëmtime të ndryshme dhe vlen njëlloj për të gjithë personat me aftësi të 
kufizuar. Kjo do të thotë se kushdo duhet të ketë të drejtën për Jetesë të Pavarur, 
pavarsisht sa “i rëndë” është kufizimi, mosha, gjinia, etnia apo çdo karakteristikë 
tjetër.

A munden të gjithë personat me aftësi të kufizuar të 
kenë Jetesë të Pavarur?
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A mundet çdokush të jetojё më vete apo disa duhet të 
jetojnë në një shtëpi në grup?

Sipas Nenit 19(a) të Konventës, personat me aftësi të kufizuar duhet “të kenë 
mundësinë të zgjedhin vendin e banimit dhe ku e me kë të jetojnë në baza të bara-
barta me të tjerët” dhe duhet të mos “detyrohen të jetojnë në një mënyrë të caktu-
ar”. C'është më e rëndësishmja, sipas Nenit 19(b), shërbimet mbështetëse në komu-
nitet për personat me aftësi të kufizuar, duke përfshirë shërbimet në banesё duhet 
“të parandalojnë izolimin dhe veçimin e tyre nga komuniteti”. Izolimi dhe veçimi i 
personave me aftësi të kufizuar mund të vijojë edhe pas mbylljes së institucioneve 
të mëdha. Izolimi mund të ndodhë edhe brenda shtëpisë në komunitet, nëse personi 
me aftësi të kufizuar nuk merr mbështetjen e duhur apo nëse mjedisi dhe shërbimet 
janë të papërshtatura. Veçimi mund të ndodhë edhe në shtëpitë në grup, ku një 
numër më i vogël personash me aftësi të kufizuar marrin pёrkujdesje në vënd të mb
ёshtetjes dhe kur nuk kanë patur mundësi të vendosin vetё ku e me kë të jetojnë. 
Megjithëse shtëpitë në grup ndodhen në komunitet, ato mund të kthehen në një 
kopje të instuticionalizimit. Personat me aftësi të kufizuar nuk kërkojnë banesa të 
veçanta, ata kërkojnë mbështetje të cilën mund ta përdorin në tregun e banesave, 
për të marrë me qera apo për të blerë banesë si gjithë të tjerët. 

A mundet çdokush të jetojё më vete apo disa duhet të 
jetojnë në një shtëpi në grup?
Koalicioni Evropian për Jetesë në Komunitet e përkufizon një instuticion si “çdo vend 
në të cilin njerëzit që kanë një aftësi të kufizuar, izolohen, veçhen dhe/ose detyro-
hen të jetojnë së bashku. Një instutitcion është gjithashtu një vend në të cilin per-
sonat nuk kanë ose nuk lejohet të ushtrojnë kontroll mbi jetët e tyre dhe mbi vendi-
met e jetës së përditshme. Një institucion nuk është i tillë vetëm nga madhësia.”



Koncepti i “institucionit të plotë” u përkufizua nga Erving Goffman, i cili tha se: 
“karakteristikë e një institucioni të plotë është një sistem në të cilin njerëzit grupo-
hen së bashku dhe jetët e tyre rregullohen nga ai sistem. Të gjitha aspektet e jetës 
kryhen në të njëjtin vend dhe nën të njëjtin autoritet qëndror. Cdo fazë e aktivitetit 
të përditshëm të një personi kryhet nën shoqërinё e të tjerëve dhe të gjithë këta 
persona trajtohen njëlloj dhe pritet prej tyre të bëjnë të njëjtën gjë së bashku. Të 
gjitha aktivitetet e jetës së përditshme programohen dhe secili aktivitet kryhet në 
një orar të caktuar dhe aktivitet dhe orari përcaktohen nga lart.”

A është punësimi i mbrojtur më i mirë për personat me 
aftësi të kufizuar sesa punësimi në tregun e hapur të punës?

Një element kyç për përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar në shoqëri është 
pjesëmarrja në tregun e punës. Neni 27 i Konventës përcakton "të drejtën për të 
përballuar jetesën me punë të zgjedhur lirisht apo të pranuar në tregun e punës dhe 
një mjedis pune që është i hapur, gjithëpërfshirës dhe i aksesueshëm për personat 
me aftësi të kufizuar.” Ndryshe nga tregu i hapur i punës, në punësimin e mbrojtur 
personat me aftësi të kufizuar punojnë së bashku në një formë të veçuar dhe mund 
të trajnohen dhe mbikëqyren nga të tjerë persona me aftësi të kufizuar. Pagat e tyre 
janë përgjithёsisht më të vogla sesa në tregun e hapur. Punësimi i mbrojtur krijon 
një “cikël të mbyllur” sepse nxit izolimin dhe veçimin nga shoqëria, dhe në terma 
afatgjatë ndikon negativisht produktivitetin dhe përfshirjen në komunitet të per-
sonave me aftësi të kufizuar. 

Veçimi i personave me aftësi të kufizuar me anë të punësimit të mbrojtur ul 
pritshmëritë e tyre dhe rrit qasjen negative të publikut. Shumë pak njerëz bëjnë pro-
gres në një punësim te tillë. Modeli i punësimit të mbrojtur hamendëson se personat 
me aftësi të kufizuar janë më pak produktivë dhe i “mbron” ata nga tregu i hapur i 
punës. Në mënyrë që e drejta për punë të bëhet një realitet, personave me aftësi të 
kufizuar u duhen ofruar opsione të ndryshme punësimi dhe ata të kenë mundësinë 
të zgjedhin llojin (sasinë) e punës që u përshtatet më shumë. 

Cili është përkufizimi i jetesës në komunitet?

Jetesa në komunitet i referohet personave me aftësi të kufizuar të cilët jetojnë në 
komunitet e tyre lokale si qytetarë të barabartë, duke marrë mbështetjen që ju 
duhet për të kryer aktivitetet e jetës së përditshme. Kjo nënkupton jetesën në 
shtëpitë e tyre, ose me familjet e tyre, vajtjen në punë, vajtjen në shkollë dhe 
pjesëmarrjen në aktivitetet e komunitetit. Për tu siguruar që personat me aftësi të 
kufizuar kanë të njëjtën mundësi zgjedhjeje, kontroll dhe liri si gjithë qytetarët e 
tjerë, çfarëdo asistencë praktike e ofruar duhet të bazohet mbi zgjedhjet dhe aspira-
tat e tyre. 

SKEDË INFORMUESE: Jetesa e Pavarur2



SKEDË INFORMUESE: Jetesa e Pavarur

Përfshirja në arsimin e zakonshëm është hapi i parë dhe shumë i rëndësishëm drejt 
jetesës së pavarur për fëmijët me aftësi të kufizuar dhe familjet e tyre. E drejta për 
arsimim përcaktohet në Nenin 24 të Konventës, e cila u kërkon shteteve palë të 
garantojnë se personat me aftësi të kufizuar “nuk përjashtohen nga sistemi i përg-
jithshëm arsimor për shkak të aftësisё së kufizuar, dhe se fëmijët me aftësi të kufi-
zuar nuk përjashtohen nga arsimi fillor falas dhe i detyrueshëm, apo nga arsimi i 
mesëm për shkak të aftësisë së kufizuar.” Personat me aftësi të kufizuar kanë të 
drejtë të kenë akses “në arsim fillor, gjithëpërfshirës, cilësor dhe pa pagesë” në 
komunitetet e tyre lokale.

Arsimi gjithëpërfshirës përkufizohet i tillë kur ka “trajnime dhe burime me synim 
nxitjen e barazisë së çdo studenti dhe pjesëmarrjen në të gjitha aspektet e jetës 
shkollore. Arsimi gjithëpërfshirës synon të pajisë të gjithë njerëzit me aftësi të nevo-
jshme për të ndërtuar komuniete gjithëpërfshirëse”. Arsimi gjithëpërfshirës nuk 
duhet të ngatërrohet me arsimin integrues dhe duhet të zëvendësojë arsimin special 
(që ofrohet në shkolla speciale), në ato vende ku këto forma segreguese të arsimit 
ekzistojnë ende. 

A ёshtë arsimi gjithëpërfshirës i rëndësishem për 
Jetesën e Pavarur?
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Rrjeti Evropian për Jetesë të Pavarur 
Ground Floor, Chase House
City Junction Business Park
Northern Cross, Malahide Road
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Botuar nga Rrjeti Evropian për Jetesë të Pavarur (Dhjetor 2013).  Mbështetur 
nga Programi i Bashkimit Evropian për Punësim dhe Solidaritet Social - PRO-
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