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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

2



Disa persona me aftësi të kufizuar kanë nevojë për mbështetje ose asistencë per-
sonale në aktivitetet e përditshme, në menyrë që të mund të kapërcejnë barrierat 
dhe të mund të jetojnë me më shumë pavarësi. Kjo gjë mund të variojë nga 
mbështetje të herëpashershme, në mbështetje 24 orë në ditë. Aktivitetet qё mund 
të përfshijnë mbështetjen me ndihmёs personal: të ngrënit, të veshurit, punët e 
shtëpisë, pazaret, asistencë në punë dhe gjatë kohës së lirë, dhe gjithashtu në 
komunikim, në programimin e ditës dhe mbështetje konjitive dhe psiko-sociale.
Asistenca Personale është një mjet që mundëson jetesën e pavarur. Paguhet me 
anë të përcaktimit në para për personat me aftësi të kufizuar, qëllimi i të cilave është 
pagesa e ndihmesёs në përputhje me nevojat. Ndihmesa Personale duhet të ofrohet 
në bazë të vlerësimit të nevojave të individit dhe në varësi të situatës jetësore të çdo 
individi. Pagesat për asistencën personale duhet të jenë në përputhje me nivelin 
aktual të pagave në secilin vend. Personat me aftësi të kufizuar duhet të kenë të dre-
jtën të punësojnë, trajnojnë dhe të menaxhojnë ndihmёsit personalё me mbështet-
jen e duhur, nëse e zgjedhin, dhe duhet të jenë ata që zgjedhin modelin e punësimit 
që më shumë i përshtatet nevojave të tyre. Pagesat për asistencën personale duhet 
të përfshijnë rrogën e ndihmёsve personalë dhe kosto të tjera si psh. kontributet 
shoqërore dhe shëndetësore, kostot administrative dhe mbёshtetje nga tё ngjash-
mit (peer support).

Çfarë është Jetesa e Pavarur?

E drejta për Jetesë të Pavarur dhe për t’u përfshirë në komunitet parashikohet në 
Nenin 19 të Konventës së OKB-së për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar. 
Shtetet palë janë të detyruara të ndërmarrin “masa efektive dhe të përshtatshme” 
për të mundësuar gëzimin e plotë të kësaj të drejte, duke siguruar që personat me 
aftësi të kufizuar të kenë “akses në një gamë shërbimesh në shtëpi dhe mbështetje 
në komunitet duke përfshirë ndihmesёn personale të nevojshme për të jetuar e për 
t’u përfshirë në komunitet dhe për të parandaluar izolimin dhe veçimin nga komu-
niteti”. 
Ndihmesa Personale, qё parashikohet në Nenin 19, dallon nga llojet e tjera të shër-
bimeve për shkak të karakteristikave që vijojnë:

 Përdoruesi i shërbimit është klienti ose shefi. Kjo do të thotë se ata mund të 
kontraktojnë shërbimin e përzgjedhur prej tyre nga një larmishmëri ofruesish apo të 
punësojnë, trajnojnë, programojnë, supervizojnë dhe nëse është e nevojshme të 
pushojnë nga puna asistentët;
 -Përdoruesit kanë opsionin të përcaktojnë shërbimin e tyre, ç’ka do të thotë 
se janë të aftë të vendosin se kush do të punojë për ta, cilat detyra do të kryejë, në 
cilat orare, ku dhe si;
 -Përdoruesit janë të lirë të zgjedhin shkallën e kontrollit mbi shërbimin sipas 
nevojave,  kapaciteteve, rrethanave jetësore, preferencave dhe aspiratave të tyre;
 -Financimi ndjek përdoruesin, jo ofruesin, dhe duhet të jetë në nivelin e tregut 
për të mundësuar punësimin e asistentëve në tregun e hapur të punës dhe jo ndër 
familjarë;

Cilat janë elementët kyç të Ndihmesёs Personale?
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 -Në mënyrë që politika e ndihmesёs personale të jetë efektive – pra të 
mundësojë që personat me aftësi të kufizuar të cilët kanë nevoja komplekse, të jeto-
jnë në komunitet me vetëpërcaktim dhe me pjesëmarrje të plotë dhe të përjashtojë 
institucionalizimin – duhet të kombinohet me politika të tjera të jetesës së pavarur 
(mbi banesat, mjedisin pa barriera, transportin, arsimin etj.). Duhet gjithashtu të 
ketë peer support (mbështetje nga të ngjashmit), e cila duhet të mbështetet nga 
fondet për asistencën personale për të mbështetur personin me aftësi të kufizuar 
për të menaxhuar ndihmёsit personalё. 

Termi “Ndihmesё Personale” nuk duhet të përdoret për zgjidhjet e ofrimit të shërbi-
meve në të cilat banimi dhe asistenca pёr aktivitetet e jetёs sё pёrditshme ofrohen 
në një paketë të pandashme.

Ndihmёsi Personal është një individ i punësuar nga personi me aftësi të kufizuar për 
t'i ofruar mbështetje në aspekte të ndryshme të jetës – si kujdesi personal, punët e 
shtëpisë, asistencë në shkollë, universitet ose punë ose ngarjen e makinës, interpre-
timin e gjuhës së shenjave e kështu me rradhë. Këto detyra i përshtaten nevojave 
të përdoruesit dhe përcaktohen nga përdoruesi. Puna e ndihmёsit personal jo gjith-
monë kërkon kualifikim të vecantë apo përvoja të mëparshme pune dhe mund të 
kryhet nga njerëz në moshë dhe formime të ndryshme. Kërkesa kryesore është që 
asistenti personal i ardhshëm të konsiderohet i përshtatshëm për punën nga vetë 
përdoruesi. Ndryshimi kryesor ndërmjet një ndihmёsi personal dhe një kujdestari 
është se në rastin e ndihmёsit personal, shërbimi përcaktohet dhe menaxhohet nga 
përdoruesi i shërbimit në mënyrë të drejtpërdrejtë.

Kush është Ndihmёsi Personal? 

Shërbimi në shtëpi ofruar nga shteti apo agjensitë (bashkitё) bazohet në modelin 
mjekësor, ndërsa ndihmesa personale e drejtuar prej konsumatorit bazohet në mod-
elin e Jetesës së Pavarur. Ndihmesa personale nuk është asistencë e infermierëve, 
punonjësve socialë, organizatave bamirëve, kishës apo specialistëve mjekësorë. 
Ndihmesa personale kontrollohet dhe menaxhohet nga personi me aftësi të kufizuar 
për të lehtësuar vetëpërcaktimin dhe pavarësinë sipas kushteve që vendos ai/ajo. 
Çdo gjë tjetër, pavarësisht emrit, shkon kundra qëllimeve dhe filozofisë në bazë të 
konceptit zhvilluar nga lëvizja për Jetesë të Pavarur. 

Cili është ndryshimi ndërmjet 
kujdesit në shtëpi dhe Ndihmesёs Personale?

Të paguash anëtarë të familjes për të punuar si ndihmёs personalё është e debat-
ueshme me një sërë argumentash pro dhe kundër. Nga njëra anë, shumë familjarë 
ndërkohë ofrojnë kujdes të papaguar, ndaj pagesa për këtë punë është mëse e  jus-
tifikushme. Disa persona me aftësi të kufizuar preferojnë që familjarët të ofrojnë 
mbështetje pasi ata i njohin më mirë, kanë besim dhe ndihen më rehat me ta. Nga 
ana tjetër, të punësosh një familjar mund të rezultojë në humbje të kontrollit nga 
personi me aftësi të kufizuar, sepse mund të jetë e vështire të vendosësh një mar-
rëdhënie punëdhënës - punëmarrës. 

A munden pjestarët e familjes të jenë Ndihmёs Personalë?
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Për më tepër, personat me aftësi të kufizuar mund të ndihen të detyruar të punëso-
jnë familjarin si ndihmёs personal, veçanërisht nëse familjari po i mbështet aktual-
isht dhe është i papunë (ose familja ka të ardhura të pakta). Cilidoqoftë vendimi, 
është e rëndësishme që elementët kyç të ndihmesёs personale duhen ruajtur, si 
aftësia për të vendosur nga kush, ku, kur dhe si shërbimi duhet të ofrohet. Është e 
rëndësishme që personi me aftësi të kufizuar të mos jetë i detyrurar të punësojë një 
familjar për shkak se pagesa për ndihmesёn personale është aq e ulët sa nuk punë-
son dot dikë tjetër.

Megjithëse lëvizja për Jetesë të Pavarur ka bërë fushatë për ndihmesё personale që 
në 1960, situata në Evropë nuk është kudo njëlloj. Shumë vënde nuk kanë skema të 
asistencës personale, ose nëse i kanë, janë të disponueshme për një numër të vogël 
personash me aftësi të kufizuar. Në shumicën e vendeve të Evropës Perëndimore ku 
asistenca personale haset më shumë, asistentët personalë punësohen nga një 
agjensi shërbimi apo nga bashkia. Përdoruesi përcakton punën që duhet bërë dhe 
oraret, dhe ai/ajo paraqet tek bashkia ose agjensia formularë me të dhëna në 
mënyrë që ndihmёsi personal të paguhet. Një mënyrë tjetër është nëpërmjet page-
save direkte apo buxheteve personale ku përdoruesi merr para drejtpërsëdrejti dhe 
bëhet punëdhënës. Në këtë rast, përdoruesi ka kontroll të plotë mbi shërbimin por 
gjithashtu ka dhe përgjegjësi duke përfshirë përgjegjësi administrative, financiare 
dhe ligjore. Pagesat direkte dhe buxhetet personale aplikohen në disa vënde por jo 
kudo. Në disa raste, përdoruesit organizohen në koperativa ç’ka u lejon atyre të cen-
tralizojnë përgjegjësitë administrative dhe prapë të kenë kontroll të plotë mbi shër-
bimin. Disa koperativa të famshme në Evropë gjenden në Skandinavi si ULOBA në 
Norvegji dhe STIL, JAG në Suedi.

Si punësohen dhe paguhen Ndihmёsit Personalë?

Asistenca personale është e përshtatshme për persona me aftësi të ndryshme të 
kufizuar, duke përfshirë personat me vërshtirёsi në të nxënë apo personat me prob-
leme të shëndetit mendor. Në rast se personi nuk e menaxhon dot plotësisht vetë 
ndihmesёn personale, përgjegjësitë si punëdhënës mund t'i kalohen dikujt tjetër. 
Gjithësesi, personi me vështirësi në të nxëne apo me problem të shëndetit mendor  
duhet të qëndrojë në qendër të të gjithë vedimmarrjes që lidhet me të. Ai/ajo duhet 
të mbështetet për të marrë vendimet e nevojshme, në mënyrë që shërbimi të bazo-
het në dëshirat, planin dhe vlerësimin për nevojat e tij/saj. Disa vënde si Suedia, 
Norvegjia, Finlanda dhe Mbretëria e Bashkuar kanë përvojë në ofrimin e ndihmesёs 
personale të gjitha grupeve të personave me aftësi të kufizuar. Në shumë vënde te 
tjera, ka ende sfida në ofrimin e asistencës personale për personat me vështirësi në 
të nxënë apo për personat me probleme të shëndetit mendor. 

A është Ndihmesa Personale e përshtatshme për personat 
me vështirësi në të nxënë1  apo me probleme të shëndetit mendor?

1Termi ‘persona me vështirësi në të nxënë’ bazohet në modelin social. Ka të njëjtin 
kuptim si ‘persona me aftësi të kufizuar intelektuale’.

22



Institucionalizimi i personave me aftësi të kufizuar konsiderohet shkelje e të drejtave 
të njeriut dhe është në kundërshtim me Nenin 19 të Konventës. Ndaj, edhe nëse 
disa institucione janë më të lira sesa shërbimet në komunitet, personat me aftësi të 
kufizuar nuk duhet të vendosen aty me justifikimin e kursimit. Si rregull i përgjith-
shëm, studimet tregojnë se shërbimet në komunitet nuk janë më të shtrenjta sesa 
institucionet, veçanërisht nëse krahasimi bëhet bazuar ne cilësinë e shërbimit. Kur 
krahasojmë shërbimet në komunitet, duke përfshirë shtëpitë në grupe të vogla, ndi-
hmesa personale është mënyra më e mirë për përdorimin e burimeve në dispozicion. 
Kjo sepse oraret e mbështetjes programohen për çdo individ. Në disa raste nevojitet 
24 orë mbështetje, në disa raste më pak. Përveçse u jep personave me aftësi të kufi-
zuar mundësi për Jetesë të Pavarur në shtëpitё e tyre në komunitet, ndihmesa per-
sonale gjeneron punësim për të tjerët dhe mundëson që personat me aftësi të kufi-
zuar të jenë anëtarë aktivë të shoqërisë, të punojnë nё tregun e hapur dhe të pagua-
jnë taksat. 

A është Ndihmesa Personale më e shtrenjtë se institucionalizimi?
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NA KONTAKTONI

Rrjeti Evropian për Jetesë të Pavarur 
Ground Floor, Chase House
City Junction Business Park
Northern Cross, Malahide Road
Dublin 17, Ireland

Tel: +3531 525 0700
E-mail: secretariat@enil.eu 
Website: www.enil.eu 

Botuar nga Rrjeti Evropian për Jetesë të Pavarur (Dhjetor 2013).  Mbështetur 
nga Programi i Bashkimit Evropian për Punësim dhe Solidaritet Social - PRO-
GRESS (2007-2013) Informacioni në këtë publikim nuk reflekton qëndrimin 
apo opinionin e Komisionit Evropian.


