
HAPËSIRË E REZERVUAR VETËM PËR INSTITUCIONIN

Shënim: Ju lutem plotësoni me kujdes dhe qartë
informacionin e kërkuar në fushat më poshtë, 
Me Shkronjë të Madhe e në ngjyrë blu.

Nëse keni pyetje, lutemi kontaktoni:
Tel:
E-mail:
Web:

1. Emri

3. Emri i Babait

Mashkull Femër

9. Adresa

5. Gjinia

SEKSIONI A: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKANTIN

2. Mbiemri

7. Vendlindja

4. NID

6. Datëlindja

8. Shtetësia

Nr. i identifikimit
personal

10. Qyteti 11. Rrethi

13. Nr. Tel

MuajiData Viti

FORMULAR APLIKIMI
VLERËSIMI PËR PËRCAKTIMIN E AFTËSISË SË KUFIZUAR AKTIVITETET, 

PJESËMARRJA, BARRIERAT MJEDISORE DHE LEHTËSUESIT 

SHËRBIMI SOCIAL SHTETËROR
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MROJTJES SOCIALE

Ky formular është standardizuar nga ADISAfaqe 1/15

15. Nr. Sig
shëndetësor

12. Kodi Postar

14. E-mail

Aktiviteti është kryerja e një detyre apo veprim i një individi. Pjesëmarrja është përfshirja në një situatë të jetës. Kufizimet e 
aktiviteteve vijnë nga vështirësitë që një individ mund të ketë në përfshirjen në situata të jetës.

Cilësorët tregojnë shkallën e kufizimit të aktivitetit si edhe/ose shkallën e vështirësive të hasura dhe ata tregojnë aftësinë/ 
kapacitetin e personit për të kryer një detyrë apo një veprim pa ndihmë. Të quajtur si cilësore të kapacitetit/të mundësisë, ata 
fokusohen në kufizimet që janë karakteristika të qenësishme apo të brendshme të vetë personit. Këto kufizime duhet të jenë 
manifestime të drejtëpërdrejta të gjendjes shëndetësore të kërkuesit. Me ndihmë, në këtë rast kuptojmë ndihmën e një per-
soni tjetër, ndihmën e dhënë nga një mjet (si p.sh. një bastun apo karrigia me rrota) ose çdo formë e modifikuar e mjedisit në 
një dhomë, shtëpi, në vendin e punës etj.

Kini parasysh që niveli i kapaciteteve/mundësive duhet të gjykohet në raport me atë që pritet normalisht nga personi në për-
puthje me moshën.

Cilësorët e shkallës së kufizimeve, maten duke iu referuar nivelit të vështirësive dhe kufizimeve sipas interpretimit të më-
poshtëm:

        

AL115003-417

SEKSIONI B: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKIMIN 

Kufizimet e Aktivitetit & Kufizimet e Pjesëmarrjes

0 - Aspak vështirësi do të thotë se personi nuk has ndonjë problem në realizimin e aktivitetit (P.Sh. Në rastin e komunikimit 

me gojë, personi përdor shumë mirë gjuhën shqipe në përputhje me moshën).

1 - Vështirësi e lehtë/pak vështirësi do të thotë se personi has pak vështirësi herë pas here, por këto vështirësi nuk e bëjnë

të pamundur kryerjen e aktivitetit. Kjo shkallë vështirësie shkakton vetëm kufizime të vogla në pjesëmarrje që nuk janë 

të ndjeshme në cilësinë e jetës së personit. (P.Sh. Personit i mbahet goja kur flet, por kjo nuk krijon pengesa në komunikim me 

të tjerët).

2 - Vështirësi e moderuar do të thotë se personi has disa pengesa në realizimin e veprimit, por këto pengesa nuk e bëjnë të

pamundur kryerjen e aktivitetit. Kjo shkallë vështirësie shkakton kufizime të konsiderueshme në pjesëmarrje që janë të ndjeshme 

në cilësinë e jetës së personit. (P.Sh. Personi ka një fjalor të kufizuar dhe përdor vetëm fjali të thjeshta në komunikim.)
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     TË NXËNIT DHE ZBATIMIN E NJOHURIVEd1

(a) Mësimi i gjuhës së folur (gjuhës së shenjave për personat që nuk 
dëgjojnë.

(b) Mësimi i leximit (leximin e Braille për personat që kanë
humbur shikimin)

(c)  Nxënien e arithmetikës (njohja e numrave dhe fitimi i aftësive 
për të bërë veprime të tilla si mbledhje, zbritje, shumëzim e pjestim).

d1a

KRYERJA E VEPRIMEVE TË PËRGJITHSHME

(a) Kryerja e një detyre të thjeshtë si vënia e lodrave në vend apo 
rregullimi i krevatit.

(b) Kryerja e detyrave komplekse/të shumëfishta si psh. të gatuar-
it.

(c) Kryerja e rutinës ditore;

(d) Përballimi i stresit dhe kërkesave psikologjike që lidhen me 
kryerjen e detyrave të përgjithshme;

(d) Kontroll i sjelljes së vetvetes

A ke vështirësi të bësh punë/veprime të lehta si p.sh të ndërtosh një
kullë me lego, të mbledhësh lodrat e ti vesh në vendin e tyre, të fshish 
dhomën, të rregullosh krevatin, të nderësh rrobat e lara ose ti mbled-
hësh kur janë të tharë? Nëse po, si krahasohesh me moshatarët? cilat 
janë vështirësitë? Sa është shkalla e vështirësive?

A ke vështirësi të bësh veprime të tilla si p.sh., të luash me disa lodra 
njëkohësisht (p.sh., garë makina të vogla) ose të ndërtosh  disa objekte 
të ndërlidhura me lego), të bëhesh gati për të shkuar në shkollë për të 
bërë pazarin, për të organizuar një festë, për të gatuar drekën, për të 
rregulluar diçka që është prishur etj? Nëse po, si krahasohesh me 
moshatarët? Cilat janë vështirësitë? Sa është shkalla e vështirësive?

d2a
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3 - Vështirësi e rëndë/shumë vështirësi do të thotë se personi has shumë vështirësi në realizimin e veprimit në një masë 
të tillë, që në shumicën e rasteve e ka pothuaj të pamundur realizimin e aktivitetit. Kjo shkallë vështirësie shkakton kufizime 
të mëdha në sipërmarrje që ndikojnë në shkëputjen e pjesëshme të personit nga jeta e përditshme. (P.Sh. personi mund të 
kuptojë fjalë e shprehje nga gjuha e folur dhe mund të thotë disa fjalë apo dhe ndonjë fjali, por e ka të pamundur të shrehë 
mendimet.)

4 - Vështirësi e thellë/e plotë do të thotë se personi has vështirësi të tilla që nuk e lejojnë në asnjë mënyrë realizimin e 
veprimit. Kjo shkallë vështirësie e shkëput plotësisht personin nga jeta e përditshme dhe pjesëmarrja. (P.Sh. personi mund 
të kuptojë ndonjë fjalë, por nuk shprehet dot).

Gjendja shëndetësore përfshin dëmtimet e funksioneve dhe strukturave trupore si edhe dhimbjet e lidhura me këto dëm-
time.

Pyetjet e mëposhtme janë të përgjithshme dhe mund të mos mbulojnë të gjitha situatat që hasen me personat me aftësi të 
kufizuara. Nëse ka disa versione/pyetje, zgjidhni atë që është më e përshtatshme për personin që po intervistohet. Nëse 
asnjë nga pyetjet nuk ju duket e përshtatshme, krijoni një pyetje të re që lidhet me natyrën e veprimeve të përshkruara. 
Pasi të keni bërë të gjitha pyetjet për kategorinë dhe keni shënuar shkallën e vështirësive për çdo pyetje (dmth d1a, d1b, 
d1c), vendosni për shkallën e vështirësive që e përfaqëson më mirë këtë kategori (në d1) duke përcaktuar cilësorin më të 
lartë. (P.Sh. Nëse d1a është 2 (moderuar) dhe d1b është 3 (rëndë) por d1c është 4 (plotë), cilësori 4, dmth. “plotë” vendoset 
për të gjithë kategorinë.

Shënoni pikët për d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9.

Aspak
0

Lehtë
    1

   Rëndë
          3

     Mod
    2

Plotë
    4

A ka mësuar të flasë? A ke mësuar të lexosh? Nëse po, si kra-hasohesh 
me moshatarët? Cilat janë vështirësitë? Sa është shkalla e vështirës-
ive?

A i njeh gërmat? A ke mësuar të lexosh? Nëse po, si krahsohesh me 
moshatarët? Cilat janë vështirësitë? sa është shkalla e vështirësive?

A i nje numrat? A ke vështirvsi në kryerjen e veprimeve arithmetike ( si 
mbledhja, zbritja, pjestimi dhe shumëzimi)? Nëse po, si krahsahesh me 
moshatarët? Cilat janë vështirësitë? Sa është shkalla e vështirësive?

d1b

d1c

d2b

d2
Aspak
   0

Lehtë
   1

Mod
    2

Rëndë
     3

Plotë
    4

 0       1       2        3      4 

0       1       2        3      4

0       1       2        3      4

0       1       2        3      4

0       1       2        3      4



BANESA, UJË/DRITA/GAZ DHE MALLRA TË QËNDRUESHËM  

110

119
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  0       1       2        3      4     

d2d

d2e

d3

A ke vështirësi të bësh rutinën ditore si p.sh. në mëngjes të ngrihesh nga 
shtrati, të vishesh, të lash dhëmbët, të lash fytyrën e të krehësh flokët, 
të përgatisësh mëngjesin, të hash mëngjesin? Nëse po, si krahasohesh 
me moshatarët? Cilat janë vështirësitë? Sa është shkalla e vështirësive?

A ke vështirësi të presësh derisa të vijë radha për të luajtur në këndin e 
lojërave ose me shokët në kopësht, të presësh  autobuzin, të rrish në 
një radhë të gjatë për të blerë diçka, ose të presësh sa të mbarojë së 
foluri bashkëbiseduesi pa e ndërprerë? A ke vështirësi të përqëndrohesh 
në punën/lojën që ke në dorë derisa të përfundojë? Nëse po, si 
krahasohesh me moshatarët? Cilat janë vështirësitë? Sa është shkalla e 
vështirësive?

A ke vështirësi të pranosh udhëzimet ose kritikat që të jepen nga të 
tjerët? A e kontrollon dot reagimin tënd emocional ndaj njerëzve të 
tjerë, kafshëve shtëpiake apo sendeve/objekteve (të mos bërtasësh apo 
të shash, të godasësh, të hedhësh përtokë, të thyesh, etj?)  Nëse po, si 
krahasohesh me moshatarët? Cilat janë vështirësitë? Sa është shkalla e 
vështirësive?

d3a

d3b

(a) Komunikimi me mesazhe të folura (përfshirë kuptimin tekstual 
dhe të nënkuptuar të mesazheve në gjuhën e folur )

(b) Komunikimi me mesazhe të shkruara (të kuptuarit dhe 
nënkuptuarit e mesazheve letrare që janë dhënë përmes gjuhës së 
shkruar, duke përfshirë  shkrimin Braille)

(c) Të folurit (artikulimi mesazheve verbale, përfshin përdorimin e 
gjuhës së shenjave)

(d) Biseda (Të mbash një bisedë me një njeri ose shumë njerëz)

A ke vështirësi të kuptosh se cfarë të thonë të tjerët kur flasin? Nëse po, 
si krahasohesh me moshatarët? Cilat janë vështirësitë? Sa është shkalla 
e vështirësive?

A ke vështirësi të kuptosh se cfarë të thonë të tjerët ndërmjet shenjave 
të zakonshme (p.sh., fërkimi i syve tregon që personi ka nevojë të flesë)?
A ke vështirësi të kuptosh se çfarë do të thotë një shprehje zemërimi në 
fytyrë? A ke vështirësi të kuptosh se çfarë është shkruar në një mesazh?
A ke vështirësi të kuptosh shenjat e qarkullimit rrugor, p.sh. ku duhet të 
kalojë këmbësori në rrugë? Nëse po, si krahasohesh me moshatarët?
Cilat janë vështirësitë? Sa është shkalla e vështirësive?

A ke vështirësi të shprehesh mendimet e tua me anë të të folurit/
shenjave përkatëse? Nëse po, si krahasohesh me moshatarët? Cilat 
janë vështirësitë? Sa është shkalla e vështirësive?

A ke vështirësi të fillosh një bisedë dhe ta mbash gjallë atë duke ju referuar 
temave të ndryshme; të diskutosh me një person; të flasësh në telefon, 
etj.? Nëse po, si krahasohesh me moshatarët? Cilat janë vështirësitë?
Sa është shkalla e vështirësive?

d3c

     0       1        2       3      4    

d4     LËVIZJA/MOBILITETI

d4a

(a) Ngritja dhe mbajtja e objekteve (duke ngritur lart një objekt ose 
të marrësh diçka nga një vend në tjetrin, të tilla si të ngresh një 
filxhan, një lodër, një pako nga një dhomë në një tjetër) 

(b) Ecja në shtëpi

(c) Të ndenjurit në këmbë (P.Sh për 30 minuta)

(d) Uljen dhe ngritjen në këmbë ( nga karrigja, divani, etj).

A ke vështirësi të ngresh një lodër nga tavolina? A mund të ngresh një 
gotë me ujë tek buzët? A mund të mbash një karrige nga një dhomë tek 
tjetra? A mund të ngresh dy libra nga tavolina tek divani? Nëse po, si 
krahasohesh me moshatarët? Cilat janë vështirësitë? Sa është shkalla e 
vështirësive?

A ke vështirësi të ecësh nëpër shtëpi, p.sh., të shkosh nga guzhina në 
dhomën e gjumit? Nëse po, si krahasohesh me moshatarët? Cilat janë 
vështirësitë? Sa është shkalla e vështirësive?

faqe 3/15 AL115003-417

KOMUNIKIMI

d4b

d2c

d3d

Aspak
     0

Lehtë
    1

Mod
    2

Rëndë
     3

Plotë
    4

0       1         2        3       4   

0       1          2        3      4   

0       1        2        3       4  

0       1       2        3      4

0       1       2        3      4

0       1        2        3      4  

0       1        2        3      4  
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   A ke vështirësi të rrish në këmbë për një kohë relativisht të gjatë  (15-30 
minuta), p.sh, të presësh autobuzin apo të rrish në rradhë?  Nëse po, si 
krahasohesh me moshatarët? Cilat janë vështirësitë?  Sa është shkalla 
e vështirësive?  

A ke vështirësi të ngrihesh pa ndihmë pasi je ulur (p.sh., nga karrigia, 
nga divani)? Nëse po, si krahasohesh me moshatarët? Cilat janë 
vështirësitë? Sa është shkalla e vështirësive?

A mund të lëvizësh jashtë shtëpie i pavarur, i pashoqëruar dhe pa 
ndihmë? Nëse po, si krahasohesh me moshatarët? Cilat janë vështiresitë?
Sa është shkalla e vështirësive?

d5        KUJDESI PËR VETEN NË MËNYRË TË PAVARUR
(a) Larja e të gjithë trupit (larja dhe tharja e tërë trupit, apo pjesë të 
trupit, duke përdorur materiale ose metoda të përshtatshme 
pastrimi si bërja banjë, dush, larja e duarve dhe këmbëve, fytyrës 
dhe flokëve, dhe tharja me peshqir)

(b) Kujdesi higjeno-sanitar (kryerja e planifikuar në banjë e 
urinimit dhe defekimit, kujdesi për menstruacionet dhe pastrimi i 
vetevetes) 

(c) Pastrimi i vetvetes (pas kryerjes së nevojave higjenike)

(d) Të veshurit (në përputhje me kushtet klimatike)

 (e) Të ushqyerit dhe të pirët

(f)  Kujdesi për shëndetin vetjak (marrja e ilaceve dhe respek-
timi i dietës ushqimore të kërkuar)

      (a) Blerja e mallrave dhe shërbimeve  

d6        JETA SHTËPIAKE

(b) Përgatitja e ushqimit 

(c) Kryerja e punëve të shtëpisë (në përputhje me moshën dhe 
rolet në shtëpi)

(d) Kujdesi dhe ndihma për të tjerët që jetojnë me personin

faqe 4/15 AL115003-417

A ke vështirësi të kujdesesh për veten, p.sh., të lash duart, faqet, 
dhëmbët, të krehësh flokët, të bësh dush pa ndihmën e të tjerëve, 
etj.? Nëse po, si krahasohesh me moshatarët? Cilat janë vështirës-
itë? Sa është shkalla e vështirësive?

A ke vështirësi në të kryerit e tualetit si urinimi e jashtëqitja, pa 
ndihmën e të tjerëve? Nëse po, si krahasohesh me moshatarët? Cil-
at janë vështirësitë? Sa është shkalla e vështirësive?

A ke vështirësi në pastrimin e vetvetes pas kryerjes së nevojave 
higjenike? Nëse po, si krahasohesh me moshatarët? Cilat janë 
vështirësitë? Sa është shkalla e vështirësive?

A ke vështirësi të vishesh në përputhje me kushtet klimaterike dhe 
moshën (dmth, të zgjedhësh rrobat vetë, të veshësh një fustan, fund, 
bluze, këmishë, pantallona, corape, këpucë, etj.)? Nëse po, si kra-
hasohesh me moshatarët? Cilat janë veshtirësitë?  Sa është shkalla 
e vështirësive?

A ke vështirësi të hash e të pish vetë pa ndihmën e të tjerëve (të 
përdorësh lugën, pirunin dhe thikën, ta hedhësh ujin në gotë dhe të 
pish një lëng me gotë ose tas)? Nëse po, si krahasohesh me 
moshatarët? Cilat janë vështirësitë? Sa është shkalla e vështirësive?

A ke vështirësi të kujdesesh për shëndetin tënd pa dihmën e të 
tjerëve (dmth të marrësh ilaçet sipas porosisë së mjekut, të respek-
tosh dieten ushqimore të kërkuar, etj.)? Nëse po, si krahasohesh me 
moshatarët? Cilat janë vështirësitë?  Sa është shkalla e vështirësive? 

A ke vështirësi të përfshihesh në jetën shtëpiake, p.sh., të bësh paz-
arin apo të blesh mallrat të ndryshme? Nëse po, si krahasohesh me 
moshatarët? Cilat janë vështirësitë? Sa është shkalla e vështirësive?

A ke vështirësi të gatuash apo të përgatisësh ushqim për vetëveten 
(p.sh., të presësh bukën, të lyesh bukën me gjalpë, të fërgosh një 
vezë, të bësh makarona, pilaf etj.)? Nëse po, si krahasohesh me 
moshatarët? Cilat janë vështirësitë? Sa është shkalla e vështirësive?

Aspak
    0

Lehtë
    1

Mod
   2

Rëndë
     3   

Plotë
   4

d5a

d5b
(d530)

d5c

d5d

d5e

d5f

d4e

d4d

d4c

d6a

d6b

0       1       2        3      4

0       1       2        3      4

0       1       2        3      4

0       1       2        3      4

0       1       2        3      4

0       1       2        3      4

0       1       2        3      4

0       1       2        3      4

0       1       2        3      4

Aspak
    0

Lehtë
    1

Mod
   2

Rëndë
     3   

Plotë
   4

0       1       2        3      4

0       1       2        3      4
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A ke vështirësi të bësh punët e shtëpisë që të ngarkohen (p.sh., të lash 
rroba me dorë apo lavatriçe, të varësh rroba për t’u tharë, të fshish 
dhomën, të hekurosësh, të kujdesesh për objektet shtëpiake duke bërë 
riparime të vogla, të hedhësh plehrat, të lash xhamat, të ujisësh lulet apo të 
ushqesh kafshët shtëpiake)? Nëse po, si krahasohesh me moshatarët? 
Cilat janë vështirësitë? Sa është shkalla e vështirësive?

A ke vështirësi të ndihmosh anëtarët e tjerë të familjes (p.sh., të kujdese-
sh për një fëmijë ose për anëtarë  të familjes që janë të sëmurë duke i 
ushqyer, duke i dhënë ilaçet, duke i shoqëruar në banjo, etj). Nëse po, si 
krahasohesh me moshatarët? Cilat janë vështirësitë?  Sa është shkalla e 
vështirësive?

d7        MARRËDHËNIET ME TË TJERËT

(a) Ndërveprimet themelore ndërpersonale (shfaqja e respektit të
duhur dhe reagimi me mirëkuptim dhe bashkëveprimi sipas rregullave 
shoqërore) 

(b) Njohja e diferencës ndërmjet marrëdhënieve zyrtare formale 
dhe ato joformale ( shokë/shoqe, fqinj)

(c) Marrëdhëniet intime

A ke vështirësi në marrëdhëniet me njerëzit, dmth, me anëtarët e 
familjes së ngushtë dhe të zgjeruar, miqtë, fqinjët, shokët e shoqet e 
kopshtit, klasës, shokët e shoqet e punës? A ke vështirësi të sillesh sipas 
normave sociale të kërkuara në këtë kontekst, si p.sh., të mos e ngresh 
zërin në bisedë, të mos i prekësh të tjerët në mënyrë të papërshtatëshme, 
etj.? Nëse po, si krahasohesh me moshatarët? Cilat janë vështirësitë? Sa 
është shkalla e vështirësive? 

A ke vështirësi të kuptosh ndryshimin në marrëdhënie ndërmjet njer-
ëzve që i ke njohur për shumë kohë (si p.sh., të afërmve dhe shokëve të 
kopshtit/klasës/ punës) dhe të njerëzve që sapo i ke takuar dhe nuk ke 
krjuar marrëdhënie? Nëse po, si krahasohesh me moshatarët? Cilat janë 
vështirësitë? Sa është shkalla e vështirësive? 

A ke vështirësi në marrëdhëniet intime, dmth të dallosh nëse dikush të 
pëlqen, ke të drejtë ta pëlqesh, të krijosh dhe të mbash marrëdhënie 
romantike ose bashkëshortore, etj.? Nëse po, si krahasohesh me 
moshatarët? Cilat janë vështirësitë? Sa është shkalla e vështirësive?

FUSHAT KRYESORE TË JETËS: EDUKIMIMI/ARSIMIMI DHE 
PUNËSIMI DHE NDËRVEPRIMET EKONOMIKE NË PËRPUTHJE
ME MOSHËN 

(a) Përfshirja në lojë

(b) Edukimi parashkollor (Cerdhe apo kopësht) 

(c) Arsimi shkollor (nëntëvjeçar dhe i mesëm)

(d) Trajnimi profesional 

(e) Arsimi i lartë 

(f) Punësimi me kohë të pjesshme (me kohë të plotë dhe 
vetëpunësim) 

(g) Aftësia për të kontrolluar financal personale (llogaritë bank-
are etj.)

(Për fëmjët) A has vështirësi të luajë me lodra (përshirë ato elektronike), 
apo në sheshin e lojerave, etj. vetëm apo me shokë/shoqe? Nëse 
po, si krahasohesh me moshatarët? Cilat janë vështirësitë?  Sa është 
shkalla e vështirësive?

(Për fëmijët e moshës parashkollorore) A has vështirësi për të 
ndjekur rutinën e kërkuar dhe proçesin e mësimit në çerdhe apo 
kopësht gjithëpërfshirës? Nëse po, si krahasohesh me moshatarët? 
Cilat janë vështirësitë? Sa është shkalla e vështirësive?

(Për fëmijët e moshës shkollore) A has vështirësi për të ndjekur ru-
tinën e kërkuar dhe proçesin e mësimit në arsmin gjithëpërfshirës? 
Nëse po, si krahasohesh me moshatarët? Cilat janë vështirësitë? Sa 
është shkalla e vështirësive?

faqe 5/15

d7a

d7b

d7c

d8

d8a

d8b

d8c

d6c

d6d

Aspak
    0

Lehtë
    1

Mod
   2

Rëndë
     3   

Plotë
   4

  0            1           2          3        4

  0            1           2          3        4

  0            1           2          3        4

  0            1           2          3        4

  0            1           2          3        4

  0            1           2          3        4

  0            1           2          3        4

  0            1           2          3        4

Aspak
    0

Lehtë
    1

Mod
   2

Rëndë
     3   

Plotë
   4



Ky formular është standardizuar nga ADISA

(Për personat që ndjekin/mund të ndjekin arsimin profesional) A has 
vështirësi për të ndjekur rutinën e kërkuar dhe proçesin e mësimit në 
një kurs trajnimi porfesional? Nëse po, si krahasohesh me moshatarët? 
Cilat janë vështirësitë? Sa është shkalla e vështirësive?

(Për personat që ndjekin/mund të ndjekin arsimin e lartë) A has vështirësi 
për të ndjekur rutinën e kërkuar dhe proçesin e mësimit në universitet? 
Nëse po, si krahasohesh me moshatarët? Cilat janë vështirësitë? Sa 
është shkalla e vështirësive?

(Për personat e moshës së punës) A ndjen vështirësi që vijnë nga 
gjendja jote shëndetësore të kërkosh për një punë me pagesë me kohë 
të pjesshme ose kohë të plotë dhe të plotësosh detyrimet e saj? Nëse 
jeni i vetëpunësuar, a ndjen vështirësi që vijnë nga gjendja  jote shën-
detësore të plotësosh detyrimet për të mbajtur biznesin tuaj? Nëse po, 
si krahasohesh me moshatarët? Cilat janë vështirësitë? Sa është shkalla 
e vështirësive?

(Për personat mbi 18 vjeç) A ndjen vështirësi të bësh veprime në bankë 
si p.sh. të hapësh një llogari bankare, të depozitosh para, të tërheqësh 
para, etj.? Nëse po, si krahasohesh me moshatarët? Cilat janë vështirës-
itë? Sa është shkalla e vështirësive?

KOMUNITETI, JETA SHOQERORE DHE QYTETARE NE PERPUTHJE
ME MOSHEN 

FAKTORËT MJEDISORË

Faktorët mjedisorë përbëjnë mjedisin fizik, social dhe të sjelljes në të cilat njerëzit jetojnë. Dy lloje cilësorësh do të përdoren. Për të 
treguar një pengesë, rretho cilësorin e duhur dhe shto një - (minus). Për të treguar një lehtësues, rretho cilësorin më të përshtatshme 
dhe pastaj shto një + (plus). Për efekt të lllogaritjes së nivelit të aftësisë së kufizuar, vetëm cilësoret me minus (-), dmth faktorët 
pengues do të llogariten.

Për të mbledhur informacion, bëni pyetjet e mëposhtme duke zgjedhur ato pyetje që janë të aplikueshme për personin që po intervisto-
het. Në bazë të përgjigjes, rrethoni cilësorin që përfaqëson më mirë situatën. Në fushën e objektit përkatës, pas Shënim: shkruaj çështjen, 
p.sh. Ka nevojë për karrocë me rrota, ose ka nevojë për ndihmë ekonomike, ose ka nevojë për trajnim profesional, ose ndjek një qendër 
ditore. Për zgjedhjen e cilësorit përfaqsues për kategorinë, zgjidhni cilësorin negativ të përdorur më shpesh brenda kategorisë ose që ju 
duket me i rëndësishmi brenda fushave të përfshira në kategori. Kjo ka lidhje të drejtpërdrejtë me natyrën e aftësisë së kufizuar.
P.sh., për një person që përdor karrige me rrota cilësori për e1g dhe e1c janë  përcaktues për cilësorin e e1. Ndërsa për një person që 
përdor gjuhën e shenjave, cilësori përcaktues do të jetë e1d.

Në fund shënoni pikët për kategorinë në e1, e2, e3, e4 dhe e5. 
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d8d

d8e

d8f

d8g

d9

(a) Pjesëmarrjen në organizata/shoqata (përfshirë ato të avokatisë, 
klube, parti etj.)

(b) Pjesëmarrjen në lojë me të tjerët dhe sporte ( frekuentimi i kin-
emasë, teatrit, galerive të artit etj., luajtja e një instrumenti muzikor ose 
pjesëmarrja në kor, shafaqje teatrale etj.)

(c) Pjesëmarrja në ceremoni fetare apo jetën politike (si psh. të vo-
tosh)

A ndjen vështirësi që vijnë nga gjendja jote shëndetësore të marrësh 
pjesë në grupime, skuadra, organizata, klube jashtëshkollore, shoqata, 
organizata avokatie, parti ku ke dëshirë të jesh pjesë e të kontribuosh? 
Nëse po, si krahasohesh me moshatarët? Cilat janë vështirësitë? Sa 
është shkalla e vështirësive?

A ndjen vështirësi që vijnë nga gjendja jote shëndetësore të marrësh 
pjesë në lojëra, aktivitete artistike apo sportive (ndeshje formale dhe 
informale) ku ke dëshirë të marrësh pjesë? Nëse po, si krahasohesh me 
moshatarët? Cilat janë vështirësitë? Sa është shkalla e vështirësive?

A ndjen vështirësi që vijnë nga gjendja jote shëndetësore të marrësh 
pjesë në në aktivitete fetare ku ke dëshirë të marrësh pjesë? A ndjen 
vështirësi që vijnë nga gjendja jote shëndetësore të marrësh pjesë në 
aktivitete politike ku ke dëshirë të marrësh pjesë, si p.sh., të votosh ose 
të marrësh pjesë në një miting? Nëse po, si krahasohesh me moshatarët? 
Cilat janë vështirësitë? Sa është shkalla e vështirësive?

d9a

d9b

d9c

PRODUKTE DHE TEKNOLOGJIe1
(a) Cilësinë e ushqimit

(b) Pajisjen me ilace

(c) Teknologjia ndihmëse dhe përgatitjet për lëvizje 

(d) Teknologjia ndihmëse për komunikim

  0            1           2          3        4

  0            1           2          3        4

  0            1           2          3        4

  0            1           2          3        4

  0            1           2          3        4

  0            1           2          3        4

  0            1           2          3        4

Aspak
    0

Lehtë
    1

Mod
   2

Rëndë
     3   

Plotë
   4
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A ke nevojë për paisje e mbështëse të tilla si një karrige me rrota, 
paterica, etj.? Carë paisjesh ke? Cfarë mungesash ka? Nëse ka mungesa, 
cfarë ndikimi kanë këto mungesa në mundësinë tuaj për realizimin e 
veprimeve bazë të jetës ditore? Sa është shkalla e ndikimit?
(shëno pajisjet që ka ose ka nevojë të ketë)

A ke nevojë për mbështetje për komunikim si përkthyes i gjuhës së
shenjave/materiale të printuara në rail, programe kompjuterike për
komunikim me zë e figura, etj.? Cfarë  mbështje ke? Cfarë mungesash
ka? Nëse ka mungesa, cfarë ndikimi kanë këto mungesa në mundësinë
tuaj për realizimin e veprimeve bazë të jetës ditore? Sa është shkalla e
ndikimit?

(shëno mbështetjen që individi ose ka nevojë të ketë) 

(e) Teknologjia ndihmëse për arsimimin

(f)  Teknologjia ndihmëse për punësim

(g)  Përshtatshmëria e mjedisit

Si është cilësia e ushqimit që merr? A i mbulon kërkesat e dietës së 
personit në përputhje me nevojat e tij? Cfarë mungesash ka?  Nëse ka 
mungesa,  cfarë ndikimi kanë  këto mungesa në aftësinë e kufizuar të 
personit? Sa është shkalla e ndikimit?

(shënim)

e1a     0     1    2      3      4

A i merr të gjitha ilacet e nevojshme të rekomanduara nga mjekët? Cfarë 
mungesash ka? Nëse ka mungesa, Cfarë ndikimi kanë  këto mungesa në 
aftësinë e kufizuar të personit? Sa është shkalla e ndikimit?

(shënim)

  0            1           2          3         4e1b

0            1           2          3         4

0            1           2          3         4

(Për personat e moshës shkollore) A ke nevojë për mjete dhe materiale 
të përshtatura për shkollim? Cfarë mjetesh dhe materialesh ke? Cfarë 
mungesash ka? Nëse ka mungesa, çfarë ndikimi kanë këto mungesa në 
mundësinë tuaj për realizimin e proçesit arsimor? Sa është shkalla e 
ndikimit?

0            1           2          3         4

e1c

e1d

e1e



Ky formular është standardizuar nga ADISA

(Për personat që kanë mundësi të punojnë) A ke nevojë për mjete 
dhe materiale të përshtatura për punësim? Cfarë mungesash ka? 
Nëse ka mungesa, çfarë ndikimi kanë  këto mungesa në mundësinë 
tuaj për realizimin e punës? Sa është shkalla e ndikimit?

(shëno mbështetjen që individi ose ka nevojë të ketë) 

(Për personat që kanë probleme me lëvizshmërinë) A është i përshtatur 
mjedisi në shtëpinë tuaj dhe në lagjen ku ju banoni? Cfarë mungesash 
ka? Nëse ka mungesa, çfarë ndikimi kanë  këto mungesa në mundësinë 
tuaj për realizimin e veprimeve bazë të jetës ditore? Sa është shkalla e 
ndikimit?

(shëno mbështetjen që individi ose ka nevojë të ketë) 

MJEDISI NATYROR DHE NDRYSHIMET MJEDISORE NGA DORA 
E NJERIUT

(a) Gjeografinë dhe densitetin e popullsisë që lidhet me jetesën në
zona urbane dhe rurale

(b) Kushtet klimaterike

(c) Zhurmat

(d) Cilësinë e ajrit    

faqe 8/15 AL115003-417

e1f 0            1           2          3         4

e1g 0            1           2          3         4

e2 Aspak
    0

Lehtë
    1

Mod.
   2

Rëndë
     3  

Plotë
   4

Ku jeton individi? A jeton në një zonë urbane që ofron mundësi për shoqër-
izim dhe shërbime apo në një zonë rurale që nuk i ofron këto mundësi? 
Nëse ka mungesa, çfarë ndikimi kanë këto mungesa në mundësinë tuaj 
për realizimin e veprimeve bazë të jetës ditore dhe pjesëmarrjen në 
jetën shoqërore? Sa është shkalla e ndikimit?

(shënim)

e2e 0            1           2          3         4

(shëno mbështetjen që individi ose ka nevojë të ketë) 



Ky formular është standardizuar nga ADISAfaqe 9/15 AL115003-417

Si janë kushtet klimaterike në zonën ku banon (individi)? A ka temper-
aturë të larta në verë e shumë të ulëta në dimër të shoqëruara nga 
rreshje dëbore?  Cfarë ndikimi kanë këto kushte klimaterike në mun-
dësinë tuaj për realizimin e veprimeve bazë të jetës ditore dhe pjesë-
marrjen në jetën shoqërore? Sa është shkalla e ndikimit?

(shënim)

A është i ndotur mjedisi/ajri në zonën ku banon (individi) përtej 
normave të lejuara? Cfarë ndikimi ka ndotja e ajrit në mundësinë tuaj 
për për realizimin e veprimeve bazë të jetës ditore? Sa është shkalla e 
ndikimit?

(shënim)

MBËSHTETJA DHE MARRËDHËNIET

(a) Familjen

(b) Fqinjët, miqtë, të njohurit

(c) Ofruesit e kujdesit personal dhe ndihmësit personal

(d) Profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe të shërbimeve
aftësuese e sociale

e2b 0            1           2          3         4

Si janë kushtet e banimit (të individit) në lidhje me zhurmat? A ka 
zhurma shqetësuese të vazhdueshme (pranë rrugës, pranë shinave të 
trenit, etj) që nuk e lejojnë të pushojë e të flejë si duhet? Cfarë ndikimi 
kanë  këto zhurma në mundësinë tuaj për realizimin e veprimeve bazë 
të jetës ditore? Sa është shkalla e ndikimit?

(shënim)

e2c 0            1           2          3         4

e2d 0            1           2          3         4

e3 Aspak
    0

Lehtë
    1

Mod.
   2

Rëndë
     3 

Plotë
   4

A merr mbështetje/trajtohesh me respekt nga familja e ngushtë (si  
bashkëshorti, partneri, prindi, vëllai /motra, fëmija, prindi kujdestar, prindi 
adoptues, gjyshi, tezja, halla, xhaxhai, daja-nëse jeton në një familje të 
zgjeruar, etj. ). Cfarë mungesash ka? Nëse ka mungesa në mbështetje, 
çfarë ndikimi kanë këto mungesa në mundësinë tuaj për realizimin e 
veprimeve bazë të jetës ditore? Sa është shkalla e ndikimit?
(shëno mbështetjen)

0            1           2          3         4



A merr mbështetje/trajtohesh me respekt nga shokët, fqinjët, të 
njohurit, etj.? Cfarë mungesash ka? Nëse ka mungesa në mbështetje, 
cfarë ndikimi kanë këto mungesa në mundësinë tuaj për realizimin e 
veprimeve bazë të jetës ditore dhe pjesëmarrjen në jetën shoqërore?
Sa është shkalla e ndikimit?

(shëno mbështetjen)

(Nëse aplikohet) A merr mbështetjen e duhur/trajtohesh me respekt 
nga ndihmësi personal ( i paguar)? Nëse ka mungesa në mbështetje, 
cfarë ndikimi kanë këto mungesa në mundësinë tuaj për realizimin e 
veprimeve bazë të jetës ditore dhe pjesëmarrjen në jetën shoqërore?
Sa është shkalla e ndikimit?

(shëno mbështetjen)

A merr shërbime sociale/riaftësuese në një qëndër riaftësimi/shkolle/
familje/komunitet etj.? Nëse po, a merr mbështetjen e duhur/trajtohesh 
me respekt nga personeli i këtyre shërbimeve? Nëse ka mungesa në 
mbështetje, cfarë ndikimi kanë këto mungesa në mundësinë tuaj për 
realizimin e veprimeve bazë të jetës ditore dhe pjesëmarrjen në jetën 
shoqërore? Sa është shkalla e ndikimit?

(shëno mbështetjen)

Ky formular është standardizuar nga ADISAfaqe 10/15 AL115003-417

   0            1           2          3         4e3b

e3c    0            1           2          3         4

A merr mbështetjen e duhur/trajtohesh me respekt nga personeli i 
kujdesit shëndetësor në ambulancë, etj.)? Nëse ka mungesa në mbështetje, 
cfarë ndikimi kanë këto mungesa në mundësinë tuaj për për realizimin 
e veprimeve bazë të jetës ditore dhe pjesëmarrjen në jetën shoqërore?
Sa është shkalla e ndikimit?

(shëno mbështetjen)

e3d  0            1           2          3         4

e3e 0            1           2          3         4



QËNDRIMET PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFISZUAR DHE 
PËRFSHIRJEN E TYRE NË SHOQËRI SI TË BARABARTË ME TË 
TJERËT

Këtu përfshihen qëndrimet që vijnë nga zakonet, tradita, mentaliteti,
normat shoqërore dhe besimet fetare në komunitetin e personit
(në bashki dhe/apo qark)

Si janë qëndrimet sociale e politike në lidhje me vlerat e personit me 
aftësi të kufizuara dhe në mundësitë e tij për gjithëpërfshirje sociale 
në përputhje me moshën në bashkinë/qarkun ku banon? Nëse ka 
probleme, çfarë ndikimi kanë këto mungesa në mundësinë tuaj për  
realizimin e veprimeve bazë të jetës ditore dhe pjesëmarrjen në jetën 
shoqërore? Sa është shkalla e ndikimit?

(shënim)

SHËRBIMET, SISTEMET DHE POLITIKAT

Kjo përfshin ekzistencën e shërbimeve dhe sistemeve administrative 
që mundësojnë gjithëpërfshirjen e personave me aftësi të kufizuara 
në fusha të ndryshme të jetës të ngritura si rezultat i politikave 
dhe/ose programeve lokale, kombëtare e ndërkombëtare. Kjo
përfshin:

(a) shërbimet dhe politikat

(b) strehimin dhe ndërtimet

(c) të komunikimit

(d) të mbrojtjes shoqërore

(e) të shërbimeve shëndetësore

(f) të shërbimeve riaftësuese në përputhje me moshën dhe 
aftësinëe kufizuar

(g) të shërbimeve dhe programeve mbështetëse për arsim në
përputhje me moshën dhe aftësinë e kufizuar

(h) të shërbimeve dhe programeve mbështetvse për trajnim 
profesional

(i) të shërbimeve dhe programeve të punësimit

A ndikohet kryerja e veprimeve bazë të jetës dhe pjesëmarrja juaj në 
jetën shoqërore nga shërbimet dhe politikat e strehimit dhe kërkesave 
për aksesueshmëri? (P.sh., keni hapësirën e nevojshme për strehim, 
ose nëse keni problem të lëvizjes dhe jetoni në një apartament mbi 
katin e dytë, a keni mundësinë të përdorni një ashensor?) Nëse po, 
cili është ndikimi në mundësinë tuaj për realizimin e veprimeve bazë 
të jetës ditore dhe pjesëmarrjen në jetën shoqërore? Sa është shkalla 
e ndikimit?

(shënim)
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e4 Aspak
    0
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    1
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   2
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Plotë
   4
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    0
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    1
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   2

Rëndë
     3 

Plotë
   4

e5a 0            1           2          3         4

e5
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e5b

A ndikohet kryerja e veprimeve bazë ë jetës dhe pjesëmarrja juaj në 
jetën shoqërore nga shërbimet dhe politikat/programet e mbrojtjes 
sociale, të tilla si aktiviteti i administratorit social, ndihma ekonomike, 
pagesa suplementare e energjisë, etj. ? Nëse po, cili është ndikimi në 
mundësinë tuaj për  realizimin e veprimeve bazë të jetës ditore dhe 
pjesëmarrjen në jetën shoqërore? Sa është shkalla e ndikimit?
(shënim)

A ndikohet kryerja e veprimeve bazë të jetës dhe pjesëmarrja juaj në 
jetën shoqërore nga shërbimet dhe politikat e komunikimit, të tilla si 
p.sh., mundësia e përdorimit  të një telefoni me linjë tokësore ose celular, 
mundësia e përdorimit të një kompjuteri - me programe të adaptuara 
për persona që kanë problem shikimi, me internet, prania e shërbimit 
postar, mundësia e një përkthyesi të shenjave, mundësia e printimit ne 
brail, etj. ? Nëse po, cili është ndikimi në mundësinë tuaj për realizimin 
e veprimeve bazë të jetës ditore dhe pjesëmarrjen në jetën shoqërore? 
Sa është shkalla e ndikimit?
(shënim)

0            1           2          3         4

A ndikohet kryerja e veprimeve bazë të jetës dhe pjesëmarrja juaj në jetën 
shoqërore nga shërbimet dhe politikat e tranportit, të tilla si mundësia 
e përdorimi të transporit urban dhe interurban (të përshtatur- nëse 
është e nevojeshme). Nëse po, cili është ndikimi në mundësinë tuaj për 
realizimin e veprimeve bazë të jetës ditore dhe pjesëmarrjen në jetën 
shoqërore? Sa është shkalla e ndikimit?
(shënim)

e5c 0            1           2          3         4

e5d
0            1           2          3         4

A ndikohet kryerja e veprimeve bazë të jetës dhe pjesëmarrja juaj në jetën 
shoqërore nga shërbimet dhe programet e shërbimeve shëndetësore 
të tilla si mjeku i familjes, mjeku specialist, spitali, etj. (kujdesi ndaj 
jush, cilësia e shërbimit, mundësia e vizitave mjeksore, cilësia e vizitave 
mjeksore, largësia nga qendra e banimit), farmacitë (largësia nga qendra 
e banimit, çmimet/rimbursimi i ilaçeve), etj.? Nëse po, cili është ndikimi 
në mundësinë tuaj për realizimin e veprimeve bazë të jetës ditore dhe 
pjesëmarrjen në jetën shoqërore? Sa është shkalla e ndikimit?
(shënim)

e5e

0            1           2          3         4
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A merrni shërbime riaftësuese psiko-sociale? A ndikohet kryerja e vep-
rimeve bazë të jetës dhe pjesëmarrja juaj në jetën shoqërore nga këto 
shërbime dhe programe riaftësuese psiko-sociale (në një qëndër, ose 
nga një a më shumë specialistë rifaftësimi) të cilat sigurojnë mësimin e 
shprehive të ndryshme për kryerjen e veprimeve bazë të jetës së 
përditëshme dhe të vetëkujdesit, ndihmojnë me çrregullimet e sjelljes, 
rrisin shkallën e aftësive si edhe japin ndihmë me veprimtari të tilla si  
bërja e pazarit, punët e shtëpisë, shoqërimi për të shkuar në punë/shkollë 
apo aktivitete çlodhëse, kulturore e artistike?  Nëse po, cili është ndikimi 
në mundësinë tuaj për realizimin e veprimeve bazë të jetës ditore dhe 
pjesëmarrjen në jetën shoqërore? Sa është shkalla e ndikimit?

(shënim)

faqe 13/15 AL115003-417

0            1           2          3         4e5f

A shkoni në kopësht/shkollë/universitet? A ndikohet realizimi me 
sukses i shkollimit tuaj nga shërbimet dhe programet mbështëse për 
arsim parashkollor, shkollor apo universitar në përputhje me moshën 
dhe aftësinë e kufizuar? Nëse po, cili është ndikimi në mundësinë tuaj 
për realizimin e veprimeve bazë të jetës ditore dhe pjesëmarrjen në 
jetën shoqërore? Sa është shkalla e ndikimit?

(shënim)

0            1           2          3         4

A merrni pjesë në programe për trajnimim profesional? A mendoni se 
mbështetja për të përfituar nga trajnimi professional në përputhje me 
aftësinë e kufizuar rrit shkallën e mundësive tuaj për realizimin e pun-
ësimit me orë të pjesëshme apo të plota? Sa është shkalla e ndikimit?

(shënim)

e5g

A merrni shërbime punësimi si gjetja e punës të përshtateshme, për-
shtatja e mjedisit të punës, trajnimi për vendin e punës dhe mbajtjen e 
vendit të punës, etj? A mendoni se mbështetja për të përfituar nga 
shërbimet e punësimit në përputhje me aftësinë e kufizuar rrit shkallën 
e mundësive tuaj për realizimin e punësimit me orë të pjesëshme apo 
të plota? Sa është shkalla e ndikimit?

(shënim)

0            1           2          3         4

0            1           2          3         4

e5h

e5i
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KLAUZOLA DEKLARATIVE

Kategoria e aftësisë së kufizuar:

Autizëm Sëmundje kronike Aftësi e kufizuar intelektuale Shëndet mendor

Dëmtim në të
dëgjuar

Dëmtim në shkrim Dëmtime ortopdedike

Niveli i dëmtimit të aftësive funksionale:

I lehtë I moderuar I rëndë I thellë/I plotë

Përfitimet:

Paketa higjenike dhe sanitare Interpret i gjuhës së shenjave Ndihmësi personal

Po Po Po

Shërbimet e rekomanduara:

Shërbime të edukimit 
special

Trajnim profesional dhe 
mbështetja në lidhje me 
të

Shërbimet e punësimit 
dhe mbështetja në lid-
hje me to

Shërbime ditore

Shërbimet 
rezidenciale

Terapi Fizike Gjuha e shenjave Këshillim/Psikoterapi

Shërbime 
transporti

Të tjera
(specifiko)

Teknologji asisitive (përfshin mjetet e lëvizjes si edhe ato të komunikimit):

Karrige me rrota Mjete ndihmëse në 
shikim

Mjete ndihmëse në 
dëgjim

Proteza

Orteza Paterica/Deambulatorë Printim në Braille Tjetër (specifiko)

Përfitimet janë të vlefshme për një periudhë _____________(vjeçare)

Shënime (nëse ka mosmarrëveshje ndërmjet anëtarëve të komisionit):

    

        

Unë i/e nënshkruari/a ___________________________________________________ në dijeni të përgjegjësive penale që rrjedhin nga 
deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën përgjegjësinë time personale deklaroj se të 
dhënat e paraqitura në këtë formular janë të vërteta dhe në respektim të ligjit Nr. 9887 "Për mbrojtjen e të 
dhënave personale” të ndryshuar, autorizoj me vullnetim tim të lirë institucionin, të përpunojë dhe të përdorë  
të dhënat e mia personale, për qëllime statistikore dhe të shqyrtimit të aplikimit.

Njoftojmë se autorizimi i mëposhtëm është vullnetar.

  
     

Autorizoj institucionin të përpunojë të dhënat e mia personale (emër, mbiemër, numër telefoni ose 
email) të mbledhura më sipër, me qëllim zhvillimin e sondazheve të automatizuara për marrjen e 
opinionit tim, në lidhje me cilësinë e ofrimit të shërbimit.
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Nënshkrimi i plotësuesit 
të formularit

Nënshkrimi i aplikantit
MuajiData Viti

MuajiData Viti
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