
“My grandson was going to one of the elementary schools, but the teacher did not want him there.  The head 

of the Evaluation Team spoke to her, however the teacher insisted that because there are no inclusive education 

support teachers in that school, she could not work with him. So, we brought him to a Save The Children supported 

elementary school and to Handikos centre for educational activities.”

~ Grandparent of Child with disabilities

NUMBER OF CHILDREN WITH DISABILITIES 
ENROLLED IN PRESCHOOL, PRE-PRIMARY 
AND PRIMARY MAINSTREAM EDUCATION 
(2013-2015)

834

969
NUMBER OF CHILDREN WITH DISABILITIES WHO BENEFITED 
FROM NON-FORMAL EDUCATION ACTIVITIES AND PHYSICAL 
AND PSYCHO-SOCIAL REHABILITATION SERVICES IN HANDIKOS 
COMMUNITY BASED REHABILITATION CENTRES (2013-2015)

“The greatest benefits of our cooperation with SCiK are sharing of best practices in the area 
of the rights of people with disabilities, especially of children, building the capacity of our staff 
in providing qualitative day-to-day services and particularly increasing our advocacy skills and 
building partnerships with local governance.”

~ CBRC Handikos Employee 
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784 TEACHERS OF PRESCHOOL, PRE-PRIMARY AND PRIMARY 
SCHOOLS AS WELL AS 14 NON-FORMAL EDUCATORS RECIEVED 14 
ACCREDITED TRAINING MODULES ON INCLUSIVE TRAINING

“The fourteen modules helped us on inclusive education and individual education plan.  It 

was particularly good that the trainings were open to all the teachers from our school, 

because they too benefitted a lot, and have more understanding about the pedagogical 

work with children with disabilities.” 

~ Inclusive Education Support Teacher

CAPACITY BUILDING
• In and pre-service training of teachers on Inclusive Education
• Establishment of the Municipal Evaluation Teams in 7 municipalities
• Supporting professional development of Evaluation Teams in local level

PARTNERSHIP
• Working with stakeholders, CSO’s, schools and communities
• Networking between parents, communities, schools and  CSO’s in local level

• Working with University of Prishtina to open the masters  
   program on Inclusive Education

AWARENESS RAISING CAMPAIGNS (2013-2015)
    8 CAMPAIGNS
  2,372 CHILDREN REACHED DIRECTLY
140,580 CHILDREN REACHED INDIRECTLY    
 

AWARENESS RAISING
• Awareness sessions for children regarding disability 

  and children’s right to education

INCREASE OF RESOURCE ALLOCATION FOR INCLUSIVE 
EDUCATION AT LOCAL LEVEL

2012

2013

2014

Year Funding allocated in Euro 

+14.64% compared to year 2012

+132.69% compared to year 2013 

45,966

52,694

122,613

ADVOCACY

• Data collection of out-of-school deprived children
• Introducing inclusive teachers

INNOVATIONS



“Nipi shkonte në njërën nga shkollat fillore të qytetit, por mësuesja nuk e donte aty. Udhëheqësi i Ekipit Vlerësues ka 

biseduar me të, mirëpo mësuesja insistonte se duke qenë se nuk kishte mësimdhënës mbështetës për gjithëpërfshirje në 

atë shkollë, ajo nuk mund të punonte me të. Prandaj, e kemi sjellur në njërën nga shkollat fillore që mbështetet nga Save 

the Children dhe në qendrën e Handikos-it për aktivitete edukative.”

 ~ Gjyshja e fëmijës me aftësi të kufizuar

NUMRI I FËMIJËVE ME AFTËSI TË 
KUFIZUARA QË JANË INKUADRUAR 
NË ARSIMIN GJITHËPËRFSHIRËS 
PARASHKOLLOR, PARAFILLOR DHE FILLOR 
(2013-2015) 834

969
NUMRI I FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA QË KANË PËRFITUAR 
NGA AKTIVITETET E EDUKIMIT JO-FORMAL DHE TË SHËRBIMEVE TË 
REHABILITIMIT FIZIK DHE PSIKO-SOCIAL NË QENDRAT E REHABILITIMIT TË 
BAZUARA NË BASHKËSI (QRBB) TË HANDIKOS-IT (2013-2015)

“Përfitimet më të mëdha nga bashkëpunimi jonë me SCIK janë shkëmbimi i përvojave më të 
mira në fushën e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara, sidomos të fëmijëve, ngritja e 
kapaciteteve të personelit tonë në ofrimin e shërbimeve cilësorë të përditshme dhe veçanërisht 
ngritja e shkathtësive tona në avokim dhe ndërtim të partneriteteve me qeverisjen lokale.” 

~ Punonjës në QRBB Handikos
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FUSHATA PËR RRITJEN E VETËDIJËSIMIT (2013-2015)
    8 FUSHATA
  2,372 FËMIJË  TË ARRITUR DREJTPËRDREJTË
140,580 FËMIJË TË ARRITUR TËRTHORAZI     

RRITJA E ALOKIMIT TË RESURSEVE PËR ARSIMIN 
GJITHËPËRFSHIRËS NË NIVELIN LOKAL

2012

2013

2014

Viti Fondet e alokuara në Euro

+14.64% në krahasim me vitin 2012

+132.69% në krahasim me vitin 2013

45,966

52,694

122,613

AVOKIM

RRITJA E VETEDIJESIMIT
• Sesionet për rritje të vetëdijesimit lidhur me aftësinë  

  e kufizuar dhe të drejtat e fëmijëve në arsim

• Mbledhja e të dhënave për fëmijët e privuar që janë jashtë sistemit shkollor

• Prezantimi i mësimdhënënësve mbështetës

INOVACION 

784 MËSUES TË ARSIMIT PARASHKOLLOR, PARAFILLOR DHE FILLOR, 
SI DHE 14 EDUKATORE JO-FORMALE KANË MARRË 14 MODULE TË 
AKREDITUARA TRAJNIMI MBI GJITHËPËRFSHIRJEN

“Katërmbëdhjetë modulet na kanë ndihmuar neve në arsimin gjithëpërfshirës dhe në planin 

individual të arsimit. Ka qenë veçanërisht e qëlluar që trajnimet kanë qenë të hapura për të 

gjithë mësimdhënësit e shkollës tonë, sepse edhe ata kanë përfituar shumë, dhe e kuptojnë 

më mirë punën pedagogjike me fëmijë me aftësi të kufizuara.” 

~ Mësimdhënëse Mbështetëse për Arsim Gjithëpërfshirës

NGRITJA E KAPACITETEVE
• Trajnimet mbi Arsimin Gjithëpërfshirës në dhe para shërbimit
• Themelimi i Ekipeve Vlerësuese Komunale në 7 komuna
• Mbështetja e zhvillimit profesional të Ekipeve Vlerësuese në nivel lokal

PARTNERITETET
• Bashkëpunimi me palët e interesit, OSHC-të, shkollat dhe komunitetet

• Rrjetëzimi mes prindërve, komuniteteve, shkollave dhe  
  OSHC-ve në nivelin lokal
• Bashkëpunimi me Universitetin e Prishtinës për themelimin  
  e nivelit master në arsimin gjithëpërfshirës


