
Situata e arsimit parashkollor gjithëpërfshirës 
në bashkitë Elbasan dhe Korçë 

% e fëmijëve me aftësi të kufizuara, të grupmoshës 0-6 vjeç, sipas vlerësimit të 
KMCAP (Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë).

Sipas raportit kombëtar mbi prevalencën e aftësisë 
së kufizuar në nivel kombëtar, përgatitur  nga Save 
dhe Children dhe World Vision në Prill 2017, aftësia e 
kufizuar rezulton të jetë shumë herë më e lartë se 
ajo e përcaktuar nga sistemi aktual i vlerësimit 
KMCAP.
Raporti gjeti se 10.4 % të fëmijëve në grup- 
moshat 2 – 17 vjeç paraqesin një vështirësi të 
thelluar në fushat e funksionimit.                              

Regjistrimi i fëmijëve 0-6 vjeç, në struktura parashkollore publike për vitin shkollor 2017-2018, sipas të 
dhënave të DAR - duke përfshirë dhe fëmijët me aftësi të kufizuara, sipas certifkimit aktual nga KMCAP- 
në Bashkitë Elbasan dhe Korçë.
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Shpenzimet vjetore në 2017 për një fëmijë me aftësi të kufizuara në arsimin parashkollor 
gjithëpërfshirës, të cilat përfshijnë edhe shërbime mbështetëse (rehabilitim, transport, mësues 
ndihmës) , janë deri në 7.3 herë më të larta, se për një fëmijë pa aftësi të kufizuara, sipas përllogaritjes 
së mëposhtme, e cila është praktikuar nga Bashkia Elbasan përgjatë vitit 2017. 

FORMULA E PËRDORUR: Shpenzimet për arsimin parashkollor gjithëpërfshirës për një fëmijë me aftësi të 
kufizuara = shpenzime për arsim për një femije pa aftësi të kufizuara + shpenzime që ulin/reduktojnë 
pabarazinë apo barrierat për një pjesëmarrje të barabartë në sistemin dhe procesin arsimor. 

Sa duhet të ishin buxhetet për të aplikuar një arsim parashkollor 
gjithëpërfshirës për fëmijët me AK në Bashkitë Elbasan dhe Korçë në 2018?
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Shpenzimet në arsimin parashkollor për një 
fëmijë pa aftësi të kufizuara 3-6 vjeç (2017)

Shpenzimet e arsimimit të një fëmije 
me aftësi të kufizuara (3-6 vjeç) në arsimin 

parashkollor gjithëpërfshirës (2017)
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394 fëmijë 0 - 6 vjeç
         me AK në Elbasan 
 sipas të dhënave nga Shërbimi 
 Social Shtetëror, vlerësuar 
 nga KMCAP për vitin 2017

365,000 lekë
 kosto totale për
 një fëmijë me AK

Buxheti i rekomanduar në 2018 për një 
arsim parashkollor gjithëpërfshirës të 
fëmijëve me AK duhet të jetë 

143,810,000 lekë (27 herë më i lartë)

Buxheti në 2017 për të gjithë fëmijët 
në arsimin parashkollor (duke 
përfshirë ata me AK) ishte 

5,220,000 lekë   

 32 fëmijë 0 - 6 vjeç
         me AK në Korçë 
 sipas të dhënave nga Shërbimi 
 Social Shtetëror, vlerësuar 
 nga KMCAP për vitin 2017

365,000 lekë
 kosto totale për
 një fëmijë me AK

Buxheti i rekomanduar në 2018 për një 
arsim parashkollor gjithëpërfshirës të 
fëmijëve me AK duhet të jetë 

11,680,000 lekë (9 herë më i lartë)

Buxheti në 2017 për të gjithë fëmijët 
në arsimin parashkollor (duke 
përfshirë ata me AK) ishte 

1,237,054 lekë   


