
Modelet e Aftësisë së Kufizuar 

Ky version i thjeshtë i modeleve të aftësisë së kufizuar u shkrua fillimisht ne anglisht. Ai 

është zhvilluar në mënyrë që më shumë njerëz, nga një numër i madh vendesh t’i 

kuptojnë domethënien. Në vitin 2004, Elisabeth Standen (që atëherë punonte në 

Qendrën e Studimeve të Aksesit dhe Komunikimit të Universitetit të Bristolit) më kërkoi 

që ti prezantoi këto 4 modele në një mbledhje nëTurqi, për pjesëmarrësit në projektet e 

BE-së me anglishte të mjaftueshme për të marrë pjesë në aktiviteteve. 

 

Modelet e Aftësisë së Kufizuar 

Ka mënyra të ndryshme për të parë situatën e personave me aftësi të kufizuara. Në të 

kaluarën ka pasur 3 modele, por në vitet 1970, njerëzit me aftësi të kufizuara filluan të 

zhvillonin një model të katërt. Ky model quhet 'Modeli Social i Aftësisë së Kufizuar'. Në 

këtë model, gjithsecili ndan përgjegjësinë për të përfshirë të gjithë te tjerët në shoqërinë 

tonë; çdokush ka të drejtë për një jetë me cilësi të mirë; njerëzit që janë të ndryshëm 

shihen si pasuri, jo si barrë. 

 

Ky tekst rreth 4 modeleve të aftësisë së kufizuar është shkruar nga persona me aftësi të 

kufizuara. Në këtë tekst: 

NE / neve / i joni-e jona = Personat me aftësi të kufizuara, njerëzit me dëmtime (gjendje 

mjekësore), njerëz që duhet të jetojnë me këto dallime. Jemi të kufizuar nga 

infrastruktura e ndërtesave, nga sistemet që nuk mund t'i përdorim dhe nga mënyra se 

si shoqëria është organizohuar kur nuk mendojnë për nevojat tona. 

 

Ata-Ato / Ata-Ato / i-e tyre = njerëzit pa aftësi të kufizuara, shumica e njerëzve në 

shoqëri që nuk janë të vetëdijshëm për njerëzit me aftësi të kufizuara dhe nevojat tona. 

 

Ne e kemi shkruar këtë tekst në këtë mënyre sepse duam që njerëzit të mendojnë rreth 

supozimeve të tyre (gjërat që ata mendojnë janë të drejta, por duhet të shikojnë nëse të 

tjerët janë dakort). Ju lutemi na tregoni mendimet tuaja dhe na ndihmoni që ta 

përmirësojmë këtë tekst. 

 

1.Modeli Individual: "Ata e shohin aftësinë tonë të kufizuar. Ata nuk na shohin si njerëz 

siç janë ata vetë. Ata shohin probleme; ata nuk shohin zgjidhje. Paaftësia jonë është një 

"problem" dhe ne duhet të gjejmë zgjidhje. Ne duhet të përpiqemi të jemi si njerëz 

"normalë". Ne duhet të përshtatemi në shoqërinë "normale". Nëse nuk i përshtatemi 

shoqërisë normale, ne përjashtohemi sepse ata mendojnë se ne nuk jemi të dobishëm. 



Nuk kemi rëndësi, nuk bëjmë pjesë, nuk llogaretemi. Ata mendojnë negativisht për ne. 

Ata nuk flasin me ne. Ata nuk duan të dinë se për çfarë ne kemi nevojë. Shumicën e 

kohës ata presin që ne të dështojmë; kur nuk dështojmë ata befasohen. Ata nuk shohin 

ngjashmëritë. Ata shohin dallimet. Këto dallime mund t'i mërzisin ose t'i trembin ata dhe 

nganjëherë ata janë agresive ndaj nesh. Ata nuk na duan neve në shoqërinë e tyre. Ne 

jemi jashtë, ata na lënë mënjanë (na shtyjnë drejt skajit). " 

 

2.Modeli Tragjik: "Ne nuk jemi të barabartë: ata na shohin papërkrahje, të dobët, të 

trishtuar, të zemëruar, të paaftë për të menaxhuar. Ata janë të fortë dhe të fuqishëm; 

ata na mbrojnë neve. Ne jemi të varur prej tyre, sepse ne nuk mund të bëjmë gjëra: ata 

nuk besojnë se ne mund të mësojmë ose të jemi të pavarur, kështu që ata nuk na 

lejojnë të mësojmë. Ata na mësojnë të jemi të pafuqishëm; disa prej nesh nuk mund të 

marrin vendime dhe gjithmonë kanë nevojë për ndihmën e tyre. Ata mendojnë se ne 

jemi viktima, 'duke vuajtur një tragjedi personale'. Ndonjëherë ata mendojnë se ne jemi 

'të guximshëm', por rrallë na pyesin se si ndihemi në të vërtetë. Atyre i vjen keq për ne, 

ata ndjejnë keqardhje për ne. Ata mendojnë se Mëshira është një 'shenjë e dashurisë', 

por ata nuk na respektojnë. Kjo nuk është dashuri, është ndjenja e tyre komplekse 

sepse janë të trembur për paaftësinë. Ata janë emocionalë dhe sjellja e tyre nuk është e 

natyrshme. Ndonjëherë janë shumë dramatikë, dhe ne e mbrojmë veten duke mbajtur 

distancë. Shoqëria mendon se ata janë fisnikë sepse na ndihmojnë; madje marrin 

çmime dhe shfaqen në TV. Por, a janë ata duke na dhënë ndihmën që na nevojitet? A 

na pyesin ata se çfarë duam ne? " 

 

3.Modeli Profesional: "Mjekët dhe ekspertët e tjerë"1 janë të ndryshëm nga ne, sepse 

ata kanë studiuar për aftësinë e kufizuar, ata njohin teorinë dhe praktikën. Ata janë 

njerëz të fuqishëm, sepse ata kanë zgjidhje. Ata thonë se mund të na "kurojnë" aftësinë 

tonë të kufizuara. Zgjidhjet e tyre janë logjike dhe teknike; ata nuk mendojnë për 

ndjenjat dhe mendimet tona, kurse zgjedhjet tona nuk janë të rëndësishme. Ata na 

etiketojnë me zhargon dhe fjalë të komplikuara që ne nuk i kuptojmë. Ata fokusohen në 

dëmtimet tona, ata shohin vetëm në një pjesë tonën të vogël (trupi ose mendja jonë): ne 

jemi një defekt mjekësor (ose tjetër). Ata duan të na shërojnë për të na bërë një person 

"perfekt", për të na bërë "normal". Ata mendojnë se çdo person me aftësi të kufizuara 

dëshiron të jetë normal. Ata vendosin për ne: ata nuk na shpjegojnë informacionin që na 

nevojitet për të marrë vendime. Ne jemi objekte dhe nuk kemi të drejtë të zgjedhim; 

nganjëherë ne jemi raste interesante. 

 

4.Modeli Social: "Ne mund të bëjmë shumë gjëra: mësojmë atë për çfarë jemi të 

interesuar; dallimi ynë mjekësor mund nënkuptojë se mund të bëjmë gjëra në mënyra të 

ndryshme. Ne mund t'i qasemi gjërave, vendeve dhe mundësive, në mënyrë që të 

arrijmë qëllimet tona. Ne mund të marrim vendime për jetën tonë, ashtu si ata. Ne e 



kuptojmë se si funksionojnë sistemet, dime si të pyesim për atë që na nevojitet; pra ne 

kërkojmë gjëra të mundshme, jemi realiste. Gjithkush mendon se si ne mund të 

përfshihemi në shoqëri. Njerëzit në pushtet duhet të mendojnë për nevojat tona; këtë e 

thotë ligji, dhe ata janë të trajnuar. Mund të jemi aktivë dhe të marrim pjesë plotësisht. 

Jemi pjesë e proceseve të shoqërisë, nga diskutimet dhe vendimet, deri në kontrollimin 

e funksionimit të sistemit. Kur ata jetojnë dhe punojnë me ne, mund t'i kuptojnë nevojat 

tona dhe behen të ndjeshëm ndaj dallimeve tona. Ata e kuptojnë se qëndrimet e tyre 

mund të ndikojnë te të tjerët. Gjithkush komunikon qartë: Të gjithë jemi NJERËZ; Jo 

"ATOdheNE". "Këtu" Ekspert " i referohet një personi që studion teori, hulumton dhe 

shkruan për një pjesë të vogël të jetës sonë: mjekësore, arsimore, psikologjike, sportive, 

arkitekturore, sociologjike, ... Por, a kuptojnë ata çfarë është të jetosh me aftësi të 

kufizuara? Në fakt, ne jemi ekspertët më të mirë për kushtet tona; ndonjëherë, nuk jemi 

të vetëdijshëm se sa shumë mund të bëjmë.  

Përmbledhja e 4 modeleve:  

Tabela 1: Modelet e aftësisë së kufizuar - Qëndrimet dhe ndjenjat 

 

Modeli i paAftësisë Ne - njerëzit me aftësi të 
kufizuar 

Ata – njerëzit paaftësi të 
kufizuara 

Individual Ne jemi vetem Paaftësia është e pavend 

Tragjik Ne jemi të mëshiruar Atyre i vjen keq për ne 

Ekspert Ne nuk dime asgjë Ekperti di gjithçka 

Social Ne jemi të përgjegjshëm Gjithsecili është i përfshirë 

 

Tabela 2: Modelet e aftësisë së kufizuar - Veprimi dhe sjellja 

 

Modeli i paAftësisë Ne - njerëzit me aftësi të 
kufizuar 

Ata – njerëzit paaftësi të 
kufizuara 

Individual Jo i përfshirë, disa punojnë 
për problemet tona 

Mos të bërit gjë 

Tragjik Merr ndihmë Ofron ndihmë dhe bamirësi 

Ekspert Objekte që nuk bëjnë asgjë Ekspertët bëjnë gjithçka 

Social I përfshirë në vendime dhe 
detyra 

Marrin pjesë në mënyrë të 
barabartë 

 

 

 


