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Të dashur prindër,
Ne rritemi çdo ditë duke pasur në fokus të punës tonë
individët me aftësi të kufizuara dhe gjithëkënd që ka rol
kyç në zhvillimin e potencialit maksimal të tyre. Padyshim
që faktori më i rëndësishëm në mirërritjen e fëmijës janë
prindërit.
Jam e lumtur që 5 vjetori i ofrimit të shërbimeve tona, na
gjen në mjedise të reja, të dyfishuar në staf, me shërbime
të reja jo vetëm për fëmijët dhe adultët me sindromën
Down, por edhe me aftësi të tjera të kufizuara intelektuale,
sfida në zhvillim dhe në të nxënë.

M.A. Emanuela Zaimi
Themeluese dhe Drejtuese e
Fondacionit “Down Syndrome Albania”
Anëtare e Bordit Drejtues të
EDSA – Shoqata Europiane e Sindromës
Down.

Asgjë nuk e kemi arritur lehtë! Por, fatmirësisht, janë të
shumtë donatorët që kanë besuar në përkushtimin dhe
profesionalizmin e punës tonë. Prej një viti tashmë, dhe ju
jeni kontribues të rëndësishëm për fondacionit tonë, me
të ardhurat që sillni përmes pagesës së shërbimeve për
fëmijët tuaj. Ne vazhdojmë t’ia dalim për të pasur tarifat
më minimale në vend kundrejt një shërbimi mjaft cilësor,
si dhe të mbështesim familjet në gjendje të vështirë
ekonomike apo sociale. Do të mundohemi të vazhdojmë
të ndihmojmë në këtë mënyrë sa herë të jetë e mundur,
sepse për ne mbi të gjitha ka rëndësi që asnjë fëmije të
mos i mungojë mbështetja e nevojshme për të qenë i
pavarur dhe i gjithëpërfshirë në komunitet.
Unë i jam përjetë mirënjohëse stafit të mrekullueshëm që
kemi. Ndihem e bekuar me ta, dhe besoj se si unë ndihen
të gjithë prindërit që trokasin tek ne, e bëhen pjesë e
familjes tonë të madhe.
Tashmë, krahas terapistëve të shkëlqyer që kemi dhe
drejtueses së shërbimeve, kemi dhe një ekip multidisiplinar
bio-psiko-social të përbërë nga profesionistë. Ky ekip
është në krye të vlerësimit të nevojave të fëmijëve tanë
dhe të monitorimit të zhvillimit të tyre. Sigurimi i një
shërbimi cilësor mbetet prioritet për ne, ndaj dhe po qasim
mes nesh ekspertë vërtetë të zotë në vend, që për hir të
së vërtetës janë të pakët në numër. Vizioni im menaxhues
është që fondacioni ynë të ketë në fron të advokacisë
personat me AK, prindërit, motrat dhe vëllezërit e tyre
dhe në shërbim të zhvillimit të fëmijëve tanë të ketë
profesionistë të zotë, por dhe të ndërgjegjshëm.
Qendra e Shërbimeve PRO PAK, qoftë përherë adresa e
duhur për çdo individ që ka nevojë për ne!
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Vizioni Ynë
Për një jetë të shëndetëshme, të pavarur dhe gjithëpërfshirëse për
individët me aftësi të kufizuara në Shqipëri.

Misioni Ynë
Të mbështesë zhvillimin e plotë të individëve me aftësi të kufizuara në
Shqipëri. Të promovojë dhe mbrojmë të drejtat e tyre përmes vlerës
së të drejtave të njeriut dhe bazuar në parimet e mos diskriminimit,
dinjitetit të individit, pranimit dhe gjithëpërfshirjes, duke rritur
ndërgjegjësimin, advokuar dhe punuar me etikë dhe profesionalizëm
të lartë në mënyre transparente.
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Të nderuar prindër,
Fëmijët tuaj, pavarësisht nevojave specifike që mund të kenë në kujdes
dhe edukim, janë misioni i jetës tuaj dhe çdo ditë ju përpiqeni të bëni
më të mirën për ta. Vendimet më të mira për fëmijën tuaj vijnë pikërisht
nga ju!
Është me rëndësi që secili prej jush të ketë informacionin e duhur për
vështirësitë me të cilat përballet fëmija, me qëllim që të kontribuoni
në mënyrën e duhur me shërbimet e nevojshme dhe të përshtatshme
sipas moshës së fëmijës.
Shërbimet terapeutike që në moshë të hershme janë një
domosdoshmëri për mbarëvajtjen e zhvillimit të fëmijëve tuaj.
Këto shërbime i ndihmojnë fëmijët të përshtaten me persona të
rinj dhe vende të reja, të rrisin bashkëveprimin me fëmijët e tjerë, të
përmirësojnë aftësitë e tyre kognitive dhe emocionale, si dhe të fitojnë
aftësi të pavarësisë personale e sociale.
Shërbimet terapeutike, shërbimet mbështetëse dhe programet
e autonomisë personale dhe sociale janë themeli i zhvillimit të
vazhdueshëm të fëmijës tuaj dhe njëkohësisht hapat e tyre të parë
drejt një jete të pavarur dhe gjithëpërfshirëse në shoqëri.
Jepini fëmijëve tuaj mundësitë që meritojnë! Mbështesni fëmijët tuaj
në zhvillimin e potencialit të tyre!
Flavia Shehu
Drejtuese e “Qendra e Shërbimeve PRO PAK”
Fondacioni Down Syndrome Albania
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Qendra e Shërbimeve PRO PAK
Emri i ri i qendrës tonë të shërbimeve, u zgjodh diktuar nga misioni dhe
përkushtimi ynë PRO të drejtave dhe nevojave të personave me aftësi të
kufizuara; nga objektivi ynë për të siguruar shërbime PROfesionale për
ta dhe për të qenë një faktor i rëndësishëm në sektorin e shërbimeve
për ngritjen e kapaciteteve dhe dijeve të specialistëve që punojnë me
dhe për PAK (Persona me Aftësi të Kufizuara).
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Shërbimet Tona

Vlerësime nga ekipi multidisiplinar
Procesi i vlerësimit është ndër proceset më të rëndësishme. Ky proces
realizohet në disa faza;

1 - Faza e parë është vëzhgimi i fëmijës në ndërveprim me persona të
ndryshëm dhe në mjedise të ndryshme;
2 - Faza e dytë përfshin intervistën e detajuar me prindërit;
3 - Faza e tretë përfshin prova të drejtpërdrejta me fëmijën.
Vlerësimi i fëmijës kryhet nga ekipi multidisiplinar i cili përbëhet nga: mjek
psikiatër infantil, mjek neurolog, psikolog klinik, logopedist, fizioterapist,
teknicieni i terapisë ABA dhe psikologu klinik i fokusuar tek prindërit dhe
marrëdhëniet e tyre. Vlerësimi realizohet përpara fillimit të marrjes së
shërbimeve terapeutike dhe përcakton nevojën e fëmijës për shërbime
specifike, si dhe frekuencën e marrjes së këtyre shërbimeve, pra programin
terapeutik.
Po i njëjti ekip bën dhe rivlerësim të fëmijës gjatë vitit.
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Terapi Fizike, Psikomotricitet dhe Hidroterapi
Fizioterapia është një shërbim i cili synon rehabilitimin dhe përmirësimin
e cilësisë së jetës për personat me çrregullime të lëvizjes dhe për personat
me aftësi të kufizuara, ku përfshihen gjithashtu vështirësitë emocionale dhe
psikosociale.
Fizioterapia ka të bëjë me vleresimin, parandalimin dhe trajtimin rehabilitues.
Fizioterapia ofron shërbime terapeutike në shumë specialitete, si: në
neurologji, pediatri, ortopedi-traumatologji, reumatologji, geriartri, dëmtime
sportive, etj. Fizioterapia merret me trajtimin e çrregullimeve dhe lëndimeve
të sistemit muskulo-skeletik dhe nervor, por edhe me çrregullimet kardiopulmonare.
Ky shërbim mund të ofrohet tek çdo person me këto vështirësi që në moshë
të hershme, madje edhe nga mosha 2-3 muajshe, duke përdorur një
shumë-llojshmëri të gjerë të mënyrave për trajtimin e çrregullimeve të lindura
ose të fituara të zhvillimit neuromuskular dhe skeletor. Trajtimi përfshin
ushtrimet terapeutike, riedukimin neuromuskular, stimulimin elektrik të
muskujve dhe ushtrime specifike. Trajtimi përqëndrohet në përmirësimin e
aftësive motorike, ekuilibrint dhe koordinimit të lëvizjeve.
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Terapi Gjuhe dhe të Foluri (LOGOPEDI)
Terapia e gjuhës dhe e të folurit praktikohet nga specialistë të quajtur
logopedë, të cilët janë të aftë të vlerësojnë, të diagnostikojnë dhe të trajtojnë
çrregullimet e komunikimt, çrregullimet e zërit dhe të gëlltitjes.
Logopedia fokusohet tek përmirësimi i të folurit të fëmijëve e i të rriturve
dhe tek përmirësimi i aftësive për të kuptuar dhe për të shprehur gjuhën,
përfshirë edhe gjuhën joverbale. Logopedi trajton dhe rehabiliton moshat
nga 0 vjeç deri tek më të rriturit për vështirësi të ndryshme të artikulimit, të
cilat mund të vijnë si pasojë e patologjive të lindura ose të fituara gjatë jetës.
Logopedia konsiston në rehabilitimin e:
✓ Çrregullimeve të të folurit
✓ Çrregullim it të gjuhës
✓ Kordave të zërit
✓ Të folurit tek personat që nuk dëgjojnë
✓ Të folurit tek persona me sindromën Down
✓ Të folurit tek fëmijët me çrregullim të spektrit të autizmit
✓ Të folurit tek personat që belbëzojnë
✓ Çrregullimeve të gëlltitjes
✓ Të folurit tek personat me epilepsi
✓ Të folurit tek personat me ADHD (çrregullim i vëmendjes dhe
hiperaktivitetit)
✓ Të folurit tek personat që kanë kaluar paralizë faciale
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Terapi zhvillimi dhe okupacionale
Terapia e zhvillimit përfshin fëmijët e grupmoshës 0-10 vjeç dhe ka në fokus
të aftësojë fëmijën në përmbushjen e potencialit kognitiv, emocional dhe të
aftësimit për jetën.
Terapia e zhvillimit dhe okupacionale ndërhyn në fushat e mëposhtme:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Aktivitete të jetës së përditëshme
Aftësimin për jetën
Arsimim
Koha e lirë
Aftësitë motorike (globale dhe fine)
Aftësitë kognitive
Aftësitë e komunikimit
Përmirësimin e ndërveprimit social

Terapi ABA
Analiza e Aplikuar e Sjelljes (ABA) thekson se sjelljet e dëshiruara mund të
mësohen përmes një sistemi shpërblimesh dhe pasojash.
Si funksionon terapia ABA?
Qëllimet e trajtimit janë të hartuara në bazë të moshës dhe nivelit të aftësisë
së fëmijës. Ato mund të përfshijnë shumë fusha të ndryshme të aftësive, siç
janë:
✓ Komunikimi dhe gjuha
✓ Aftësitë sociale
✓ Vetë-kujdesi
✓ Loja dhe argëtimi
✓ Aftësitë motorike
✓ Mësimi dhe shkathtësia akademike
Të gjithë fëmijët mund të përfitojnë nga terapia ABA duke qenë se është
hartuar për të përmirësuar si sjelljen ashtu edhe aftësitë kognitive, sociale
dhe emocionale.
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Terapi me metodën Floortime
Metoda DIR/Floortime është e përgatitur për çdo fëmijë dhe përfshin familjet
në mënyrë shumë intensive. Kjo metodë është e bazuar mbi ndryshimet
individuale të zhvillimit dhe të marrëdhënieve (DIR) dhe është e organizuar
rreth katër boshteve kryesore:
1. Niveli i funksionimit dhe zhvillimit emocional që fëmija ka arritur
(Zhvillimi).
2. Ndryshimet individuale në mënyrën se si sistemi nervor i fëmijës punon,
me fokus në se si këto ndryshime ndikojnë në përpunimin e informacionit
dhe planifikimin motor (Ndryshimet Individuale).
3. Lloji i ndërveprimeve që fëmija vendos me prindin apo kujdestarët e
tjerë, familjen, komunitetin (Baza tek Marrëdhënia).
4. Modeli i ndërhyjes në grup/ekip, në të cilin ekspertët e secilës fushë në
të cilën fëmija ka vështirësi, punojnë së bashku për të realizuar progresin
e fëmijës.
Floortime konsiderohet si përbërësja më e rëndësishme e metodës DIR dhe
fokusohet në një proces të mësuari nëpërmjet ndërveprimeve emocionalisht
domethënëse të cilat inkurajojnë 6 aftësitë bazë të zhvillimit. Kjo përfshin
një lojë të udhëhequr e të përsëritur disa herë në ditë nga prindërit dhe
rregullisht të supervizuar nga një ekspert.
Parimet e DIR të cilat duhet të respektohen gjithmonë janë:
✓ Të ndiqet drejtimi i fëmijës dhe të mbështetet iniciativa e tij
✓ Të fokusohet në vëmendjen e përbashkët
✓ Të mbyllë rrathët e komunikimit, të krijojë zgjidhje të problemeve
gjysëm të strukturuara
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✓ Të vendosë përballë sjelljeve të përsëritura pengimin hokatar
(nëpërmjet lojës)
✓ Të mbështesë vëmendjen pamore, të punojë me imitimin, etj.
Floortime përfaqëson një standart të ri trajtimi, nga i cili mund të përftojnë
të gjithë fëmijët, për të nxitur zhvillimin emocional, social, komunikimin, të
menduarin dhe sjelljet pozitive të fëmijës.

Terapi Arti dhe Muzikoterapi
Muzikoterapia dhe terapia e artit janë ndërhyrje të rëndësishme dhe të
pëlqyeshme për fëmijën. Vizatimi për fëmijët është një vend i sigurt ku
ata arrijnë të shprehen dhe të rrethohen nga një mjedis mikpritës, larg
emocioneve negative. Praktikimi i terapisë së artit dhe muzikoterapisë e
lejon fëmijën të transferojë ankthin, frikërat, fantazinë dhe fajin, në objekte
dhe jo në njerëz. Fëmijët përjetojnë mbështetje emocionale dhe me anë të
këtyre terapive, ata mund të mësojnë të kuptojnë edhe më mirë ndjenjat
dhe mendimet e tyre, të mësojnë të komunikojnë me të tjerët, të mësojnë
të shprehin emocionet e tyre, të modifikojnë sjelljen, të zhvillojnë aftësi
problem-zgjidhëse dhe të mësojnë një shumë-llojshmëri mënyrash se si
të gjithëpërfshihen në shoqëri. Nëpërmjet stimujve akustikë, fëmijët ulin
ankthin, përmirësojnë sjelljen dhe shtojnë besimin në vetvete. Në këtë
mënyrë fëmijëve me vështirësi në të folur, muzika iu vjen në ndihmë për të
mësuar artikulimin e fjalëve. Muzikoterapia dhe terapia e artit ndihmojnë
fëmijët me vështirësi dhe diagnoza të ndryshme, siç mund të jenë: sindroma
Down, çrregullim i spektrit të autizmit, vështirësitë në të folur, sfida (vonesa)
të tjera në zhvillim dhe në të nxënë.
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Terapi në grup
Terapia në grup përfshin terapinë me më shumë së një fëmijë. Pra, përbëhet
nga 2 deri në 4 fëmijë. Një terapi e tillë është një mjet i fuqishëm kur adresohen
nevojat e fëmijëve. Terapia në grup jep siguri dhe zvogëlon përvojën e
kërcënimit emocional. Terapia në grup është shumë efektive në trajtimin e
fëmijëve më aftësi të kufizuara sepse ajo përmirëson ndërveprimin social dhe
nxit emocionet.
Qëllimet e terapisë në grup janë:
✓ Inkurajimi i fëmijëve për të mësuar nëpërmjet përvojave me fëmijë të
tjerë
✓ Inkurajimi i ndërveprimeve pozitive sociale dhe bashkëpunimi
✓ Ndihmon fëmijët të zhvillojnë besim
✓ Krijimi i mjediseve të qëndrueshme sociale për fëmijët
✓ Fuqizimi i një fëmije për të kontribuar në grup
✓ Eliminimi i pengesave fizike dhe psikologjike ndaj ndërveprimit social
✓ Kuptimi i përfitimeve dhe gëzimi i ndërveprimit
Nga terapia në grup mund të përfitojnë të gjithë grupmoshat. Terapia e grupit
është përdorur me një gamë të gjerë njerëzish që kanë çrregullime, duke
përfshirë kushtet psikosomatike, aftësitë e ndjeshme (vizuale dhe dëgjimore),
dëmtimet neuromuskulare dhe ortopedike, fëmijët me sindromën Down, në
spektrin e autizmit apo me sfida të tjera në zhvillim dhe në të nxënë.
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Shërbimi i ndërhyrjes së hershme terapeutike në
mjedisin natyror të familjes
Ndërhyrja e hershme terapeutike në shtëpi i referohet ndërhyrjes tek fëmijët
nga lindja deri në 6 vjeç dhe ka për qëllim:
✓ Të mbështesë familjarët në mënyrë që këta të fundit të maksimizojnë
zhvillimin e fëmijës së tyre
✓ Të promovojë zhvillimin e fëmijës në sferat e tyre jetësore të zhvillimit
✓ Të promovojë besimin në vetvete të fëmijëve, duke qënë se ndërhyrja
ndodh në mjedise familjare
✓ Të inkurajojë prindërit në edukimin e fëmijës
✓ Të nxisë aftësitë e kujdesit për veten, si dhe të rrisë autonominë
personale të fëmijës.
Shërbimi i ndërhyrjes në shtëpi ka treguar shumë arritje të tilla si:
✓ Fëmija arrin të përgjithësojë aftësitë e mësuara në procesin terapeutik
në qendër
✓ Fëmija arrin të mësojë aftësi të reja në mënyrë të natyrshme
✓ Prindërit mësojnë strategji dhe ndërhyrje për çështje specifike të
fëmijës në bashkëjetesën e përditshme
✓ Prindërit informohen me imtësi mbi punën e përditshme me fëmijën
etj.
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Shërbimi i mbështetjes në kopshte/ shkolla
Mësimi i aftësive të reja tek fëmijët kërkon edhe mirëmbajtjen e këtyre
aftësive, si dhe përgjithësimin e tyre. Shërbimi i mbështetjes në kopshte/
shkolla i ndihmon fëmijët me aftësi të kufizuara të përgjithësojnë njohuritë
e fituara në procesin terapeutik, si dhe të fitojnë aftësi të reja të autonomisë
personale dhe sociale. Ky shërbim mbështetet fort në parimet e nxitjes
së fëmijës për të rritur bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen në grup, si dhe
përmirësimin e aftësive akademike.

Kursi i gjuhës dhe i matematikës
Këto kurse synojnë t’u mësojë fëmijëve konceptet kryesore që lidhen me
elementët e gjuhës shqipe dhe përvetësimin e njohurive bazë në fushën e
matematikës.
Në kursin e gjuhës i kushtohet rëndësi koncepteve më të rëndësishme të
gjuhës shqipe që lidhen me kategoritë e emrit, foljes, mbiemrit, përemrit,
ndajfoljes etj. Logjikisht kalohet nga më e lehta tek më e ndërlikuara. Shkallëshkallë formohen konceptet gramatikore, rritet aftësia e fjalëve fjaliformuese
sipas rregullave të gjuhës shqipe, kalohet nga fjalitë e thjeshta tek më të
vështirat, etj.
Shprehitë praktike për mësimin e gjuhës shqipe mbështeten në një numër të
madh e të larmishëm ushtrimesh. Ato janë të ndara në disa kategori:
•
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Ushtrime të drejtpërdrejta me përgjigje pohuese apo mohuese

•
•
•
•
•

Ushtrime me vende bosh që kërkojnë të plotësohen
Ushtrime alternative me disa përgjigje
Ushtrime të ndara në pjesë që kërkojnë plotësim fjale ose fjalie
Ushtrime me vendosje fjalësh në mënyrë të çrregullt, me gabime
gramatikore që kërkojnë vëmendjen dhe asimilimin e rregullave të
mësuara
Ushtrime në formë dialogu ku është dhënë vetëm njëra alternativë etj.

Kursi i matematikës synon t’i ndihmojë fëmijët të përvetësojnë njohuritë
bazë në fushën e matematikës, siç janë:
•
•
•
•
•
•
•
•

Numërimi
Njohja e numrave
Sasitë
Mbledhja
Zbritja
Pjesëtimi
Shumëzimi
Njohja e formave gjeometrike

Ky kurs ofrohet nëpërmjet metodës NUMICON, një metodë e njohur për
mësimin e aftësive matematikore tek fëmijët me vështirësi në zhvillim.
Në kursin e gjuhës dhe të matematikës përfshihen fëmijë që në moshën 4
vjeçare.
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Kursi i kërcimit
Kursi i kërcimit, përveç argëtimit dhe rritjes së motivimit të fëmijëve për të
shkathtësuar lëvizjet e trupit të tyre, shërben për të promovuar dhe për të
stimuluar zhvillimin e motorikës globale tek fëmijët 3-12 vjeç dhe rifitimin
e aftësive motore autonome, duke rritur shkathtësinë në lëvizjet e duarve
dhe të këmbëve, duke ndërtuar fortësinë e muskujve të mëdhej të trupit
dhe përmirësimin e lëvizjeve dhe të posturës së trupit. Nëpërmjet këtij kursi
stimulohen edhe aftësitë imituese të fëmijës (imitime motore).

Kursi i autonomisë personale për fëmijët 3-13 vjeç
Autonomia personale ka të bëjë me zhvillimin ose ruajtjen e aftësive praktike
të jetesës së përditshme.
Në këtë kurs punohet me programet që nxisin vetëdijen personale dhe
vetëvlerësimin, në mënyrë që të përmirësohet cilësia e jetesës së vetë
individit. Nëpërmjet këtij kursi fëmijët mësojnë aftësi të reja, të tilla si:
✓ Vetëkujdesi për higjenën: Larja e duarve, higjena e gojës, procesi i
tualetit, procesi i dushit, etj
✓ Proceset e veshje- zhveshjes, identifikimin dhe zgjedhjen vetë të
veshjes
✓ Proceset e ushqyerjes së pavarur dhe të kujdesit për mjedisin e kuzhinës:
përgatitja e një vakti të thjeshtë; shtrimi i tavolinës, etj
✓ Kujdesi për ambientin e ndenjes, e fjetjes, etj.
Ekipi i specialistëve ndërhyn aty ku është më e nevojshme, bazuar në nevojat
e fëmijës. Autonomia personale mbetet gjithmonë objektivi themelor që
ndiqet në punën me fëmijët dhe për këtë qëllim ky kurs i ndihmon të gjithë
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pjesëmarrësit për të qenë sa më të pavarur.

Kursi i autonomisë sociale për adoleshentë dhe të rritur
Autonomia sociale është e rëndësishme për gjithëpërfshirjen sociale, për të
pasur një punë dhe një profesion, për një jetë të pavarur dhe gjithëpërfshirëse.
Ky kurs synon të përshtasë aftësitë e individëve për të qënë të pavarur çdo
ditë të jetës së tyre, të orientohen në kohë dhe në hapësirë, të ndërtojnë
identitetin e tyre dhe të jenë të aftë të realizojnë qëllimet e tyre.
Fushat në të cilat ndërhyn autonomia sociale janë:
✓ Komunikimi: - është i rëndësishëm për të ditur si të pyesin; si të japin
informacione personale; si të përdorin telefonat për të komunikuar,
etj.
✓ Orientimi në rrugë: - është i rëndësishëm për të ditur të kalojnë
rrugën në vijat e bardha; të njohin semaforin dhe ta përdorin atë në
përditshmërinë e tyre.
✓ Njohja dhe përdorimi i mjeteve të transportit publik: - është i
rëndësishëm për t’u orientuar në qytet dhe për të lëvizur në mënyrë
të pavarur.
✓ Njohja dhe përdorimi i parave: - përfshin njohjen, numërimin e parave
dhe parashikimin e shpenzimeve, duke kryer blerje personale apo
edhe blerje për shtëpi.
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✓ Përgatitja për pushime: - ndihmon pjesëmarrësit të arrijnë të përgatiten
vetë për pushime përfshirë: përgatitjen e valixhes, prenotimin e vendit
të fjetjes, udhëtimin etj.
Autonomia sociale përfshin moshat nga 14 deri në moshën 30 vjeç. Mund
të trajtojë dhe ndihmojë të gjithë personat që kanë vështirësi në fusha të
ndryshme të zhvillimit, si: zhvillimi fizik, zhvillimi social-emocional, zhvillimi i
komunikimit dhe i të folurit, dhe zhvillimi intelektual.

Këshillim psikologjik individual me prindërit
Kujdesi për një fëmijë me aftësi të kufizuara shpeshherë mund të jetë një
sfidë për prindërit. Edhe situatat më të thjeshta si p.sh., një shëtitje në park,
nganjëherë kërkojnë energji shtesë për t’u menaxhuar. Të rrisësh një fëmijë
me aftësi të kufizura mund të jetë e lodhshme fizikisht, por mbi të gjitha
emocionalisht dhe mendërisht.
Prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara shpesh përjetojnë stres, probleme
në çift, apo në marrëdhënien me fëmijët e tjerë në familje, irritueshmëri,
ankth, depresion, etj. Të gjitha këto ndonjëherë mund të vijnë dhe nga
sfidat e ndryshme që hasin në Shqipëri si shkak i veprimit të padrejtë apo
mosveprimit të institucioneve; sjelljeve të shoqërisë apo edhe kulturës
shqiptare në lidhje me bashkëjetesën në familje të madhe. Ndikimi i këtyre të
fundit në gjendjen e përgjithshme shëndetësore i bën të ndihen të lodhur, të
irrituar, shpie në pagjumësi, vështirësi në frymëmarrje, përqëndrim etj.
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Lajmi i mirë është se aftësitë për të përballuar më mirë sfidat e kujdesit për
një fëmijë më aftësi të kufizuara mund të mësohen. Këshillimi psikologjik ju
ndihmon të përmirësoni ndjenjën e mirëqënies, si dhe forcon mekanizmat
për të zgjidhur krizat.
Shërbimi i këshillimit psikologjik në Qendrën e Shërbimeve PRO PAK mund
t’ju ndihmojë:
✓ Të mësoni se ju keni kontroll dhe keni aftësinë për të ndikuar dhe
ndryshuar situatat dhe emocionet.
✓ Të balanconi kujdesin për fëmijën me aspekte të tjera të jetës.
✓ Të kuptoni më mirë ndjenjat tuaja, duke ju ndihmuar t’i adresoni në
mënyrë më objektive sfidat në të ardhmen.
✓ Të kujdeseni më mirë fizikisht dhe emocionalisht për veten tuaj, duke
qenë kështu më eficent edhe në kujdesin ndaj fëmijës.
✓ Të ndërtoni një marrëdhënie më të shëndetshme në çift dhe familje.
Nëse ju ia dilni të jeni mirë me veten dhe familjen tuaj, edhe fëmija juaj me
aftësi të kufizuara do t’ia dalë të zhvillojë në maksimum potencialin e tij.
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Terapi në grup me prindërit
Qendra e shërbimeve PRO PAK ofron shërbimin e këshillimit në grup për
të mbështetur emocionalisht prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara.
Ka shumë arsye pse prindërit kanë nevojë për mbështetje emocionale, dhe
shpeshherë të takosh njerëz të tjerë që ndajnë të njëjtën eksperiencë është
mjaft lehtësuese.
Në një grup mbështetje emocionale prindërit kuptojnë se nuk janë vetëm,
se ka persona të tjerë që po hasen me të njëjtat sfida, duke lehtësuar kështu
ndjenjën e izolimit.
Grupet janë vende perfekte për t’u socializuar dhe për të marrë mbështetje.
Ndjenja e izolimit lehtësohet kur dëgjon historitë e të tjerëve të ngjashme
me historinë tënde dhe kupton se edhe ata po luftojnë njësoj si ty. Procesi i
këshillimit në grup ju ndihmon të kuptoni dhe pranoni më mirë pikëpamjet
e të tjerëve dhe të fitoni aftësi të shëndetëshme për të pranuar ndryshimet.
Është në natyrën njerëzore që gjithësecili ta shohë realitetin në optikën e
tij. Pjesëmarrja në një grup këshillimi, përvoja e individëve me të cilët ndani
të njëjtën eksperiencë prindërimi, mund t’ju ndihmojë ta shihni situatën në
mënyrë më realiste. Aty ju do të merrni mbështetje jo vetëm nga terapisti,
por edhe nga prindërit e tjerë, duke ju motivuar më shumë drejt ndryshimit.
Procesi i terapisë në grup për prindërit drejtohet nga psikologu.
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Asistencë ligjore
DSA promovon dhe mbron të drejtat e personave me AK në përputhje edhe
me Konventën e Personave me Aftësi të Kufizuara dhe legjislacione të tjera.
Në mbështetje të punës së saj, DSA ofron edhe këshillim ligjor për prindërit,
duke përfshirë: përpilim të kërkesave zyrtare; informacion dhe ndërgjegjësim
mbi të drejtat dhe detyrimet; përfaqësim pranë institucioneve sipas rastit;
advokim dhe lobim për përmirësime të legjislacionit në mbrotje të interesave
të personave me AK dhe familjarëve të tyre.
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