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Të punosh tek NHS* 
 

Unë punoj si ergoterapeute në një Ekip për Zhvillimin e Praktikës në Spitalin e 
Shëndetit Mendorë në Londër. Spitali shërben për njerëz me simptoma të 
shëndetit mendor, siç janë skizofrenia, depresioni dhe çmenduria. Shërbimet 
përfshijnë repartet e spitaleve dhe ekipet e komunitetit. Qëllimi i Ekipit të 
Zhvillimit të Praktikës është të mbështesë stafin për të siguruar kujdes të 
cilësisë së lartë për përdoruesit e shërbimit. Shumica e ekipit janë infermierë 
dhe unë jam e vetmja ergoterapeute dhe kështu ua sjell një perspektivë të 
ndryshme për ekipin. Aspekti kryesor i rolit tim janë rrëzimet. Të gjithë 
pacientët ose përdoruesit e shërbimit vlerësohen për rrezikun e rrëzimeve. Unë 
mbështes stafin për të siguruar që kjo të ndodhë dhe ofroj trajnime për rreziqet 
dhe vlerësimet e rrëzimeve si dhe monitorojë raportet dhe të dhënat për 
rrëzimet. Roli im është pjesë e një njohje më të gjerë të nevojave shëndetësore 
fizike të njerëzve me simptoma të shëndetit mendor. Parandalimi i rrëzimeve 
është një fushë e rëndësishme e punës për arsye të ndryshme: rrëzimet mund 
të shkaktojnë lëndime serioze, siç janë frakturat dhe dëmtimet në kokë, vërtet 
rrëzimet janë shkaku më i zakonshëm i vdekjes së lidhur me lëndimet tek 
personat mbi 75 vjet. Edhe kur rrëzimi nuk shkakton lëndime të mëdha, rrëzimi 
dhe frika nga ndikimet që shkakton rrëzimi ndikon në pjesëmarrjen në 
veprimtari dhe mund të ketë një rreth vicioz njerëzish që bëhen më pak aktivë 
dhe që mund të ketë rrezik për rrëzim prap. Si rezultat i barnave dhe çështjeve 
të tjera, njerëzit me simptoma të shëndetit mendor shpesh janë në rrezik në 
rritje që të rrëzohen. Prova për parandalimin e rrëzimeve është se është e 
rëndësishme të merret një qasje shumë faktoriale. Kjo përshtatet në mënyrë të 
përkryer me Ergoterapi, kur e konsiderojmë të gjitha aspektet për personin - 
aspektet fizike, humori dhe njohuritë, mjedisin, si dhe ndikimin e të gjithë 
këtyre faktorëve të ndryshme në pjesëmarrjen në punë. Sa i përket 
parandalimit të rrëzimeve, është e rëndësishme të vlerësohen rreziqe të 
ndryshme, për shembull çështje fizike si infeksionet, presionin e gjakut dhe 
shikimin; aspektet njohëse siç janë depërtimi në sjellje të rrezikshme dhe 
gjendja shpirtërore, për shembull motivimi ose besimi, si dhe rreziqet mjedisore 
si rrëmujat dhe dyshemetë rrëshqitëse. Reduktimi i rrezikut të rrëzimeve, do të 
thotë të merresh me të gjitha këto rreziqe potenciale.  
 
*Shpjegim: Shërbimi Shëndetësor Kombëtar (NHS – National Health Service) është 
sistem kombëtar i Anglisë i kujdesit shëndetësor, dhe një nga 4 Sistemet Kombëtare 
Shëndetësore të Mbretërisë së Bashkuar. Sistemi financohet kryesisht nga taksat, 
siguron kujdes shëndetësor falas ose me kosto të ulët për të gjithë banorët e ligjshëm 
të Mbretërisë së Bashkuar. Medikamentet gjithashtu subvencionohen dhe recetat 

mund të jenë plotësisht të lira kur situata justifikohet. 
 
file:///C:/Users/Jennifer/Downloads/Falls-Quick-Reference-Guide.pdf 
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Pse e kam zgjedhur Ergoterapinë 

Gjithçka ka filluar me termin autizëm. E dëgjoja, por s'e kuptoja. I pyetja të tjerët, nuk e dinin se ç'ishte. Fillova 

të lexoja, të informohesha prej internetit e së shpejti t'ju shpjegoja të tjerëve... 

Në vitin 2010 pata fatin të bëj praktikën në Ergoterapi gjatë një viti, në Qendrën Katolike Shpirtërore në Sukruq, 

komuna e Tuzit, në Mal të Zi. Qendra pranonte fëmijët prej 0-14 vjeç e me ta punonte ergoterapeutja specialiste 

prej Gjermanisë e cila e trajnonte ergoterapeuten shqiptare. Ato në mënyrë kompetente e me paisje adekuate i 

trajtonin fëmijët me nevoja të veçanta. Aty pata rastin që të shoh konkretisht fëmijë me diagnoza të ndryshme e 

sidomos me autizëm dhe atë që kisha lexuar tani kisha rastin ta vëzhgoja e të kuptoja çka do të thotë në 

realitet. 

    

Një fëmijë kishte seancën dhe bashk me dy terapeutet isha edhe unë e treta duke shikuar se si punonin ato. 

Kur e vërejta se po i rreshtonte figurat të gjitha në një vijë lineare mendova me vete: sigurisht është autist! Kur 

përfundoi seanca 45 minutëshe, vazhduam si zakonisht me 15 minuta diskutim mbi atë se çka kishim vërejtur. 

Unë pyeta nëse fëmiu ishte autist, dhe kur ergoterapeutja mu përgjigj: Po, unë u ndiva e lumtur, kuptohet jo për 

shkak se fëmiu kishte këtë diagnozë, por pse unë arrita ta zbuloj vetë se prej çka vuante fëmiu. 

Më pas nevoja praktike bëri që unë të regjistrohesha në Qeap Heimerer, tani Kolegji Heimerer. U pata gëzuar 

jashtëzakonisht që në Kosovë kishte filluar ky drejtim aq i nevojshëm e human.  

 

     

Aty ku aktualisht punoj, në kopshtin tonë privat të fëmijëve „TEO“ në Tivar, me moshat 3 deri 6 vjeç, 

kemi të inkuadruar edhe fëmijë me nevoja të veçanta. Deri vitin e kaluar kishim djaloshin me autizëm, 

një me disfazi ekspresive, tani kemi një vajzë me paralizë cerebrale, një djalë me disfazi zhvillimore e 

një me sindromin Down. Kemi poashtu edhe fëmijë të cilët nuk janë të diagnostifikuar, por që tregojnë 

shenja të hiperaktivitetit dhe shpërqëndrimit në vëmendje. 

Arsyeja pse e zgjodha këtë drejtim ishte që të mund të kuptoj më shumë arsyen e shfaqjes së këtyre 
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dukurive, ta kuptoj botën e këtyre fëmijëve të cilët në esencë janë të barabartë me moshatarët e tyre 

vetëm se janë më ndryshe, ta përmirësoj qasjen time ndaj tyre dhe të jem më kompetente t'u ndihmoj 

të zhvillohen. Së bashku me prindërit e tyre e profesionistë të tjerë t'i ndryshojmë shprehitë e këqija të 

jetës e të krijojmë rutina të dobishme, t' i adaptojmë e përmirësojmë kushtet e jetës ose të ambientit  

që i rrethon, e mbi të gjitha t'u ofrojmë kujdes, mirëkuptim, shumë ngrohtësi e dashuri. 

Studimi më ndihmon t'i zgjeroj horizontet, t'i fitoj bazat, më jep dijen e vetëbesimin, zbulon resurset 

dhe mënyrën e përdorimit të tyre. Njëherit ndihem si pjesë e një familjeje të madhe botërore e cila ka 

të njejtat qëllime dhe qasje ndaj njerëzve të cilët e kanë humbur baraspeshën në jetë ose kanë ardhur 

në këtë botë si të tillë. Ajo çka më inkurajon është kreativiteti i madh, larmishmëria e metodave dhe 

materialet ekzistuese për çdo aspekt jetësor të cilat përdoren në Ergoterapi. 

Unë në thirrjen time si motër e nderit mund të them se e kam praktikuar edhe pa e ditur profesionin e 

Ergoterapeutit. Duke iu kushtuar Zotit i jam kushtuar plotësisht njeriut në nevojë, gjithnjë duke u nisur 

prej personit e dëshirës së tij për të qenë i shëndetshëm, i qetë, i vlerësuar dhe i realizuar. Përpjekja 

ime shkon e rritet kur është fjala për të respektuar tjetrin, për të pasur empati, mirëkuptim e falje. 

Njerëzit ta zbulojnë veten kur je besnik, kur ju don të mirën, kur qëndron në anën e tyre e u mban 

sekretin, edhepse duke ju thënë haptas edhe gabimet e tyre, e vetëm atëherë mund t'ju ndihmosh. 

Në komunikim të përditshëm është interesimi e kujdesi për tjetrin, ose një këshillë për t'u kontrolluar te 

mjeku ose për të pasur durim me mbajtjen e syzeve. 

Në këtë aspekt jam e angazhuar pothuajse çdo ditë. Kam rastin të bisedoj, të dëgjoj, të këshilloj e 

ndihmoj fëmijët, prindërit e tyre, anëtarët e familjes, bashkëpunëtorët... 

Për shembull, e kam vizituar një grua të cilës para disa muajsh ia kanë amputuar këmbën e majtë dhe 

e kam mësuar si t'i përdor patericat. E kam nxitur që ta bart protezën në mënyrë që të adaptohet e që 

mjeku të mund t'ia bëj matjet finale me më saktësi.  

Mendoj se përparësia e këtij drejtimi terapeutik të Ergoterapisë brenda Kolegjit Heimerer është se 

përveç që krijon kuadër të specializuar, ndikon edhe në opinionin publik dhe zgjon vetëdijen dhe 

ndjenjën e përgjegjësisë tek shoqëria. Për më tepër krijon mundësi të reja në strukturat shtetërore që 

idealet të shndërrohen në realitet për secilin banor të Kosovës, e në veçanti për ata që vuajnë nga 

margjinalizimi i sotëm. Kjo duke i bashkuar forcat dhe resurset njerëzore e duke krijuar qendra të cilat 

ofrojnë shërbimet bazë për njerëzit me nevoja ndryshe. Një rrugëtim i gjatë është para nesh, por i 

ndritshëm dhe i sigurtë duke mos harruar se 'edhe udhëtimi prej një mijë mila fillon me hapin e parë'. 

       

 
Motër Teuta Augustini 
Motër e Mëshirshme e Shën Kryqit 
Studente e vitit të dytë të Ergoterapisë  
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Mentorimi profesional  

Shumë Ergoterapeutë të sapo kualifikuar përpiqen të avancojnë ekspertizën e tyre klinike. Një mënyrë 

për tu zhvilluar në mënyrë profesionale është nëpërmjet një eksperience të mentorimit nga një terapist 

tjetër profesionist. Tradicionalisht, një mentor është roli të cilin e luan terapisti më me përvojë, ndërsa 

udhëheq një terapist me më pak përvojë duke modeluar para tij sjellje pozitive. Një mentor është një 

rol që promovon komunikimin, avancimin e ndërveprimeve profesionale, aftësitë e menaxhimit të 

kohës dhe shumë aspekte të tjera që kërkohen në praktikën klinike. 

Çfarë është mentorimi? 

Mentorimi tradicionalisht është një përvojë e përbashkët mes dy njerëzve në një përvojë profesionale 

të cilët synojnë ta rrisin dhe të zhvillohen si profesionistë. Marrëdhënia është një nga njohuritë dhe 

udhëzimet që përfshin një rol model të kujdesit dhe 

besimit. 

Mentorët janë individë të përkushtuar që promovojnë 

dhe përmirësojnë zhvillimin e profesionit përmes 

mësimdhënies dhe udhëzimit ndërsa i shpjegojnë ato  

përmes arsyetimeve klinike. Terapistët që marrin një rol 

mentor janë të qëllimshëm dhe kalojnë përvojën në 

mënyrë që të ndihmojnë të tjerët të rriten si terapist. 

Një mentor është ai që i ndihmon të tjerët të arrijnë 

qëllimet e tyre profesionale. Kjo është dhuratë bujare e 

kohës dhe angazhimit për të ndihmuar të tjerët të arrijnë sukses. 

Cilat janë përfitimet e mentorimit? 

Ka shumë gjëra pozitive që vijnë nga pjesëmarrja në një marrëdhënie mentorimi. Këto mund të jenë 

ndikime pozitive si tek terapist fillestarë ashtu edhe mentori pasi që të dy zhvillohen në mënyrë 

profesionale. Në fakt, një mentor që ka aftësi të avancuara klinike dhe vite përvojë si një terapist në 

profesion, mund të mësojë dhe të zhvillohet edhe nga nxënësi i tij. 

Një terapist që merr një rol mentor do të zhvillojë aftësi të tilla si udhëheqja, menaxhimi i kohës, 

komunikimi dhe aftësia për të balancuar punën me mësimdhënien. 

Aftësia e një mentori për të ofruar mbështetje akademike mund të ofrojë një përvojë pozitive për 

terapistët e rinj ose ato të reja në një ambient. Si rezultat, këta terapistë janë në gjendje të shohin 

profesionin e tyre me motivim, qartësi dhe njohuri. 

 

Shikoni edhe: https://www.nbcot.org/-/media/NBCOT/PDFs/Mentoring-Guidelines-Log.ashx?la=en 

https://www.otaus.com.au/sitebuilder/divisions/knowledge/asset/files/63/mentorprogramguidelines1-

13.pdf 

Do të isha e lumtur të ju ofroja mentorim përmes email ose SKYPE – mendoni për këtë mundësi!! 

Jennifer.caldwell@kolegji-heimerer.eu 

  

See my web-page : https://www.jeceducational.com/mentoring- 

 
 

  

   

https://www.nbcot.org/-/media/NBCOT/PDFs/Mentoring-Guidelines-Log.ashx?la=en
https://www.otaus.com.au/sitebuilder/divisions/knowledge/asset/files/63/mentorprogramguidelines1-13.pdf
https://www.otaus.com.au/sitebuilder/divisions/knowledge/asset/files/63/mentorprogramguidelines1-13.pdf
mailto:Jennifer.caldwell@kolegji-heimerer.eu
https://www.jeceducational.com/mentoring-
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Ergoterapia prapa hekurave 
(në burg) – Vazhdimi i edicionit 

të kaluar 

Jessica raporton "Unë mbështes disa nga grupet 

më intensive për të bërë terapi. Për shembull unë 

kam një grup me të cilët punoj në aftësitë 

shoqërore së bashku nga psikologun e burgut. Roli 

im është të mendoj për elementet më praktike të 

kësaj terapie, psikologu mendon më shumë rreth 

elementeve të aftësive të të menduarit . Të 

burgosurit i mësojnë këto aftësi sociale, mirëpo cilat 

kontekste mund t'i vendosim në praktikë? Ne bëjmë 

shumë grupe të artit dhe artizanatit, grupe leximi, 

grupe të bazuara në diskutime etj”. 

“Shumë grupe krijohen që  t'i ndihmojnë burrat të 

strukturojnë kohën e tyre në mënyra pro-sociale, 

shumë prej tyre nuk kanë pasur rastin për t'i 

provuar këto gjëra jashtë burgut. Ju do të habiteni 

se sa shumë e duan grupin e arteve dhe zejeve,  

unë mendoj se është një vend ku ata mund të 

luajnë një lloj "loje", të cilën shumë prej tyre nuk e 

kanë përjetuar më parë në jetën e tyre. Ato që po 

shqyrtojmë ne, janë gjëra që ata mund të mos kenë 

përjetuar në të kaluarën dhe atë se çfarë mund t'u 

ofrojmë atyre në përshtatshmëri me moshën që 

kanë. Kjo u mundëson atyre të punojnë në aftësitë 

e tyre të ndërveprimit dhe ndoshta në aftësitë e tyre 

emocionale, por gjithashtu u mundëson atyre të 

mësojnë konceptin "kush jam unë?”. Shumë prej 

tyre kanë identitete shumë të fiksuara për të qenë 

të burgosur, të paaftë për të mbështetur familjet e 

tyre, kriminelë dhe përdorues droge”. 

Të burgosurit kalojnë pjesën më të madhe të kohës 

në sistemin e burgjeve që kryejnë veprimtari 

mashkullore, siç janë rregullimi i karrigeve me rrota 

ose alarmet e kujdesit. Ata bëhen një linjë masive  

prodhimi  e cili nuk u siguron atyre punë të 

kuptueshme. Jessica thotë se ata që kanë një 

mungesë kuptimi, kthehen në atë që dinë për të 

gjetur një identitet brenda rolit të tyre dhe e vetmja 

gjë që ata e dinë është historia e tyre kriminale. 

"Unë mendoj se kjo është një fushë e tërë ku 

mungon në një prizë krijuese, shumë burra me të 

cilët punojmë janë në burg për krime të dhunshme 

dhe pothuajse të gjithë kanë vështirësi reale për të 

shprehur vetveten kështu që ata kthejnë atë në 

dhunë.” Programi në të cilin Jessica  është e 

përfshirë është i ri, rreth tre / katër vjet  -  kështu që 

ata gjatë gjithë kohës po rishikojnë dhe po zbulojnë, 

përmes gjykimit dhe gabimit, çfarë funksionon dhe 

çfarë jo.  

Në jetë çdokujt i ka rastisur të vizitojë një spital, pra 

edhe nëse ndonjëherë punësoheni aty , ju e dini 

afërsisht se si do të ndjeheni aty –  kurse në një 

burg ju nuk keni idenë! "Kjo është shumë 

emocionuese", thotë Jessica. "Ju nuk mund t'i 

zhdukni gjithë ato që kanë përjetuar viktimat dhe 

nevojën e tyre për një lloj drejtësie dhe një lloj 

procesi. Sidoqoftë, besoj shumë se burrat me të 

cilët punoj janë viktima dhe autorë të krimit në të 

njejtën kohë, kjo është diçka shumë e 

trishtueshme.” 

 

 
Dr Jennifer Caldwell 
Dip R.C.O.T.; Dip M.Ed., Dip B.M. 

jennifer.caldwell@kolegji-heimerer.eu 
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Për shkak të Ergoterapisë ……. 

E dua punën time si asistente personale dhe patjetër që kam nevojë 

për paratë pasi që unë jam një nënë e vetme e dy adoleshentëve që 

janë të zënë gjatë gjithë kohës. Më parë, ishte shumë e vështirë të 

bëja gjithçka që dua për shkak të artritit reumatoid. Ergoterapeuti im 

ka ndihmuar në këto aspekte: • Më mëson të ecë pa pengesa. • Më 

ka treguar teknika të përbashkëta mbrojtjeje dhe ka krijuar disa 

splinta që më ndihmojnë në reduktimin e deformimit. • Ka biseduar 

me punëdhënësin tim për të riorganizuar ngarkesën time të punës. 

Unë jam e habitur se më e lehtë është jeta me disa ndryshime nga 

Ergoterapeuti.  

Për shkak të Ergoterapisë, unë kam një ekuilibër të mirë të jetës në punë. 

 

 

Babai është në spital pas rrëzimit dhe thyerjes së komblikut. Kjo 

duket se ka shkaktuar humbje vetëbesimi për të menaxhuar 

vetveten. Babi dhe unë kemi biseduar me ergoterapeutin, i cili do 

të: • Vlerësojë aftësinë e babait që të kujdeset për veten. • Bëjë 

sugjerime për të përmirësuar sigurinë në shtëpi. • Sigurohet që ai të 

mund të lëvizë në mënyrë të sigurt. Babi ndien më shumë besim në 

lidhje me kthimin e tij në shtëpi dhe pret për të takuar përsëri miqtë 

e tij në kafene.  

Për shkak të ergoterapisë, e di që babai do të jetë në rregull.  

 

 

Unë jam Xhulia. Unë e kam dëmtuar shpinën gjersa isha në punë. 

E dua punën time, por pas tetë muajve jam ende duke përjetuar 

parehati të konsiderueshme. Unë kam marrë leje disa herë për të 

shkuar në shtëpi, sepse dhimbja ishte shumë e padurueshme. 

Kam frikë të bëj gjëra që mund të ma shtojnë dhimbjen. Kur shokët 

e mi më thërrasin për të dalë unë nuk u përgjigjem as në telefon. 

Ergoterapeuti im më ka ndihmuar: • Të zhvillojë një orar të 

përditshëm të aktiviteteve të vlerësuara dhe kuptimplota që rrisin 

aktivitetin fizik, zvogëlojnë frikën, përmirësojnë gjumin dhe 

zvogëlojnë mendimet negative. • Të eksplorojë ndërhyrjet jo-

farmakologjike të dhimbjes për të ndihmuar në uljen e frikës nga 

dhimbjet me teknikat e ruajtjes dhe relaksimit të energjisë. • Të kuptojë se cilat janë qëllimet dhe aktivitetet që 

janë të rëndësishme për mua. Tani shoqërohem me miqtë e mi dhe u ktheva në punë ku punoj në detyra të 

modifikuara.  

Për shkak të Ergoterapisë, nuk kam frikë të dal dhe të jem e gjallë në të plotë. 

 

 



© JEC Educational February 2018 

 

 8 
 

 

 

Unë jam vullnetarë në Komitetin e Qasjes Lokale, në të cilin së fundmi 

kemi marrë ankesa se disa fëmijë nuk mund të luajnë në terrenet e 

lojërave lokale. Ne jemi konsultuar me një Ergoterapeut i cili: • Ka 

rishikuar qasjen e terreneve sportive. • Shpjegoi se sferat tona të 

lojërave nuk punojnë për disa fëmijë. • Rekomandoi disa ndryshime të 

bazuara në parimet e dizajnit universal. Ne kemi zbatuar ndryshimet 

dhe është e mrekullueshme të shohim të gjithë fëmijët tanë të luajnë, të 

rriten dhe të mësojnë së bashku.  

Për shkak të Ergoterapisë, të gjithë fëmijët në komunitetin tim mund të 

luajnë së bashku. 

 

 

Kompania ime zotëron dhe menaxhon disa pajisje për kujdesin 

afatgjatë për të rriturit. Ne duam të ofrojmë cilësinë më të mirë të jetës 

në të cilën mund të punësojmë Ergoterapeutë të cilët: • Planifikojnë 

programe individuale të bazuara në interesa dhe aftësi personale. • 

Punojnë me stafin tonë të kujdesit për të siguruar që ata të kuptojnë se 

si të mbështesin më mirë banorët tanë. • Sigurojnë që banorët 

individualë të jenë sa më të pavarur dhe aktiv sa më shumë të jetë e 

mundur. Ne jemi të sigurt se banorët që angazhohen në një punë në 

baza ditore janë më të lumtur dhe më të shëndetshëm ku si rezultat, 

kërkojnë kujdes më të vogël.  

Për shkak të Ergoterapisë, banorët tanë janë më të pavarur.  

 

 

Emri im është Scott. Unë kam thyer shpinën 25 vjet më parë në një 

aksident me automobil kur isha vetëm 23 vjeç. Unë kam shumë pak 

lëvizje nën qafën time, por tani jam shumë më i pavarur nga sa kam 

menduar. Ergoterapeuti im më ndihmoi të: • Të kuptoj se si ta drejtoj 

biznesin tim të ri në internet me anë të pajisjes për njohjen e zërit për të 

kontrolluar kompjuterin dhe telefonin tim. • Të praktikojë lundrimin në një 

anije të përshtatur. • Të kem një shtëpi të përshtatur plotësisht, ku nuk 

jam i varur nga shërbëtorët 24/7. Ju nuk mund ta besoni këtë, por jeta 

ime është më e kënaqshme tani se para aksidentit.  

Për shkak të Ergoterapisë, mund të fitoj jetesën. 
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Njerëzit në Skoci,Shetland festojnë.. 
 

 

"Njerëzit e veshur si Vikingët janë gjithandej 

nëpër rrugët e Lerwick Shetlands (jashtë 

brigjeve veriore të Skocisë) si pjesë e festivalit 

vjetor Up Helly Aa. 

 

 

 

 

Festivali i zjarrit, i cili mbahet të martën e 

fundit të janarit, kujton Vikingët që sunduan 

Ishujt Shetland 1000 vjet më parë.Luftëtarët 

parakalojnë nëpër rrugë me dritë pishtari, ku 

edhe vizitorët nga e gjithë bota mblidhen për të 

parë spektaklin.  

 

 

Dita kulmon me djegien dramatike të një prej anijeve kopje të gjata të Vikingëve." 

 

 

Bazat për suksesin; 
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Positive Physical Approach™ and Hand-under-Hand™ 

Përdorimi i teknikave të kujdesit të partneritetit Positive Physical Approach ™ dhe “Hand Under Hand” ™, 

ndihmojnë për të na siguruar lidhur me kujdesin ndaj një personi me demencë. Kontakti  me sy dhe verbalisht  me 

personin para se ta prekesh atë është  shumë e rëndësishme. 

Krijoni një lidhje: 

• 1 - Vizualisht 

• 2 - Gojarisht 

• 3 – Fizikisht 

  (Qasja Pozitive Fizike) 

· Trokit në derë ose tavolinë për të marrë vëmendjen - sinjalizoni qasjen tuaj 

· Mos lëvizni në kufirin midis hapësirës publike dhe private (rreth 2 metra) - merrni leje për t’u qasur.  

· Përshëndetni dhe buzëqeshni 

· Lëvizni ngadalë – ofroni dorën në mënyrën sikur shtrëngoni duart. 

· Mos qëndroni përballë tij/saj, por anash. 

· Përshëndetni me shtrëngim duarsh dhe duke treguar emrin tuaj. 

· Përdorni teknikën Hand Under Hand ™ 

· Qëndroni në nivelin e personit për të folur - uluni, bini në gjunjë nëse personi është ulur ose qëndroni pranë 

personit nëse ai / ajo është në këmbë. 

· Jini miqësor - bëni një koment të këndshëm ose buzëqeshni. 

· Jepni mesazhin tuaj - të thjeshtë, të shkurtër, miqësor. 

 

 

 · Përdorë rrugë të qëndrueshme nervore. 

· Lejon personin të ndihet nën kontroll. 

· Krijon një lidhje mes juve si ergoterapeut dhe personit. 

· Ndihmoni që të kryeni detyrën BASHK ME, jo PËR personin. 

· Lidhë aftësitë duar – sy. 

· Përdor anën dominante të personit 

 
Eksperienca të personave me demecë  

https://youtu.be/Ww7_ZzyXeHs?list=PLAwhBH-4GO5hTFEBfbfyOvkjkUpuZ-FyG 

https://youtu.be/UhZNCrQXt24?list=PLAwhBH-4GO5hTFEBfbfyOvkjkUpuZ-FyG 

https://youtu.be/ISiELitNaq4?list=PLAwhBH-4GO5hTFEBfbfyOvkjkUpuZ-FyG 

https://youtu.be/Ww7_ZzyXeHs?list=PLAwhBH-4GO5hTFEBfbfyOvkjkUpuZ-FyG
https://youtu.be/UhZNCrQXt24?list=PLAwhBH-4GO5hTFEBfbfyOvkjkUpuZ-FyG
https://youtu.be/ISiELitNaq4?list=PLAwhBH-4GO5hTFEBfbfyOvkjkUpuZ-FyG
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Institutin Kosovar të Ergoterapise 

 

Në javët e ardhshme shpresojmë të arrijmë statusin e OJQ-ve për Institutin Kosovar të Ergoterapise, 
kjo do të jetë një organizatë për të mbështetur zhvillimin e profesionit të Ergoterapise në Kosovë. Ne 
jemi ende duke punuar në një dizajn për logon e këtij Insituti të ri, por baza e kësaj logo-je do të jenë 
duart. Ergoterapeutët punojnë gjatë gjithë kohës me duart tona dhe me duart e njerëzve, për  punët 

që ata duan të bëjnë. 

 
Është e vështirë që të kapet thelbi i profesionit të Ergoterapise në një foto kështu që një logo e bazuar 

në duar do të tregojë: 

 
Kujdes, mirësi, mendime, konsideratë, dobi, dhembshuri, shqetësim, ndjeshmëri, vëmendje, butësi, 

respekt, ndërgjegje dhe ngrohtësi të anëtarëve të Institutit. 

 
Unë jam e sigurt që edhe ju mendoni se dini shumë për një person duke shikuar vetëm në duart e tyre 

– rolin e tyre në jetë, ndjeshmërinë e tyre, punën e tyre etj. 

 

Do të mirëprisja komentet tuaja mbi propozimet për logon. 
   

 

 

 

 

Jennifer.caldwell@kolegji-heimerer.eu 

 

INSTITUTI KOSOVAR I 

ERGOTERAPISE 

mailto:Jennifer.caldwell@kolegji-heimerer.eu
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Aktivitete ICV 
 

 

Aktivitete Balanci për personat me ICV. 
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Eksperienca ime si Ergoterapeute tek qendra per 
sherbime humane dhe zhvillim 

 

Të punoja me fëmijë ishte sfida më e madhe dhe më 

stresuese që jeta më kishte sjellë.Si studentë të 

Ergoterapisë gjatë këtyre tri vite studimi ne kishim 

mbajtur praktika të ndryshme si në Agape, Hendikos, 

Banja e Kllokotit, Shtëpi e pleqëve, por kjo ishte diçka 

tjetër, sepse unë vetë me forcat dhe njohuritë e mija 

nga librat do j'u çasesha fëmijëve me diagnoza 

Autizem, ADHD, Zhvillime të vonshme mendore, 

Sindrom Down. 

Unë kisha njohuri për këto diagnoza nga ana teorike, 

por kur lexon diçka dhe pastaj te duhet t'a praktikosh 

ballafaqohesh me pyetjet si "a do të di të j'u çasem?" 

"A do të kem sukses me këtë klientë?!" 

"Qfarë do të sjellin matjet përfundimtare, po rivlerësimi 

a do të jap rezultate pozitive?" 

              

Sheh fëmijë duke vrapuar, ulesh dhe vëzhgon e 

vëzhgon  thua me vete a ky qenka ai hiperaktiviteti që 

ne e permendnim tek ADHD, sheh fëmijë duke 

qëndruar në boten e tyre, shumë larg nesh, i afrohesh 

dhe nuk te shikon, ose papritur të hedhë ndonjë 

përqafim e të bënë sikur ke boten në supet e tua.E une 

këtë më se miri e përjetova tek qendra për shërbime 

humane dhe zhvillim, andaj tërë jeten do të jem 

falenderuese ndaj Dr.Mimoza Shahini-t që më bëri 

pjesë të qendres, ma mundësoi që edhe unë të jap 

diçka per këta fëmijë, që kanë shumë nevojë per 

ndihmë ergoterapeutike.  

       

Kur them se kanë nevojë për ergoterapi është 

sepse vitet ecin shpejt, dhe besoj që çdo prind I tyre 

ka dëshirë që fëmijën e tij t’a shoh sa më të pavarur 

në aktivitetet e jetës së përditshme, dhe pavarësimi 

mund të arrihet vetem me intervenim ergoterapeutik 

si në pjesen kognitive, fizike, dhe atë psikologjike. 

 

Greta Gjata- studente e Ergoterapise, viti III. 
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Si të Fitoni Një Karrierë të re Profesionale me Eksperiencë të 

Limituar? 
Kurrë nuk është shumë vonë që të provoni diçka të re. 

 

 

“Ju nuk mund të keni punë pa përvojë, por nuk mund të keni përvojë pa punë” – është një nga sfidat e 

një karriere të madhe. Kjo sfidë do të përballet me ju gjatë gjithë jetës së karrierës suaj, nëse jeni 

duke u përpjekur të futeni në forcën e punës ose jeni duke u përpjekur të bëheni kryeshef ekzekutiv 

për herë të parë. Ndërsa ky fakt mund të jetë frustrues pa marrë parasysh se çfare është niveli juaj 

profesionist, kjo është veçanërisht sfiduese për të sapo diplomuarit dhe profesionistët e rinj. 

Tejkalimi i këtij problemi është thelbësor si për të nisur karrierën tuaj me sukses ashtu edhe për të 

lulëzuar gjatë periudhës afatgjatë. Ju jeni të sigurt në aftësitë tuaja nëse ju jepet vetëm shansi. Pjesa 

e vështirë është duke u shtënë për të treguar atë që mund të bëni. 

 

4 hapat për të hyrë në një profesion të ri: 

Vullnetarizmi. Kjo është gjithashtu një mënyrë e shkëlqyeshme për të krijuar lidhje me kontaktet të 

cilët mund të ju hyjnë në punë. Një hap mund të jetë brenda një organizate ku keni qenë një 

vullnetarë i rregull, mirëpo ju nuk keni nevojë që ta vëni vetën në të njëjtën pozitë sikur kandidatët e 

huaj. Edhe nëse ky hap nuk shkon siç duhet, ju mund të takoni njerëz të një fushe në të cilën do i 

përmirësoni aftësitë tuaja, të bashkëpunoni me ta brenda fushës dhe me mundësi të siguroni një 

punë të re. 

 

Jepi Kohë. Krijimi i një karriere të re kërkon kohë, kështu që bëhuni të durueshëm. Ju mund të filloni 

ngadalë nga pozita që jeni tani. Një hap i vogël në drejtimin e duhur mund të ketë ndikim të madh. 

Qëndroni të motivuar dhe të fokusuar në qëllimin tuaj, dhe më e rëndësishmja,  mos u dorëzoni kurrë. 

 

Pjesëmarrja në Konferenca dhe Workshop-e është një mënyrë tjetër që të takoni kontaktues 

potencialë. Sigurohuni që të krijoni lidhje me kontaktuesit kryesorë përpara se ti vendosni letrat e 

biznesit dhe të shkoni më herët nëpër ngjarje të ndryshme dhe mbledhje. 

 

Jini të gatshëm të filloni nga fillimi. Nëse jeni një i diplomuar, ju mund të ndjeheni (dhe të jeni) të 

kualifikuar për shumë punë fillestare. Por ju duhet të filloni diku, siç ka thënë Lao Tzu, "Udhëtimi i një 

mijë miljeve fillon me një hap". Ju do të keni mundësi të bëni një shumëllojshmëri të aktiviteteve të 

cilat do t'ju ndihmojnë të gjeni atë që doni dhe të ndërtoni disa aftësi në të njëjtën kohë. "Kjo gjithashtu 

do t'ju mundësojë të flisni për përvojën tuaj, jo vetëm për potencialin tuaj”. 

 

Dr Jennifer Caldwell 

Dip R.C.O.T.; Dip M.Ed., Dip B.M.  jennifer.caldwell@kolegji-heimerer.eu 
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Të jesh një ergoterapeute në një organizatë bamirëse  
Sheila White, BSc Hons Occupational Therapy, MSc Social Research 

Deri kohët e fundit kam punuar në një organizatë bamirësie që mbështet njerëzit me 

simptoma neurologjike si Parkinson, Skleroza e Shumëfishtë dhe ICV (Integrated 
Neurological Services (INS). Organizata ka një ekip multidisiplinar të 

fizioterapistëve, ergoterapeutëve, logopedëve, punonjësve socialë dhe asistentëve të 

rehabilitimit, të cilët punojnë shumë së bashku. Kjo qasje multidisiplinare i mundëson 

ekipit të mbështesë njerëzit në një mënyrë gjithëpërfshirëse, duke vlerësuar nevojat e 

tyre, duke punuar në një mënyrë të përqendruar te personi për t'i adresuar këto nevoja 

dhe për t'i mbështetur ata për të jetuar sa më mirë me gjendjen e tyre.  

Një pjesë e madhe e shërbimeve terapeutike të bamirësisë janë ndara në grupe. Ekipi i 

ergoterapeutëve kanë apo japin kontribut në një gamë të gjerë të këtyre. Të gjitha 

grupet e ergoterapeutëve kanë për qëllim t'u mundësojnë njerëzve të marrin pjesë në 

punë të cilat janë të rëndësishme për ta. Disa grupe ofrojnë këshilla dhe mësimdhënie 

për të mbështetur njerëzit për ta bërë këtë, për shembull trajtimin e simptomave që 

njerëzit me simptoma neurologjike mund të kenë; të tjerët përdorin aktivitetin 

terapeutik. Shembuj të grupeve janë: 

Marrja e kontrollit: kjo shqyrton ndikimin emocional të jetesës me një simptome 

neurologjike. Ai përfshin një përzierje të mësimdhënies, informacionit si dhe 

diskutime. 

Maksimizimi i kujtesës: një grup që sheh se si funksionon kujtesa dhe se si të 

përballen me vështirësitë e kujtesës. 

Kopshtarisë: një grup terapeutik i kopshtarisë, përdorin aktivitetin për të rritur 

mirëqenien dhe për të adresuar nevojat specifike njohëse dhe fizike. 

Shkrimet kreativ: kjo është drejtuar me theksime të ndryshme - shkrim krijues 

rekreativ ose i fokusuar në përdorimin e shkrimit që t’i jepet kuptim të jetës me një 

simptomë neurologjike 

Trajnimi i ndihmës në grupe: Ky është një kurs për trajnimin e klientëve se si të 

udhëheqin grupet dhe është një hap përtej terapisë. Disa nga ata që kanë bërë kursin 

kanë vazhduar të konkurrojnë ose të udhëheqin grupet, për shembull një grup librash 

është tani i udhëhequr nga klientët dhe grupet e tjera bashkë- udhëhiqet nga një 

klient dhe një anëtar i stafit. 

Të gjitha grupet vlerësohen: Pjesëmarrësit plotësojnë formularët për vlerësime 

(feedback) dhe për disa grupe ka vlerësime të standardizuara në fillim dhe në fund. 

Kjo i mundëson ekipit të ndryshojë dhe përmirësojë shërbimet për të përmbushur 

nevojat e klientit.    

http://www.ins.org.uk/about-us 

 

http://www.ins.org.uk/about-us
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IMPORTANT  

Would you like more people to receive a copy of the Ergotherapist   

If you know someone who should get a copy please send me their details 

This is your way to say what YOUR PROFESSION can achieve.  

 

Name of the person:  

Email Address: 

Profession: 

Place of work: 

 

Thank you to those who have already sent me details 

 

Stuart’s Foot Note 

Motivation – getting someone to do what you want 

them to do because they want to do it! 

 

Are Ergotherapists doing different 

things which other professionals 

cannot? 


