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Të drejtat e aftësive të kufizuara 
 

Për të hyrë në kujdesin shëndetësor, për të ndjekur shkollën, për të punuar, për t'u shprehur, 

për të luajtur sporte, për të pasur aktivitete të kohës së lirë... në mënyrë që këto të drejta 

themelore të jenë të drejtat e të gjithëve, përfshirë njerëzit më të prekshëm në shoqëri, 

inkluzioni i aftësive të kufizuara ka nevojë të ndodhë në mbarë botën për të promovuar 

respektimin e dinjitetit dhe të drejtave të tyre themelore. 

Personat me aftësi të kufizuara kanë të njëjtat të drejta dhe nevoja si të gjithë të tjerët. Por liria dhe 

barazia është larg nga realiteti për më shumë se një miliard njerëz me aftësi të kufizuara, të cilët 

përbëjnë 15% të popullsisë së botës. 80% e personave me aftësi të kufizuara jetojnë në vendet në 

zhvillim, dhe një në pesë nga njerëzit më të varfër në botë është me aftësi të kufizuara. 

Ne besojmë se personat me aftësi të kufizuara duhet të kenë qasje të barabartë në të drejtat, 

mundësitë dhe shërbimet dhe të mbrohen nga diskriminimi, abuzimi dhe neglizhimi. 

Në shumë prej vendeve më të varfra të botës, ku paaftësia trajtohet si stigmë, personat me aftësi të 

kufizuara mund të përballen me diskriminim në të gjitha aspektet e jetës. Të shmangur nga 

komuniteti i tyre dhe të përjashtuar nga shkolla, punësimi, kujdesi shëndetësor dhe shërbime të tjera 

për shkak të diskriminimit të drejtpërdrejtë ose mungesës së qasjes fizike ose burimeve të 

përshtatshme, njerëzit me aftësi të kufizuara shpesh jetojnë në varfëri ekstreme dhe të izoluar. 

Një mjedis i qasshëm 

Një nga kushtet për realizimin e të drejtave për të gjithë është mundësia për qasje në informacion, 

shërbime dhe infrastrukturë në të gjitha zonat (shkollë, bashki të qytetit, transport etj.). Projektimi i 

mjediseve të arritshme (qasshme) është thelbësor për njerëzit me aftësi të kufizuara për t’u qasur, 

përdorur shërbime dhe për të marrë pjesë në jetën e komunitetit të tyre. 

Ne duhet të punojmë për të siguruar që infrastruktura, mjetet e transportit, informacioni dhe 

komunikimi janë të qasshme për të gjithë, pa pengesa të lidhura me aftësinë e kufizuar. 

Për shembull: duke mbështetur ndërtimin e rampave për qasje duke projektuar pompa uji që mund 

të përdoren nga shumica e njerëzve, duke trajnuar arkitektët për të marrë parasysh nevojat e 

personave me aftësi të kufizuara, ose duke lehtësuar qasjen me trajnimin e gjuhës së shenjave. 
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Mbështetja e lëvizjeve për të drejtat e aftësive të kufizuara 

Ne kemi nevojë për të fuqizuar njerëzit me aftësi të kufizuara për të promovuar dhe mbrojtur vetë 

të drejtat e tyre dhe për të avokuar ndryshimet që janë më të rëndësishmet për ta, qoftë qasjen në 

shërbimet shëndetësore, arsimin, punësimin, sportet ose rekreacionin. 

Për ta arritur këtë, ne duhet të ndihmojmë shoqatat lokale dhe kombëtare të personave me aftësi të 

kufizuara të strukturojnë vetveten dhe të bëhen zëdhënës të ligjshëm. Këto veprime janë thelbësore 

për t'u mundësuar atyre që të marrin pjesë aktivisht në jetën e shoqërisë së tyre, për ta dhënë 

mendimin e tyre dhe për t'u dëgjuar. 

Miratuar në 2006, Konventa e OKB-së për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara është 

traktati i parë gjithëpërfshirës për të drejtat e njeriut të shekullit 21. Ky ligj ndërkombëtar tani ofron 

një kornizë për të gjitha qeveritë dhe organizatat e ndihmëse për t'u siguruar që të drejtat e 

personave me aftësi të kufizuara përfshihen në të gjitha politikat dhe praktikat. Konventa hyri në 

fuqi me 3 maj të vitit 2008. Të gjithë duhet të mbështesim zhvillimin e ligjeve dhe politikave 

kombëtare që lejojnë personat me aftësi të kufizuara të kenë akses në shërbimet publike siç janë 

arsimi, shërbimet sociale dhe shëndetësore). 

Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuara 

E kremtuar me 3 dhjetor të çdo viti, Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuara synon 

të promovojë një kuptim të çështjeve lidhur me aftësitë e kufizuara dhe të mobilizojë mbështetjen e 

dinjitetit, të drejtave dhe mirëqenien e personave me aftësi të kufizuara. Çdo vit kjo ditë 

përqendrohet në një çështje tjetër. 

Çfarë do të bësh ti këtë vit? 

Përktheu: M Teuta 

 

 

 

 

 

 

Ri imagjino të bësh 





© JEC Educational    Shtator 2020 





Rita Bekqeli 

 
Unë quhem Rita Bekqeli dhe jam person 

me aftësi të kufizuara. Njëra nga arsyet 

pse prindërit e mi dhe unë vendosëm të 

vazhdoj mësimin në shkollën “Loyola 

Gymnasium” ishte se mjedisi për 

karrocë ishte shumë i përshtatshëm. Në 

të gjitha klasat ka një tabelë lëvizëse që 

mund të vijë deri në nivelin e një 

personi që ka vështirësi të ngritet në 

këmbë. Klasat janë të pajisura me 

tavolina të përshtatshme për njerëz me 

aftësi të kufizuara. Hyrjet dhe daljet janë 

gjithashtu të lehta për qasje.  

Njëra nga gjërat që më ka bërë 

përshtypje është shpejtësia e rregullimit 

të ambientit kur diqka nuk ishte në 

rregull. Për derisa në ambientet e tjera 

të edukimit ku kam shkuar është dashur 

të pres një kohë të gjatë për një 

përgjigje, në shkollën “Loyola 

Gymnasium” rindërtimi i rampave ishte 

shumë i shpejtë. Të gjithë profesorët 

dhe stafi kanë konsideratë për njerëzit 

me aftësi të kufizuara. Për çdo gjë që 

kam pasur nevojë në ato shtatë vite, 

janë munduar të bëjnë gjithçka që të më 

bëjnë të ndihem e mirëseardhur dhe e 

përfshirë në mësim. Pasi që kalova në 

klasën e dhjetë klasa ime u zhvendos në 

katin e dytë dhe për këtë arsye shkolla 

dhe stafi i profesorëve bënë gjithçka që 

të ndërtonin një ashensor ku mund të 

shkoja në katin e dytë dhe në laboratore të ndryshme që gjendeshin aty. Ajo ka qenë njëra nga gjërat më të rëndësishme 

që kanë mundur ta bëjnë. 

Janë shumë elemente të cilat e bëjnë këtë shkollë të veçantë. Edukimi është shumë i lartë, të japin shumë mundësi të 

fitosh eksperienca të reja, ke më shumë përparësi dhe dituri kur nxënësit kalojnë në studentë dhe kanë më shumë dituri. 

Fiton shprehi pune dhe mëson të punosh fort për atë që do. E sigurisht të gjitha këto gjëra që i kam mësuar janë bërë e 

mundur sepse më kanë dhënë mundësi të kyçem në mësim si të gjithë të tjerët. Unë kam qenë me fat që kam pasur 

mundësinë prej prindërve të më dërgojnë në këtë shkollë. Diçka që është e rëndësishme për mua është se të gjithë ata 

që janë me aftësi të kufizuara që dëshirojnë të shkojnë në “Loyola Gymnasium” në Prizren, mund të shkojnë e të 

mësojnë aty duke u ndirë të përfshirë e të dashur nga të gjithë.  
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Çmimi i qasshmërisë (Disability Award) 
















Kishim nderin t'i ndanim 

zonjës Leonora Shabani 

Bajraktari çmimin "Disability 

Award" (Çmimin e 

qasshmërisë) për punën e saj 

të palodhshme me dhe për 

personat me aftësi të 

kufizuara.    

Faleminderit për punën tënde 

Leonora, dhe të urojmë shumë 

suksese të vazhdueshme në të 

ardhmën. 
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S'mund të bëhet më e lehtë që të luftojmë Covidin 

Unicef, PEN dhe The People of Japan, kanë nisur një iniciativë që të rrisin vetëdijësimin rreth veshjes së maskave, 

mbajtjës së distancës dhe higjienës, sidomos me fillimin e vitit akademik. 

Vullnetarët dhe koordinatorët e INKET, kanë ndihmuar në implementimin e projektit duke dhuruar kohën si vullnetarë. 

Vullnetarët dhe koordinatoret e INKET, duke suportuar 

kampanjën e #skamalehte të @unicef_innovations_lab_kosovo 

dhe @peereducators 

https://www.facebook.com/hashtag/skamalehte?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWM2hQTQdyVp_-ho8PrmFVoxlLKgkocGJcTHB5kkGdWuM7rVnSzqmQUDOLRNhiZ7Kbhx0vAvMEcX0xd2S_vViW-OTVBMkE0gsyWpRBWcQIZvdttwarIHJfsEuAUCwqtMJnfC_KlJONTy_qd53hD32h9R4g19MEYWqawgEQUwhN1bT3aFEEIiNhVduM93Ls1HS92lZHYHo72cF32b7YvuGUCw7nBCkCDSFVLIbY5FaSQzA&__tn__=*NK-R
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Vizitë Tek “Nëna Dhe Fëmijët E Lumtur” 


Këtë të shtunë vizitova OJQ-në ‘’Nëna dhe femijët e lumtur’’, e udhëhequr 

nga aktorja e njohur, Edita Dula. Kjo është një qendër bamirësie e cila 

pranon donacione të ndryshme dhe pastaj i dhuron ato. Në kuadër të kësaj 

iniciative ishte edhe një program disa ditor për fëmijet e këtyre familjeve. 

Fëmijët përfunduan kursin “Kur të rritem do të bëhem”, duke u mbledhur 

disa ditë me radhë nga profesionistë të fushave të ndryshme, të cilët ju 

shpjeguan fëmijëve historinë se si e zgjedhën profesionin e tyre dhe mbajtën 

aktivitete në lidhje me atë profesion.  

Pjesë e këtij kursi isha edhe unë dhe kur u takova me fëmijët u tregova më shumë 

rreth Ergoterapisë, mjeteve adaptive që përdor një ergoterapeut, hapësirën ku 

punon, e shumë gjëra të tjera. Unë takimin e fillova duke kuptuar më shumë rreth 

gjendjes së tyre emocionale përmes disa kartave që ndihmuan në shprehjen e 

emocioneve, pastaj organizova aktivitete të tjera si loja ‘’Twister’’, volejboll dhe 

në fund më dëgjuan duke kënduar. Fëmijet kaluan shumë mirë gjatë këtij takimi 2 

orësh, ata ishin të interesuar dhe ishin shumë kureshtarë lidhur me atë që unë u 

tregova për ergoterapinë. 
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Të mbash premtimet e dhëna fiton respekt
 

Të mbash premtimet e dhëna të fiton 

respekt. Kur jep fjalën dhe bën premtime 

është një pjesë themelore e suksesit 

biznesor që t’i mbash ato, duke zhvilluar 

një kulturë të duhur edhe duke siguruar 

besimin e njerëzve me të cilët punon së 

bashku. Prandaj mendojmë, pse shumë 

njerëz nuk i shndërrojnë fjalët e tyre në 

veprime. Të qëndrosh besnik ndaj fjalës 

së dhënë është një nga themelet e 

virtyteve prej të cilave nuk duhet të 

lagohemi. Njerzit e vërejnë, respektojnë 

dhe tregojnë kur ti e bënë gjënë e duhur 

dhe e mban fjalën, por edhe më shumë 

kur nuk e mbanë. Kur thua se do të bësh 

diçka, ajo menjëherë preceptohet nga të 

tjerët si një angazhim dhe kanë të drejtë 

të besojnë në ty që do ta bësh dhe ke 

përgjegjësi për atë. 

Zgjidhja është e thjeshtë, bëj 

atë që ke thënë se do ta bësh, 

ose mos e thuaj fare. 
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Udhëzimet e profesionistit drejt rehabilitimit funksional  

 Dr Jennifer Caldwell  
PhD; Dip RCOT; PgDip Medical Educaiton; PgDip Business Management, Justice of the Peace

Çka është rehabilitimi 

funksional? 

Kur ergoterapeuët i referohen rehabilitimit 

funksional ata përshkruajnë një proces me të cilin 

një individ mbështetet të kthehet, për aq sa është e 

mundur, në nivelin e tij të mëparshëm të 

pjesëmarrjes në aktivitetet e përditshme. Niveli i 

mëparshëm i funksionimit të individit (para 

lëndimit / aksidentit / sëmundjes) përcaktohet 

përmes bisedës dhe marrjes së historisë dhe kjo, së 

bashku me referencën e prognozës së tyre dhe 

aftësive aktuale, lejon terapeutin të mbështesë 

klientin për të vendosur qëllimet e rehabilitimit. 

Lloji dhe natyra e qëllimeve të përcaktuara nga 

individët do të ndryshojnë në varësi të vlerave dhe 

interesave të tyre. Për shembull, disa njerëz mund 

ta vlerësojnë aftësinë për t’u larë dhe veshur në 

mënyrë të pavarur, përderisa të tjerët mund t'i 

japin më shumë rëndësi aftësisë për të hyrë në 

dyqanet lokale ose për të vizituar miqtë dhe 

familjen. 

 

Pse janë ergoterapeutët më të 

rëndësishmit në këtë proces? 

Ergoterapeuët janë të trajnuar dhe me përvojë në 

analizën e aktivitetit, element kryesor i vlerësimit 

dhe rehabilitimit funksional. Kjo aftësi është 

përbërësi qendror i praktikës së ergoterapisë dhe 

lejon terapeuët të kuptojnë aktivitetet dhe 

angazhimet në raport me kërkesën ndaj një 

personi. Për shembull, detyra e përgatitjes së një 

vakti fillimisht mund të mendohet si një aktivitet i 

bazuar thjesht në aftësinë fizike. Sidoqoftë,  kur 

aktiviteti shqyrtohet në më shumë detaje, shumë 

më shumë informacione  mund të nxiten dhe të 

tërhiqen. Ky informacion mund të përfshijë: nëse 

personi ka aftësi ekzekutive për të planifikuar para  

 

së gjithash, se si të gatuajë vaktin e tij të zgjedhur, 

nëse është në gjendje të fillojë detyrën pa shtytje 

dhe t’i renditë fazat e ndryshme, duke kujtuar 

secilën pasi të jetë përfunduar. Vëzhgimi i 

mëtejshëm do të përfshinte nëse personi mund të 

hyjë në dyqane për të blerë përbërësit e nevojshëm 

dhe nëse ata kanë aftësi fine motorike për të hapur 

kavanozin ose për të copëtuar perimet etj. 

Ergoterapeutët natyrshëm marrin këtë qasje 

holistike dhe përdorin aftësitë e tyre për të bërë 

pyetjet e duhura në mënyrë që të konstatojnë 

nivelin e njohjes së një personi në lidhje me 

detyrat. Ata do të vëzhgojnë individët duke 

përfunduar aktivitetet në mënyrë që të fitojnë një 

perspektivë se si menaxhojnë. Mund të duket si 

një kërkesë e papajtueshme ose ndoshta edhe e 

papërshtatshme për t'i kërkuar një personi të 

demonstrojë se si hipë dhe zbret nga tualeti, 

megjithatë ergoterapeutët e dinë që duke vëzhguar 

këtë detyrë ata fitojnë një pasqyrë shumë të 

vlefshme. Siç thuhet, një fotografi flet më shumë 

se një mijë fjalë, edhe vëzhgimi vërtet ndihmon 

për të drejtuar gjykimin profesional. Duke 

vëzhguar dhe analizuar aktivitetet e jetës së 

përditshme, ergoterapeutët jo vetëm që marrin në 

shqyrtim se si një individ është në gjendje të 

menaxhojë një detyrë të veçantë, por gjithashtu 

mund të vlerësojnë sesi ndonjë vështirësi e 

vërejtur mund të ndikojë në detyra të tjera, të tilla 

si në punë ose në komunitet. Përveç kësaj, ata 

fitojnë një kuptim të vetëdijes për sigurinë e 

personit dhe përpunimin e mendimit në lidhje me 

aktivitetin. Për shembull, personat me amputim 

raportojnë se ata janë të pavarur dhe administrojnë 

transferimet e tualetit, por kur vlerësohen nga 

ergoterapeuti zbulohet se ata në fakt po e vënë 

veten në rrezik duke u transferuar pivot (në 

mënyrë boshtore) 180 gradë pa asnjë mbajtëse 

dore ose pajisje. Ergoterapeuti mund të këshillojë 

personin gjatë vlerësimit se si të menaxhojë 

transferimin në një mënyrë më të sigurt dhe më 
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pas mund të rekomandojë mbajtëset e duarve ose 

një tabelë rrëshqitës për të ndihmuar më tej. 

Çfarë përfshin një vlerësim 

funksional? 

Vlerësimi funksional, ndonjëherë i referuar si 

vlerësim i aktiviteteve të jetës së përditshme 

(AJP), plotësohet si pjesë fillestare e vlerësimit 

ergoterapeutik dhe dokumentohet brenda 

seksioneve përkatëse të raportit të tyre. Procesi 

përfshin: 

• marrjen e historikut të saktë nga personi dhe të 

dhënat mjekësore 

• mbledhjen e informacionit se cilat aktivitete janë 

të rëndësishme për personin 

• vlerësimin dhe analizimin e personit që 

përfundon aktivitetet e jetës së përditshme, duke 

përfshirë kështu: orientimin e tyre në detyrë, 

aftësitë e tyre të planifikimit, renditjen e detyrës, 

vetëdijen e tyre të sigurisë dhe kontrollin e tyre 

motorik, koordinimin dhe ekuilibrin 

• këshillimi i personit mbi teknikat për të 

ndihmuar pjesëmarrjen dhe për të lehtësuar 

rreziqet, për shembull se si të menaxhojë lodhjen 

gjatë aktiviteteve ose si të ngrihet nga dyshemeja 

pas rënies 

• përcaktimi i qëllimeve SMART me klientin në 

qendër për të drejtuar rehabilitimin dhe ndërhyrjen 

Në shumë raste individët do të jenë në gjendje të 

marrin këshilla të dhëna nga ergoterapeuti gjatë 

vlerësimit fillestar dhe me pajisje / teknika dhe të 

vazhdojnë rehabilitimin e tyre me ritmin e tyre. Të 

tjerët mund të kërkojnë programe rehabilitimi më 

të strukturuara dhe intensive me seanca pasuese që 

përqendrohen në praktikimin e një aktiviteti duke 

përdorur qasje të ndryshme trajtimi.  

Kur duhet referuar një individ 

për rehabilitim funksional? 

Kushdo që ka pësuar lëndime, sëmundje ose 

humbje të funksionit, qoftë ai afatgjatë apo 

afatshkurtër, me siguri do të përfitojë nga ndonjë 

formë e rehabilitimit. Siç u përshkrua, nuk është 

gjithmonë e qartë vetëm përmes bisedës se sa mirë 

një person po përballet me një aktivitet të caktuar. 

Ja pra vlera e një ergoterapeuti i cili hedh syrin e 

tij profesional që në mënyrë të plotë të vlerësojë, 

të bëjë rekomandime dhe të nxjerrë në pah rreziqet 

e mundshme.  
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“Occupational therapy enables people to achieve 

health, wellbeing and life satisfaction through 

participation in occupation”  

(College of Occupational Therapy (COT) 2004 as cited in., COT, 2010). 
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Në lavdërim të diversitetit 

Si një udhëtar entuziast, vërej se Ergoterapia – terapia angazhuese, okupacionale (OT) njihet me të njëjtin 

profesion në çdo vend që kam vizituar, por gjithashtu ndryshon në mënyrën e mësimdhënies dhe praktikimit, 

duke pasqyruar norma dhe pritshmëri të ndryshme kulturore. Përmes diskutimit me kolegët në të gjithë botën 

unë kam mësuar të vlerësoj se sa fleksibile dhe e adaptueshme mund të jetë ergoterapia, kur kemi aftësi dhe 

besim për të vendosur qëllime dhe për të ofruar shërbimet tona në mënyra që të jenë të rëndësishme nga ana 

kulturore dhe shoqërore për mjediset e ndryshme. 

Njerëzit janë një specie e ndryshme në vete, përfshirë njerëz që ndryshojnë nga njëri-tjetri përgjatë një numri të 

madh dimensionesh: gjinia, raca, mosha, gjatësia, inteligjenca, besimet fetare, qëndrueshmëria emocionale, 

shoqëria, krijimtaria, ambicia, energjia, aftësia fizike, toleranca e dhimbjes, shëndeti , jetëgjatësia, stili i veshjes 

dhe kultura, për të përmendur vetëm disa. Të përbashkëtat që ndajmë me të tjerët kontribuojnë në përmbushjen 

e një nevoje të thellë për përkatësi dhe bashkësi, por është ndryshimi midis njerëzve që na jep ndjenjën e 

identitetit personal. Secili prej nesh duhet të dijë që mund të jap një kontribut unik dhe të vlefshëm në 

zhvillimin dhe mirëqenien e komuniteteve tona. 

Kur Ergoterapia u themelua në fillim të shekullit të 20-të, koncepti i diversitetit nuk u shfaq në literaturë, 

megjithëse pranueshmëria implicite e ndryshimeve njerëzore mund të nxirret që nga shkrimet e praktikuesve të 

parë. Në vitin 2020 vdekja e një të riu zezak duke u mbajtur dhunshëm nga policia në SHBA çoi në protesta të 

përhapura nën siglën "Black Lives Matter". Federata Botërore e Ergoterapisë (WFOT) publikoi një deklaratë 

mbështetjeje për lëvizjen, duke theksuar se “racizmi sistematik duhet të trajtohet si një përparësi globale” 

(WFOT 2020). Do të jetë interesante të shohim se çfarë veprimesh do të bëj profesioni ynë në mbështetje të 

kësaj përparësie gjatë viteve të ardhshme. 

Diversiteti nuk është një opsion në botën moderne, por është thelbësor për të 

nxitur zhvillimin, inovacionin dhe përshtatjen, qoftë në ekonomi apo në 

kujdesin shëndetësor. 

Përktheu: M Teuta 
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Roli i Ergoterapeutit 
 

Ergoterapia pediatrike ndihmon fëmijët të fitojnë pavarësinë dhe promovon zhvillimin e aftësive 

motorike fine, të mëdha dhe vizuale që fëmijëve u duhen për të funksionuar dhe për t’u shoqëruar në 

shtëpitë e tyre, në shkolla dhe në mjediset e komunitetit. 

Ergoterapia apo terapia okupacionale - angazhuese (OT) është një element kryesor në aftësimin e 

fëmijëve për të pasur sukses në 'angazhimet' e tyre të lojës, të mësuarit dhe të vetë-ndihmës. Fokusi 

i ergoterapeutëve është të ndihmojnë fëmijët të kapërcejnë vështirësitë me: 

• Motorikën gros dhe fine 

• Aktivitetet e vetë-ndihmës 

• Shkathtësitë perceptuese vizuale 

• Përpunimin ndijor 

• Shkathtësitë bilaterale 

• Dorëshkrim 

Kur aftësitë, forca dhe pavarësia nuk mund të zhvillohen ose përmirësohen, ergoterapeutët mund të 

ofrojnë këshilla në lidhje me pajisjet e specializuara ose përshtatjet e ambientit që mund të kërkohen 

për t'i dhënë mundësi fëmijëve të maksimizojnë nivelet e tyre të funksionimit të pavarur. 

Gjatë një vlerësimi, ergoterapeuti do të përdorë një kombinim të vlerësimeve të standardizuara, 

vëzhgimeve klinike të strukturuara dhe të pastrukturuara si dhe të mbledhë informacione nga familja, 

shkolla ose kujdestarët për të krijuar një bazë zhvillimore të fëmijës. Fushat që do të vlerësohen 

përfshijnë: 

• Shkathtësitë e lojës 

• Shkathtësitë për vetë-ndihmë (p.sh. larja dhe 

veshja, tualeti, ngrënia dhe pirja) 

• Shkathtësitë perceptuese vizuale 

• Përpunimin ndijor dhe sjelljet e bazuara në 

ndijime 

• Aftësitë motorike ndijore 

• Aftësitë motorike fine 

• Dorëshkrimin 

• Planifikimin motorik 

• Bilancin dhe bashkërendimin 

• Integrimin dypalësh 

Rezultati i vlerësimit do t'i sigurojë terapeutit okupacional informacionin e nevojshëm për të hartuar 

një program individual terapie i cili përdoret shpesh brenda mjedisit shkollor. Programi do të ofrojë një 

sërë aktivitetesh për të ndihmuar në përmirësimin e aftësive motorike dhe shqisore, aftësive 

funksionale dhe në fund të fundit të maksimizojë nivelet e pavarësisë. Ergoterapeuti gjithashtu mund 

të ofrojë këshilla dhe udhëzime për shërbime të tjera nëse kërkohet. 

Ergoterapeutët punojnë brenda ekipit multidisiplinar, si dhe në bashkëpunim me familjen dhe 

profesionistët e jashtëm për të siguruar rezultatet më të mira funksionale për fëmijën. 

Dr Jennifer Caldwell 
PhD; Dip RCOT; PgDip Medical Educaiton; PgDip Business Management, Justice of the Peace 

Përktheu: M Teuta 
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• Bëhuni ambasador për profesionin TUAJ 

 Promovimi i Ergoterapisë – profesionit tuaj! 

 Duke iu treguar njerëzve se si mund t’u ndihmojë Ergoterapia 

 Prezantime në shkolla dhe organizata tjera 

 Ju mund të sillni ide të reja në grup!!! 

 

Përfitimet e të qenit vullnetar: 

 Ndiheni të vlerësuar dhe pjesë e një ekipe 

 Fitoni vetëbesim dhe vetëvlerësim 

 Fitoni aftësi të reja, njohuri dhe përvojë 

 Zhvilloni aftësitë ekzistuese dhe dije 

 Pasuroni CV tuaj 

 Përmisoni përspektivat tuaja të punësimit 

 Përdorni aftësitë dhe njohuritë tuaja për të 

ndihmuar tjerët. 

Për tjerët, vullnetarizmi ka përfitime sociale si: 

 Takimi me njerëz dhe shoqëri të re 

 Shansë për t’u socializuar 

 Njohja me komunitetin lokal 

Nëse jeni të interesuar ju lutem kontaktoni:  

  Erza Haxhijakupi - inket.volunteers@gmail.com 

Ju mund të leni takim me Erzën për të diskutuar se si mund të ndihmoni, si mund të bëheni 

vullnetarë ose vetëm të diskutoni rreth projekteve potenciale. Ju mund të shkruani në gjuhën 

gjermane, angleze dhe shqipe. 

Ju mund të leni takim me Erzën për të diskutuar se si mund të 

ndihmoni.  

 

 

mailto:inket.volunteers@gmail.com
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Një raport i mirë që detajon të gjitha aspektet e monitorimit të klientit është i rëndësishëm, jo vetëm se 

formon një pjesë integrale të ofrimit të kujdesit ose trajtimit të klientit, por sepse gjithashtu kontribuon në 

qarkullimin e informacionit midis ekipeve të ndryshme të përfshira në trajtimin ose kujdesin e klientit. 

 

Për shkak se shkrimi i raportit ka një rëndësi kaq të madhe, Dr. Jennifer Caldwell kësaj rradhe vie me një 

punëtori që na mëson më shumë rreth teknikave të shkrimit të raporteve. 

 

Shumë shpejt do ju informojmë rreth datës dhe kohës së mbajtjes së punëtorisë. 

 

Për më shumë informata na kontaktoni në trainings@inket.org 

Seminari do te mbahet ne Nentor, ne fillim te muajit rreth 10ose 13. 

 

mailto:trainings@inket.org
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Asgjë për ne pa ne: Kërkimi i rrëfimit të Paaftësisë 

Franits, L. (2005). The issue is—Nothing about us without us: Searching for the narrative of disability. American Journal 

of Occupational Therapy, 59, 577–579 

“Asgjë për ne pa ne” është një mantra që ka origjinë në lëvizjen për të drejtat e aftësive të kufizuara të Afrikës së Jugut. 

Që atëherë është miratuar nga shumë grupe të mbrojtjes së të drejtave të aftësive të kufizuara për të komunikuar që 

individët me aftësi të kufizuara duhet të jenë në ballë të çdo vendimi apo politikëbërje që ndikon në jetën e tyre. 

Historikisht, individët me aftësi të kufizuara janë zhvlerësuar nga sistemet shoqërore duke përfshirë sistemet e 

mjekësisë dhe rehabilitimit (Kielhofner, 2005). 

Profesionistët, klientët e të cilëve janë individë me aftësi të kufizuara shumë shpesh kanë qenë vendimmarrës për 

çështje që ndikojnë tek klientët e tyre pa përfshirë vetë klientët. Personat pa aftësi të kufizuara janë automatikisht të 

huaj në përvojën e aftësisë së kufizuar dhe për këtë arsye nuk mund të kenë të njëjtin nivel të depërtimit në lidhje me 

çështjet që ndikojnë tek individët me aftësi të kufizuara (Smart, 2001). Si rrjedhim, studimet e aftësisë së kufizuar 

vlerësojnë përvojën e dokumentuar të individëve me aftësi të kufizuara mbi të gjitha burimet e tjera të informacionit në 

lidhje me aftësinë e kufizuar dhe promovojnë idenë që individët me aftësi të kufizuara duhet të përfshihen në vendimet 

që lidhen me shërbimet, qasjen dhe të drejtat (Kielhofner, 2004). 

Rrëfim 

Atëherë, si mund ta kuptojnë më mirë përvojën e aftësisë së kufizuar ergoterapeutët, (dhe punonjësit e tjerë të kujdesit 

shëndetësor) pa aftësi të kufizuara, të cilët janë të huaj sipas përkufizimit? Një mënyre e mirë për të filluar është duke 

hulumtuar për të kuptuar përvojat e individëve dhe duke dëgjuar atë që ata paraqesin si rrëfimin e aftësisë së kufizuar 

dhe të jetës së tyre. Historia e përvojës së një individi me aftësi të kufizuar mund të zbulojë se si ka funksionuar 

angazhimi në jetën e individit dhe cilat janë pritjet e tij / saj për të ardhmen (Vrkljan & Miller-Polgar, 2001). Të dëgjuarit 

e rrëfimit u mundëson ergoterapeutëve të arrijnë një kuptim më të plotë të orientimit në të cilin personi drejtohet dhe 

pse. Për më tepër, ai mban fokusin tonë tek individi në vend të një diagnoze ose aftësie të kufizuar. Më në fund, rrëfimet 

e individëve mund të sfidojnë supozimet tona dhe kështu të sigurojnë rrugë për të thelluar kuptimin tonë të 

përgjithshëm të përvojës së aftësisë së kufizuar. Një hulumtim i rëndësishëm në lidhje me narrativën është realizuar në 

ergoterapi. Modeli i Angazhimit Njerëzor (MOHO) përshkruan rrëfimin si mjetin përmes të cilit njerëzit organizojnë jetën 

e tyre të angazhimit (Kielhofner, 2002). Hulumtimi tjetër thekson rëndësinë e arsyetimit narrativ (Mattingly, 1991, 

1998), duke përdorur narrativën gjatë vlerësimit dhe ndërhyrjes (Braveman, Helfrich, Kielhofner, & Albrecht, 2003; 

Jonsson, Josephsson, & Kielhofner, 2000; Lyons, Phipps, & Berro, 2004; Simmons, Crepeau, & White, 2000), dhe 

"legjitimitetin" e përdorimit të rrëfimit për të kuptuar angazhimin (Clark, Carlson, & Polkinghorne, 1997). 
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Studimi i Rastit: Shkalla e Integrimit të të Drejtave të 

Aftësisë së Kufizuar në Edukimin Profesional Aleat të 

Shëndetit  

Bowley C., Furmage A., Marcus K., and Short S. D., (2018) Case Study: Degree of Integration of Disability Rights 

into Allied Health Professional Education. Health Human Rights. Jun; 20(1): 259–272. 

Abstrakt 

Personat me aftësi të kufizuara janë të cenuar nga shkeljet e të drejtave kur qasen në kujdesin shëndetësor, 

përfshirë kujdesin shëndetësor aleat. Sidoqoftë, angazhimi i edukimit profesional shëndetësor aleat për të 

drejtat e aftësisë së kufizuar nuk është hulumtuar. Ky studim është i pari për të hetuar shkallën në të cilën 

parimet e të drejtave të aftësisë së kufizuar janë të integruara në kompetencat aleate të shëndetit dhe 

edukimit. Konkretisht, ky punim eksploron shkallën në të cilën parimet e të drejtave të aftësisë së kufizuar 

janë të integruara në kompetencat dhe edukimin e gjashtë profesioneve aleate të shëndetit të mësuara nga 

Fakulteti i Shkencave Shëndetësore të Universitetit të Sidneit. Studimi nxjerr në dritë lehtësuesit dhe pengesat 

për ripërtëritjen e kurrikulës profesionale dhe rekomandime për edukimin e ardhshëm profesional 

shëndetësor. Ky rast studimi zbulon se tre profesione shëndetësore aleate - fiziologjia e ushtrimit, fizioterapia 

dhe radiografia - përfshijnë një qasje të bazuar në të drejta në një shkallë më të vogël se tre të tjera - 

logopedia, ergoterapia dhe këshillimi i rehabilitimit. Ne i referohemi kësaj si një "vazhdimësi aleate e 

shëndetit". Dokumenti konkludon se ka hapësirë të konsiderueshme për profesionet aleate të shëndetit për të 

forcuar edukimin dhe kujdesin e bazuar në të drejtat e njeriut përmes kodeve etike të sjelljes, kompetencave, 

ripërtëritjes të kurrikulës, akreditimit dhe kërkesave të regjistrimit, me qëllim të zvogëlimit të shkeljeve të të 

drejtave të përjetuara nga persona me aftësi të kufizuara gjatë qasjes në kujdesin shëndetësor aleat. 

. 
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Sapo të mbërrini ju do të merrni një mikpritje të ngrohtë nga ekipi ynë i vëmendshëm dhe i 

bukur,  

i cili do të jetë më shumë se i lumtur t'ju ndihmojë të zgjidhni dhomën e duhur.  
 

Dhomat tona janë të dizajnuara për të akomoduar çdo nevojë tuaj dhe shërbimi në dhomë është në 

dispozicionin tuaj 24 orë, në mënyrë që të mund të trajtoheni për mëngjes në shtrat ose drekë në ballkonin 

tuaj të gjerë.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Dhoma për fjetje    Restaurant    Dhoma për konferenca 

 

Relaksohuni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udhëtimi juaj për relaksim dhe mirëqenie totale, fillon në katin e 9-të të Hotelit tone, 

ku ju pret një vend unik dhe spektakolar, që përfshin pishinë të mrekullueshme, dhomë 

masazhesh, sauna dhe palestër. 
CONTACT US                Str. Lidhja e Pejes, Pristina, 10000 Kosova 

 

 Tel. +383 (0) 38 740 222 / Tel: +383 (0) 49 740 222            Email: info@hotel-semitronix.com 

 

mailto:info@hotel-semitronix.com
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Zhvillimi i Vazhdueshëm Profesional (ZHVP)  

Konsumatorët e shërbimeve të Ergoterapisë kanë të drejtë 

të presin që ergoterapeutët të ofrojnë shërbime në një 

mënyrë kompetente dhe bashkëkohore, që përmbush 

standardet më të mira të praktikës.  

Zhvillimi i Vazhdueshëm Profesional (ZHVP) është 

mënyra se si mund të mësoni dhe zhvilloheni 

profesionalisht gjatë gjithë karrierës tuaj, duke siguruar 

që aftësitë dhe njohuritë tuaja janë të bazuara në 

evidencë, në mënyrë që të mund të praktikoni në mënyrë 

të sigurt. ZHVP është një proces interaktiv për të ruajtur 

dhe zgjeruar njohuritë, ekspertizën dhe kompetencën tuaj 

si dhe është një komponent i rëndësishëm në ofrimin e 

shërbimeve të sigurta dhe efektive, pasiqë vetëm diploma 

juaj BSc nuk është e mjaftueshme për vazhdimin e 

praktikës së sigurt. Jo çdo vend do të pranojë 

kualifikimin tuaj themelorë. Juve mund t'ju duhen prova për studime të mëtutjeshme ose orë 

praktike, përveç kësaj duhen edhe 1.000 orët praktike të kërkuara nga WFOT, nga kualifikimi 

juaj BSc. Çdo ergoterapeut do të duhet të ndërmarrë hapa për të ruajtur dhe demonstruar 

kompetencë të vazhdueshme profesionale. Kështu që Instituti Kosovar i Ergoterapisë është 

duke përgatitur një portofol aktivitetesh dhe do të ofrojë mundësi të vazhdueshme të 

zhvillimit profesional në formën e rasteve studimore dhe aktivitete të tjera mësimore - me 

një vlerësim të dhënë për individët që paraqesin punën e tyre së bashku me përgjigjet 

"Shembull" për të përmirësuar te mesuarit.  

Këto aktivitete të ZHPV-së do të sfidojnë njohuritë tuaja ekzistuese nga kualifikimi juaj BSc, 

do të rrisin besimin tuaj, riafirmojnë kompetencën tuaj profesionale ndërsa ju inkurajoheni të 

reflektoni në praktikën tuaj profesionale dhe zhvillimin.  

Nëse jeni i/e diplomuar dhe doni të zhvilloni njohuritë dhe kompetencat tuaja, ju lutemi 

kontaktoni INKET në emailin info.inket@gmail.com 

 

 

 

 

“Bëhu 

gjithë 

çfarë 

mund të 

jesh” 

“B all U 

can B” 

 

mailto:info.inket@gmail.com
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INSTITUTI KOSOVAR I 

ERGOTERAPISË 

 

www.kosovoergotherapists.com 
 

Ergotherapist Magazine Committee 

 
Kryeredaktore    Dr. Jennifer Caldwell (Scotland) 

ergotherapist@inket.org 

 

Përkthyese     Sr Teuta Augustini (Montenegro) 

 

 

 

Contact us: 
 

   Facebook  

 

  
 

ergotherapist@inket.org 

 

           

 

www.kosovoergotherapists.com 

 

 

Ne i mirëpresim të gjitha pyetjet 

 

 

http://www.kosovoergotherapists.com/
mailto:ergotherapist@inket.org
http://www.kosovoergotherapists.com/
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E rëndësishme 

Nëse njihni dikë që dëshiron të marrë një kopje 

të The Ergotherapist, ju lutem më dërgoni 

detajet më poshtë. 

Kjo është mënyra që ju të tregoni se çfarë mund 

të arrijë PROFESIONI JUAJ. 
 

Emrin: 

 

Email: 

 

Profesioni: 

 

 

Email : ergotherapist@inket.org 

 

Faleminderit të gjithëve që na dërguan detajet e kontaktit muajin e kaluar! 

 

Numri i përfituesve po rritet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuart’s thought ….. 

“When a flower doesn’t bloom you fix 
the environment in which is grows NOT 

the flower”. 




