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Natyra dhe Terapia 
Sa më shumë që kufizojmë lëvizjen e fëmijëve, aq më shumë çorganizim 

shqisor shohim në ta. Në fakt, sipas shumë mësuesve, prindërve dhe 

kujdestarëve, fëmijët shpesh bien, vrapojnë dhe ndeshen në mure, shkelin 

këmbët e tyre dhe nuk janë në gjendje të kenë vëmendje. Si rezultat, ata 

shihen si nervoz ose të paaftë për të qenë të pavarur, gjithashtu shihen si të 

pasigurt. 

Ergoterapeutët (ET) pediatrikë mund të ndihmojnë. Me njohuritë neurologjike 

për të shpjeguar pse lëvizja e kufizuar shkakton probleme të sjelljes tek 

fëmijët; çfarë është e rëndësishme për fëmijën edhe shumë gjëra të tjera, ata 

mundësojnë pavarsi dhe zgjidhje për të gjithë. Si rrjedhojë lehtësojnë punën e 

të gjithëve. 

ET pediatrik për shembull mund të shpjegojë se si të dëgjuarit e tingujve të 

kafshëve në natyrë ndihmon për të përmirësuar vetëdijen hapësinore, pse 

rrotullimi në qarqe krijon një sistem ekuilibri më të fortë, dhe ecja 

këmbëzbathurazi integron reflekset që parandalojnë komplikime të 

mëtejshme për shembull-ecja në gishtërinj, etj. 

Tinguj zogjsh - Kur fëmijët dëgjojnë tingujt e zogjve në natyrë, ata dëgjojnë 

frekuenca të ndryshme të tingullit në vende të ndryshme rreth trupit të tyre. 

Kjo i ndihmon ata të orientojnë trupin e tyre në hapësirë, duke rritur 

ndërgjegjësimin e tyre hapësinor dhe lidhjen me botën përreth tyre. 

Lëkundjet - Kur fëmijët lëkunden jashtë, ata janë duke aktivizuar sistemin e 

tyre vestibular - i njohur gjithashtu si sistemi i tyre i balancit. Ne kemi nevojë 

për të stimuluar sistemin vestibular në mënyrë të rregullt në mënyrë që të 

zhvillojmë një sens të fortë të vetëdijes së trupit për navigimin e sigurt të 

mjedisit tonë. Gjithashtu, lëkundja në natyrë na ofron ndjesi të tjera si 

ekspozimi ndaj ngrohtësisë ose të ftohtit, erës, shiut etj. 

Duke luajtur në baltë - Jo vetëm që është argtim duke luajtur në pellgje balte 

për fëmijë, por ajo aktivizon shumë nga shqisat njëkohësisht. Spërkatja e 

baltës në lëkurë ofron reagime të shkëlqyera në prekje. Manovrimi përmes 

baltës sfidon ekuilibrin dhe sensin e tyre të hapësirës. Dhe skanimi i baltës për 

lodra, bretkosa ose sende të tjera të natyrës përdor aftësitë e tyre vizuale. 

Luaj në shesh/park lojërash - Ka miliona mënyra për të lehtësuar terapinë në 

shesh lojërash, duke goditur çdo aftësi nga ekuilibri në forcë, te koordinimi 

dhe më shumë! Dhe stimulimi i shqisave përmes lëvizjes është i lehtë kur të 

keni akses në lëkundje, rrëshqitje, këpucë dhe pajisje të tjera. 

Merr një ndihmës - Kur keni dyshim, kapni një mbështetje që do të frymëzojë 

lëvizjen, angazhimin dhe kreativitetin! Disa nga të preferuarat tona: gropa, 

topa, flluska dhe shkumës për trotuar. 
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Shkoni në një gjueti thesaresh - Ju lehtë mund të krijoni një gjueti thersarësh 

për të nxjerrë aftësitë në të cilat po punoni në terapi.  

Loja kile - Luajtja e lojës kile është mënyra më e përsosur për të ngrohur dhe 

lëvizur një terapi grupore! Ne kemi mijëra lojëra krijuese për të zgjedhur e nga 

ato do të synojnë qëndrueshmërinë, forcën, koordinimin dhe më shumë! 

Shkoni laguni - Nëse ju e bëni sesionin tuaj të terapisë në një lumë, plazh, apo 

edhe thjesht në një pellg në parking, uji mund të frymëzojë të gjitha llojet e 

lojës terapeutike. 

Shkoni në një shëtitje ose ecni në natyrë - Ju mund të punoni goxha në çdo 

aspekt të zhvillimit motorik dhe shqisor në një shëtitje të thjeshtë në pyll. 

Vozitni - Shkoni jashtë dhe punoni për të mësuar se si të ngisni një biçikletë, 

ose me cilindo mjet që zgjidhni! 

Merrni lodrat e brendshme jashtë - është e lehtë t’u japësh një jetë të re 

lodrave dhe materialeve trajtimi, thjesht duke i sjell ato jashtë. Makina 

lodrash, dinosaurësh dhe trena, madje edhe blloqe ndërtimi dhe aktivitete arti 

/artizanale, të gjitha mund të bëhen jashtë.  

Arlinda Canolli - Ergoterapeute 
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Kosovar Institute of Ergotherapy  – Logo  

Prapavija me ngjyrë të Gjelbërt: 

E gjelbërta është ngjyra e jetës, e përtëritjes, natyrës dhe energjisë. Ajo është e 

shoqëruar me kuptimin e rritjes, harmonisë, freskisë dhe sigurisë. Ne jemi pozitivë 

dhe duke ecur përpara. E gjelbërta është ngjyra ndërkombëtare e Ergoterapisë.  

E zeza dhe e bardha e duarve:  

Ky është një mesazh i fuqishëm i cili thotë – pa 

paragjykime. 

Pozita e duarve:  

Pohon se duart janë qendrore për identitetin njerëzor, 

Tregon gatishmërinë për të mbajtur dikë që na intereson, 

Na mundëson që të dy të lidhemi me të tjerët, është një shenjë e përshëndetjes, 

Tregon gatishmërinë për të punuar, 

Do të thotë se jemi të hapur për ide, projekte, arsim, për të gjithë, 

Simbolizon ekuilibrin. 

Jeta me duar të hapura sjell një rritje të re të freskët.  

Të jetosh me duar të hapura është shprehje e mendjes së hapur, zemrës së 

hapur dhe vullnetit të hapur. 

Dora e hapur do të thotë miqësi, ndihmë, paqe, bashkëndarje, komunikim 

dhe lidhje 

 

E mësipërmja është filozofia udhëheqëse e Institutit Kosovar të 

Ergoterapisë (INKET) 

 

Sipas Aristotelit, dora është “vegla e veglave” 



© JEC Educational                                    Korrik  2020 



(C) JEC EDUCATIONAL                                                                                       5 


Arsimi inkluziv - gjithëpërfshirës 

Gjatë viteve të fundit, qasjet 
në arsim për fëmijët me 
aftësi të kufizuara po 
kalojnë nga arsimi për 
nevoja të veçanta drejt 
arsimit inkluziv -  
gjithëpërfshirës, duke 
reflektuar ndryshimin nga 
modeli mjekësor drejt 
modelit shoqëror të aftësive 
të kufizuara, si një 
përqendrim në rritje të të 
drejtave të njeriut në fushën 
e aftësive të kufizuara. Në 
vitin1994, Deklarata e 
Salamanca-s shpalli se 
shkollat duhet të pranojnë 
të gjithë fëmijët pa marrë 
parasysh aftësinë e kufizuar 
ose nevojat e veçanta 
arsimore. Kjo deklaratë 
ndërkombëtare u përforcua 
nga neni 24 i Konventës për 
të Drejtat e Personave me 
Aftësi të Kufizuara në vitin 
2006. 
 
Arsimi gjithëpërfshirës 
është një proces për rritjen 
e pjesëmarrjes dhe 
zvogëlimin e përjashtimit, 

në mënyrën që përgjigjet 
efektshëm ndaj nevojave të 
ndryshme të të gjithë 
nxënësve. Kjo nënkupton 
përshtatjen e sistemit 
arsimor për të përmbushur 
nevojat e individëve, në 
vend që të ndryshojë 
individin për t’iu përshtatur 
sistemit. 

Nevoja për përparim në 
arsimin gjithëpërfshirës 
është thelbësore, 
veçanërisht duke pasur 
parasysh kontekstin e 
synimeve ndërkombëtare, 
siç është Qëllimi i Zhvillimit 
të Mijëvjeçarit (MDG) i 
arsimit fillor universal deri 
në 2015 dhe qëllimi i Arsimit 
Për të Gjithë (EFA) deri në 
2015. Të gjithë fëmijët kanë 
të drejtën në arsim. Arsimi 
gjithëpërfshirës ka për 
qëllim të sigurojë 
pjesëmarrjen e të gjithë 
nxënësve në arsim cilësor, 
si në shkollë ashtu edhe në 
mjediset e komunitetit, 
përfshirë mjediset me 

burime të varfra ose të 
ndikuara nga kriza. 
 
Edukimi gjithëpërfshirës jo 
vetëm se i referohet 
personave me aftësi të 
kufizuara, por përfshinë të 
gjitha grupet e 
margjinalizuara dhe të 
lëndueshme, përfshirë gratë 
dhe vajzat, pakicat etnike, 
fëmijët në rrugë, njerëzit që 
jetojnë me HIV e kështu me 
radhë. 

Kontaktoni INKET për 
informacion të mëtejshëm 
mbi burimet, përfshirë 
udhëzuesit praktikë, 
manualet dhe rastet 
studimore për praktikuesit, 
mësuesit, prindërit dhe 
fëmijët e moshës shkollore. 
Ne mirëpresim sugjerimet 
tuaja: ju lutemi dërgoni 
komente ose sugjerime 
shtesë në: 
ergotherapist@inket.com 
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Inkluzioni shoqëror 

 

Personat me aftësi të kufizuara kanë të 
njëjtat nevoja shoqërore, interesa dhe të 
drejta si kushdo tjetër. Sidoqoftë, kryesisht 
për shkak të stigmës dhe diskriminimit, 
personave me aftësi të kufizuara shpesh u 
mohohet mundësia për pjesëmarrje në 
shoqëri ose në komunitet, për shembull në 
aktivitete kulturore ose të kohës së lirë ose 
informacion dhe mbështetje për 
marrëdhëniet, seksualitetin dhe martesën. 
Shërbimet ekzistuese sociale dhe ktë 
komunitetit mund të përshtaten për të 
akomoduar personat me aftësi të kufizuara. 
Rritja e vetëdijes dhe shkathtësisë së 
komuniteteve, ofruesve të shërbimeve 
sociale dhe përfshirja e personave me aftësi 
të kufizuara në këtë proces mund të sjellë 
ndryshime shoqërore. 

 

 

Fuqizimi shoqëror 

Fuqizimi shoqëror është një fushë e gjerë 
praktike që mbështetet në parimet e 
zhvillimit shoqëror dhe të komunitetit. 
Fuqizimi social zbatohet në mënyrë tipike në 
katër nivelet vijuese: (1) niveli individual - 
kur personi e vlerëson vetveten dhe 
dëshiron aktivisht të marrë pjesë në jetë, (2) 
niveli i familjes, (3) niveli i komunitetit dhe 
(4) nivelet e politikave shoqërore që 
ndikojnë në veprimet e nivelit lokal dhe 
kombëtar për të promovuar barazinë sociale 
dhe përfshirjen e të gjithë personave. 

Fuqizimi shoqëror është i domosdoshëm për 
arritjen e cilësisë së jetës për personat me 
aftësi të kufizuara dhe është një proces i 
vazhdueshëm, si edhe rezultat. Megjithëse 
fuqizimi social mund të arrihet përmes 
fushave të tjera të praktikës, të tilla si arsimi 
gjithëpërfshirës dhe integrimi socio-
ekonomik, është gjithashtu një fushë 
specifike e praktikës ku mjetet, metodat dhe 
qasjet ekzistojnë për të lehtësuar përfshirjen 
shoqërore. Mbështetja shoqërore e 
personalizuar është një qasje specifike dhe 
e përshtatshme për përfshirjen shoqërore ku 
një person shoqërohet të lulëzojë në 
situatën dhe mjedisin e vet personal. 

Kontaktoni INKET për informacion të 
mëtejshëm mbi burimet, përfshirë 
udhëzuesit praktikë, manualet dhe rastet 
studimore për praktikuesit, mësuesit, 
prindërit dhe fëmijët e moshës shkollore. Ne 
mirëpresim sugjerimet tuaja: ju lutemi 
dërgoni komente ose sugjerime shtesë në: 
ergotherapist@inket.com 

 

Përktheu: M. Teuta Augustini 

mailto:ergotherapist@inket.com
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Punëtoria mbi Vlerësimet e standardizuara 

Punëtoria (22/06/2020) u drejtua nga Dr. Jennifer Caldwell, ku patëm kënaqësinë të 
kishim pjesëmarrës nga Kosova dhe Finlanda, si dhe profesione të ndryshme duke 

përfshirë: psikologë, logopedë, fizioterapeutë dhe ergoterapeutë. Aktivitetet e 
punëtorisë ishin një kombinim i ligjëratave interaktive, aktrimit dhe diskutimit të 

realizuar në hapsirën virtuale të Google Meet, ku Dr. Caldwell po ligjëronte online nga 
Skocia. Në këtë punëtori u theksua rëndësia e madhe për të përmirësuar praktikën e 

vlerësimit, duke ofruar njohuri dhe aftësi në hulumtimin e provave për trajtimin e 
duhur. Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit për ndërveprimin në punëtori dhe ju 

mirëpresim të gjithëve në punëtoritë tona të tjera! 

Për pjesën e tretë të punëtorisë, shihemi në gusht! 
 

 
 

 

 

 

 

 

Dr Jennifer Caldwell 

PhD; Dip College of Occuaptional 

Therapist; PG Dip Med Education;  

PG Dip Business Management; 

Magistrate (Justice of the Peace) 
 

https://www.facebook.com/1819704104740844/photos/pcb.3205902859454288/3205902626120978/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBIW5MguFzzsPENj2RLBg6Q4Q7K_QrLcgoAlMIqRn3F7C8UCTILg8a9eqCjm7sSStvkbCpOMbrNCuzZ&__xts__%5B0%5D=68.ARARjJvM0o3JKDVV65yrzoc8m2MQlIqtt3YlMaY4d7HNHZac--Z9hqr_iBceZU5WbFB5JQNcmxPTuMvrH9j8RwrFqnt_Pol7VwlmyjborTFjJ4aH9hxtJ2_po7v8Es5vo7KFdrJBUTRYki1fo4RWHc8-xod0JOaBNw6Sm_KDcQKgcEHIVoz4t6orYm-X-Rv5t_SFyOA7aAovl0hC1hg_NmhoNIIs96LE9EzQjYadMCpmoe1FUgK87EW_4egEIsngZ05Yqb9JcpnCd3LAIdV0v8H_zcb05UOaXo63-KzgdM_jOzEGlrdXaJNp6IKxsuWmIwaQ9GBUwqQ8yh2FIleA4WB7IIle
https://www.facebook.com/1819704104740844/photos/pcb.3205902859454288/3205902626120978/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBIW5MguFzzsPENj2RLBg6Q4Q7K_QrLcgoAlMIqRn3F7C8UCTILg8a9eqCjm7sSStvkbCpOMbrNCuzZ&__xts__%5B0%5D=68.ARARjJvM0o3JKDVV65yrzoc8m2MQlIqtt3YlMaY4d7HNHZac--Z9hqr_iBceZU5WbFB5JQNcmxPTuMvrH9j8RwrFqnt_Pol7VwlmyjborTFjJ4aH9hxtJ2_po7v8Es5vo7KFdrJBUTRYki1fo4RWHc8-xod0JOaBNw6Sm_KDcQKgcEHIVoz4t6orYm-X-Rv5t_SFyOA7aAovl0hC1hg_NmhoNIIs96LE9EzQjYadMCpmoe1FUgK87EW_4egEIsngZ05Yqb9JcpnCd3LAIdV0v8H_zcb05UOaXo63-KzgdM_jOzEGlrdXaJNp6IKxsuWmIwaQ9GBUwqQ8yh2FIleA4WB7IIle
https://www.facebook.com/1819704104740844/photos/pcb.3205902859454288/3205902626120978/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBIW5MguFzzsPENj2RLBg6Q4Q7K_QrLcgoAlMIqRn3F7C8UCTILg8a9eqCjm7sSStvkbCpOMbrNCuzZ&__xts__%5B0%5D=68.ARARjJvM0o3JKDVV65yrzoc8m2MQlIqtt3YlMaY4d7HNHZac--Z9hqr_iBceZU5WbFB5JQNcmxPTuMvrH9j8RwrFqnt_Pol7VwlmyjborTFjJ4aH9hxtJ2_po7v8Es5vo7KFdrJBUTRYki1fo4RWHc8-xod0JOaBNw6Sm_KDcQKgcEHIVoz4t6orYm-X-Rv5t_SFyOA7aAovl0hC1hg_NmhoNIIs96LE9EzQjYadMCpmoe1FUgK87EW_4egEIsngZ05Yqb9JcpnCd3LAIdV0v8H_zcb05UOaXo63-KzgdM_jOzEGlrdXaJNp6IKxsuWmIwaQ9GBUwqQ8yh2FIleA4WB7IIle
https://www.facebook.com/1819704104740844/photos/pcb.3205902859454288/3205902769454297/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDfkoAP4qfEkrWi31dG42KCoX5Fsu08J6ikTdNGL1qP2e77s8xekN1SbYdsJhZsObDsZxbbflgXjAjf&__xts__%5B0%5D=68.ARARjJvM0o3JKDVV65yrzoc8m2MQlIqtt3YlMaY4d7HNHZac--Z9hqr_iBceZU5WbFB5JQNcmxPTuMvrH9j8RwrFqnt_Pol7VwlmyjborTFjJ4aH9hxtJ2_po7v8Es5vo7KFdrJBUTRYki1fo4RWHc8-xod0JOaBNw6Sm_KDcQKgcEHIVoz4t6orYm-X-Rv5t_SFyOA7aAovl0hC1hg_NmhoNIIs96LE9EzQjYadMCpmoe1FUgK87EW_4egEIsngZ05Yqb9JcpnCd3LAIdV0v8H_zcb05UOaXo63-KzgdM_jOzEGlrdXaJNp6IKxsuWmIwaQ9GBUwqQ8yh2FIleA4WB7IIle
https://www.facebook.com/1819704104740844/photos/pcb.3205902859454288/3205902769454297/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDfkoAP4qfEkrWi31dG42KCoX5Fsu08J6ikTdNGL1qP2e77s8xekN1SbYdsJhZsObDsZxbbflgXjAjf&__xts__%5B0%5D=68.ARARjJvM0o3JKDVV65yrzoc8m2MQlIqtt3YlMaY4d7HNHZac--Z9hqr_iBceZU5WbFB5JQNcmxPTuMvrH9j8RwrFqnt_Pol7VwlmyjborTFjJ4aH9hxtJ2_po7v8Es5vo7KFdrJBUTRYki1fo4RWHc8-xod0JOaBNw6Sm_KDcQKgcEHIVoz4t6orYm-X-Rv5t_SFyOA7aAovl0hC1hg_NmhoNIIs96LE9EzQjYadMCpmoe1FUgK87EW_4egEIsngZ05Yqb9JcpnCd3LAIdV0v8H_zcb05UOaXo63-KzgdM_jOzEGlrdXaJNp6IKxsuWmIwaQ9GBUwqQ8yh2FIleA4WB7IIle
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Na duhen vullnetarë që të na ndihmojnë me aktivitete të 

ndryshme si: 
 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-në tuaj 

 Përmirësoni 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:  

  Arlinda Cannolli - inket.volunteers@gmail.com 

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

ndihmoni. 
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Ergoterapia - Çka është kujdesi shpirtëror? 
Përshpirtëria është shumë më shumë sesa besimet 

ose feja jonë. Ajo ka të bëjë me atë se kush jemi ne 

si individë; ajo na jep kuptimin dhe qëllimin. 

Çdokush, qoftë fetar apo jo, ka nevoja shpirtërore 

siç janë nevoja për të dashur dhe për të qenë i 

dashur, nevoja për mbështetje, shpresë, dinjitet 

dhe respekt. Rëndësia e përshpirtërisë për 

shëndetin dhe mirëqenien është duke u kuptuar 

gjithnjë e më mirë. Mirëqenia shpirtërore rrit dhe 

integron të gjitha dimensionet tjera të shëndetit, 

përfshirë shëndetin fizik, mendor, emocional dhe 

shoqëror. 

Për shumë njerëz, të kujdesurit për nevojat e tyre 

shpirtërore do të përfshijë aktivitete që i 

ndihmojnë ata të reflektojnë thellë mbi përvojat e 

tyre të përditshme. Ashtu sikurse bindjet për 

përshpirtërinë dhe religjionin mund të jenë të 

ndryshme, edhe aktivitetet të cilat do t'i ndihmojnë 

njerëzit të priren drejt shpirtit të tyre do të jenë për 

ta personale. Këto mund të përfshijnë shëtitjen, 

vlerësimin e botës natyrore, gjetjen e mënyrave 

për të eksploruar mendimet dhe ndjenjat tuaja 

duke e përdorur artin, muzikën, dramën ose 

shkrimin. 

Gjithnjë e më shumë fëmijë po paraqiten me 

çështjet ndijimore këto ditë. Ata nuk po lëvizin 

ashtu sikurse në vitet e kaluara. Është e rrallë të 

shohësh fëmijë që rrokullisen poshtë kodrave, duke 

u sillur në rreth veq për argëtim, ose duke u ngjitur 

nëpër pemë të larta. Në fakt, shoqëria jonë shpesh 

dekurajon këtë lloj loje për shkak të çështjeve të 

përgjegjësisë dhe frikës nga rënia. 

Sa më shumë që kufizojmë lëvizjen e fëmijëve dhe i 

ndajmë fëmijët nga natyra, aq më shumë 

çorganizim shqisor shohim. Në fakt, sipas shumë 

mësuesve, fëmijët janë duke rënë shpesh nga 

ulëset e tyre në shkollë, vrapojnë drejt mureve, 

nxënë në thua dhe nuk janë në gjendje të kenë 

vëmendje. Administratorët e shkollës po ankohen 

se fëmijët janë duke u bërë më agresivë në terenet 

e lojërave dhe "duket se nuk mund t'i mbajnë duart 

larg njëri-tjetrit" gjatë pushimit. Mësuesit po 

kërkojnë përgjigje. 

Ergoterapeutët pediatrikë mund të ndihmojnë këtu. 

Ne kemi sfondin neurologjik për të shpjeguar pse 

lëvizja e kufizuar shkakton probleme të sjelljes tek 

fëmijët; pse trazimi po bëhet më i përhapur se 

kurrë më parë; dhe arsyet themelore pse fëmijët 

janë duke goditur me më shumë forcë gjatë lojrave 

me shënjestër. 

Ergoterapeutët pediatrikë mund të përdorin 

gjithashtu të kuptuarit e tyre unik të zhvillimit të 

fëmijëve për t'i edukuar të tjerët mbi kualitetin 

terapeutik të natyrës. Për shembull, ata mund të 

shpjegojnë se si të dëgjuarit e tingujve të zogjve në 

natyrë ndihmon në përmirësimin e përceptimit 

hapësinor të fëmijëve, pse sillja në rreth krijon një 

sistem të fortë ekuilibri dhe ecja këmbëzbathur 

integron reflekset që parandalojnë komplikimet e 

mëtejshme siç është ecja në majë të gishtave. 
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Cila është prova për të mbështetur përdorimin e kopshteve 
terapeutike për të moshuarit? 

Detweiler M. B., Sharma T., Detweiler J. G., Murphy P. F.,  Lane S.,  Carman J., Chudhary A.S., Halling M. H., and  
Kim K. Y. (2012) What Is the Evidence to Support the Use of Therapeutic Gardens for the Elderly? Psychiatry 
Investigation. 2012 Jun; 9(2): 100–110. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3372556/#!po=53.5714 

 

Abstrakt 

Terapia e kopshtarisë (hortikulturës) përdor bimë dhe aktivitete kopshtarie në aktivitete 
terapeutike dhe rehabilituese dhe mund të përdoret për të përmirësuar cilësinë e jetës së 
popullatës në plakje në mbarë botën, mundësisht uljen e kostove në mënyrë afatgjatë, të 
banorëve të reparteve me asistencë dhe demencë. Studimet paraprake kanë raportuar 
përfitimet nga terapia kopshtare dhe mjediset e kopshtit në uljen e dhimbjes, përmirësimin e 
vëmendjes, zvogëlimin e stresit, modulimin e agjitacionit, zvogëlimin e ilaçeve të nevojshme, 
antipsikotikëve dhe zvogëlimin e rënieve. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për Shtetet e 
Bashkuara dhe Republikën e Koresë pasi plakja po ndodh me një ritëm të paparë, me Korenë 
që përjeton rritjet më të mëdha në botë të popullsive të moshuara. Në mbështetje të rolit të 
natyrës si një modalitet terapeutik në gjeriatri, shumica e studimeve ekzistuese të ambienteve 
kopshtare kanë shfrytëzuar pamjet e natyrës ose bimëve shtëpiake me studimet e rralla që 
përdorin kopshtet terapeutike dhe serat e rehabilitimit. Me disa prova klinike të kontrolluara 
që demonstrojnë efektet pozitive ose negative të përdorimit të ambienteve kopshtare për 
rehabilitimin e popullsisë në plakje, një analizë kuantitative më e fuqishme e përfitimeve është 
që moti e vonuar. Kjo përmbledhje e literaturës paraqet të dhënat që mbështesin studimet e 
ardhshme mbi efektet e mjediseve natyrore për kujdesin dhe rehabilitimin afatgjatë të të 
moshuarve që kanë probleme shëndetësore dhe mendore që shpesh ndodhin gjatë plakjes. 

Fjalët kyçe: Kopshti terapeutik, Rehabilitimi, të Moshuarit 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Detweiler%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22707959
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sharma%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22707959
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Detweiler%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22707959
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Murphy%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22707959
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lane%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22707959
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carman%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22707959
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chudhary%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22707959
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Halling%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22707959
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Halling%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22707959
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20KY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22707959
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20KY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22707959
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3372556/#!po=53.5714
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"Kthimi i angazhimit në terapinë angazhuese - Ergoterapi": 
Një studim i praktikuesve të ergoterapisë mbi përdorimin e 

kopshtarisë si intervent  
 

Wagenfeld, A., & Atchison, B. (2014). Putting the Occupation Back in Occupational Therapy: A Survey of 
Occupational Therapy Practitioners’ Use of Gardening as an Intervention. The Open Journal of Occupational 
Therapy, 2(4). 

https://doi.org/10.15453/2168-6408.1128 

 

Abstrakt 

Prapavija. Ky studim shqyrton si dhe pse praktikuesit e ergoterapisë në fushat e praktikës 
përdorin kopshtarinë si një intervent. U shqyrtua gjithashtu interpretimi i të anketuarve për 
aspektet më të mira dhe më pak të dëshirueshme të kopshtit të objektit të tyre dhe nëse ata 
kontribuan në dizajnin e tij. 

Metoda. Një përshkrim dhe link për studim me 15 pyetje online në lidhje me kopshtarinë, si 
një terapi angazhuese u dërgua me postë elektronike tek nxënësit e Ergoterapisë së 
Universitetit të Michiganit dhe u postua tek katër grupet e Lidhjes së Ergoterapeutëve dhe në 
sajtin AOTA LinkedIn. 

Rezultatet. Kopshtaria si terapi angazhuese është domethënëse dhe e qëllimshme (93.66%, n = 
56), motivuese (80%, n = 48), argëtim 61.67% (n = 37), dhe me klientin në qendër (31.67%, n = 
19). Frekuenca e kopshtarisë si një medium terapeutik dhe përfshirje e praktikantëve në 
dizajnimin e kopshtit ishte domethënëse (p = 0,007), duke sugjeruar që për të anketuarit, 
konteksti mjedisor mbështet angazhimin dhe rrit kuptimplotshmërinë dhe qëllimshmërinë e 
kopshtarisë. 

Përfundimi. Bazuar në rezultatet e këtij studimi, hapi tjetër i sugjeruar është hulumtimi i 
transferit dhe ndërhyrjes i bazuar në prova për të vërtetuar efektivitetin e kopshtarisë si një 
terapi angazhuese dhe vlerë profesionale e praktikuesve të ergoterapisë si zbatues të një 
interventi të tillë. Vlerësimi i efektivitetit të 
rolit të praktikuesve të ergoterapisë në 
dizajnimin e kopshtit të objekteve është 
gjithashtu me rëndësi të merret në 
konsideratë. 

 

 

 

https://doi.org/10.15453/2168-6408.1128
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Kopshtaria: Një angazhim për rimëkëmbje dhe mirëqenie 
Wiseman T., & Sadlo G. (2014).  Gardening: An Occupation for Recovery and Wellness. International Handbook 
of Occupational Therapy Interventions November - pp 797-809 

 

Abstrakt 

 

Kopshtaria përdoret gjerësisht në promovimin e rimëkëmbjes dhe mirëqenies. Përdorimi i 
kopshtarisë si një medium brenda terapisë ka një histori të gjatë, dhe ka dëshmi të efektivitetit 
të tij (York and Wiseman 2012). Fokusi në këtë kapitull është në qëllimin e kopshtarisë si një 
medium i ergoterapisë. Kopshtaria është një veprimtari normale autentike e zakonshme që 
klasifikohet lehtësisht në të gjitha situatat, nga kopshtet shtëpiake në një shtëpi pleqsh, deri 
tek kopshtet e komunitetit. Është një medium i gjithanshëm terapeutik, dhe aspektet e 
ndryshme të kopshtarisë mund të klasifikohen dhe përshtaten për të përmbushur nevojat e një 
game të gjerë klientësh. Provat nga hulumtimi i kopshtarisë në ergoterapi mbështesin 
përdorimin e saj në uljen e stresit. Aftësitë dhe njohuritë që i duhen një ergoterapeuti, siç 
është kujdesi për bimët, konsiderohen. Vlerësimet e efektivitetit të kopshtarisë në ergoterapi 
konkludojnë se ajo rrit motivimin për të marrë pjesë, siguron kënaqësi dhe krijon një lidhje të 
thellë dhe intime me botën natyrore. 

 

Fjalët kyçe: Arritja,  Lidhja,  Kënaqësia,  Kopshtaria,  Mësimi,  Ergoterapia 

 

… vetëm t’I shikosh se si lulëzojnë, dhe më pas domatet në saksi, e dini, duke i shikuar ato si 
rriten, dhe lulja e vogël e verdhë duke dalur, dhe pastaj ajo gjëja e vogël që fillon të shfaqet, ah 
shkëlqyeshëm...!! (Iris, 73) (Newton dhe Wiseman 2010) 

 

          Përktheu: M Teuta Augustini

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-08141-0
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-08141-0
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Si mund t'i rikthehemi 

normalitetit pas Covid-19?! 
 
Pandemia e corona virusit ka prekur jetën e 

gjithsecilit, nga rutinat e përditshme në 

izolim. Por si mund t'i kthehemi normalitetit 

pas coronës?! 

Ecja - të ecurit ndihmon trupin sikur të kesh 

marrë një injeksion qetësues kështu që  

bëjeni shprehi të dilni për të ecë në natyrë, 

sepse kjo qetëson trurin dhe i jep trupit 

energjinë që na është marrë nga izolimi. 

Natyra - ka vetitë sikur gjelbërimi dhe kjo 

mendjes i jep një kthjelltësi dhe relaksim. 

Kujdesi për kafshë shtëpiake - ndihmon 

shumë dhe konsiderohet si terapi me kafshë, 

ju flisni dhe ata ju dëgjojnë, kjo mund të 

konsiderohet si lehtësim shpirtëror sepse ju 

keni dikë që ju dëgjon. 

Kujdesi për kopshtin - mund të ndihmojë 

në një ndjenjë të dhënë freskie. 

Vazhdim n' edicionin e ardhsh'm. 
 

Greta Gjata - Ergoterapeute 
 

 

 

 

 

 

Pajisjet ndihmëse 

Pajisjet ndihmëse janë pajisje të cilat janë 
projektuar, bërë ose përshtatur për të 
ndihmuar një person për të kryer një 
detyrë të veçantë. Ekzistojnë shumë lloje 
të ndryshme të pajisjeve ndihmëse, të tilla 
për lëvizje me rrota dhe pajisjet e 
pozicionimit (të cilat përfshijnë karrocat, 
triçikletat dhe ulëset mbështetëse), 
protezat, ortozat, pajisjet vizive, pajisjet e 
dëgjimit dhe komunikimit. Është e 
rëndësishme të sigurohemi që pajisjet 
ndihmëse përdoren në mënyrë efektive. 
Aspekte të rëndësishme të ofrimit të tyre 
përfshijnë edukimin e përdoruesit, 
reagimin e përdoruesve, riparimin, 
zëvendësimin dhe përshtatjet mjedisore 
në shtëpi dhe komunitet. 

Shumë njerëz me aftësi të kufizuara 
përfitojnë nga përdorimi i një ose më 
shumë pajisjeve ndihmëse. Shpesh, me 
ndihmën e këtyre pajisjeve, njerëzit me 
humbje në funksionim janë në gjendje të 
përmirësojnë aftësitë e tyre dhe mund të 
kenë mundësi të rritura për të jetuar të 
pavarur dhe të marrin pjesë në shoqëritë 
e tyre. Kjo mbështetet nga neni 26 i 
Konventës për të Drejtat e Personave me 
Aftësi të Kufizuara. 
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Alarmet Personale 
 

Alarmet personale dhe sistemet e sigurisë (telecare) janë pajisje që kërkojnë ndihmë për ju, nëse një person 

rrëzohet ose ka ndonjë problem në shtëpi. Ato variojnë nga alarmet themelore deri tek sistemet intercom që 

lejojnë anëtarët e familjes të shohin se kush troket në derën tuaj. 

Për shembull, ato mund të nxiten nëse: 

- personi rrëzohet 

- nëse personi humbet 

- nëse dhoma është shumë e nxehtë ose shumë e ftohtë 

Alarmet themelore 

Këto janë pajisje të vogla që aktivizohen për të kërkuar ndihmë. Ato nuk 

fiken vetvetiu si sistemet më të shtrenjta. 

Alarmet zakonisht mund të: 

- bëjnë një zhurmë të forte 

- dërgojnë një sinjal tek një kujdestar ose anëtar të familjes 

Mund të jenë: 

- të mbartur rreth kyçit të dorës ose qafës si varëse 

- një buton ose kordon tërheqës në shtëpinë tuaj që ta përdorni nëse keni nevojë për 

ndihmë 

Këto alarme janë të lira, por duhet të mbështeteni tek dikush që është afër për të 

ndihmuar. 

Alarme personale me monitorim 24-orësh 

Këto pajisje janë të lidhura përmes një njësie të pavarur me një shërbim monitorimi 24-orësh. Ato përmbajnë 

një varëse të thjeshtë të butonit të shtytjes që mund të vishet rreth qafës, ose në kyçin e dorës si një rrip ore. Ato 

gjithashtu mund t'i bashkëngjiten një telefoni celular si një buton urgjence. Disa shërbime përfshijnë një njësi 

shtesë për ta mbajtur në një tryezë pranë shtratit për qasje të lehtë kur personat që e përdorin janë duke fjetur. 

Pasi të dërgohet një telefonatë për ndihmë, disa njësi lejojnë që të gjendet vendodhja juaj përmes një sistemi 

GPS. Nëse jeni duke u kujdesur për dikë që ka Alzheimer, dhe mund të humbasë drejtimin e tyre dhe të mos 

kthehen në shtëpi, mund t'i gjeni duke përdorur këtë. 

Detektorët e rrëzimeve 

Gjersa plakemi, shanset për të përjetuar një rrëzim rriten. Një alarm detektues i rrëzimeve ju jep siguri, dhe ndihma 

do të jetë në dispozicion sa më shpejt që të jetë e mundur. Një alarm i detektues është shumë i ngjashëm me një alarm 

personal. Dallimi kryesor është se jo gjithmonë duhet të operohet 

nga personi që e vesh atë. Përkundrazi, ai përdor një sensorë të 

brendshëm të lëvizjes për të zbuluar çdo lëvizje të papritur të 

rrëzimeve dhe nis një alarm për një qendër telefonike ose një të 

afërm. Disa modele ju lejojnë të bisedoni drejtpërdrejt në qendrën 

e thirrjeve përmes një altoparlanti. 

A mendoni se sisteme si kjo janë të 

domosdoshme në Kosovë? 

Rina Hajdaraga - Ergoterapeute 
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Federata Botërore e Ergoterapisë - World Federation of 
Occupational Therapy (WFOT) 

 

WFOT is pleased to announce the introduction of the Quality Evaluation Strategy 

Tool (QUEST). This is a resource developed by WFOT that enables occupational 

therapists to improve the quality and 

outcomes of their practice. 

WFOT e ka nderin të shpallë prezantimin e Mjetit të Strategjisë 

së Vlerësimit të Cilësisë (QUEST). Ky është një burim i zhvilluar 

nga WFOT që lejon ergoterapeutët të përmirësojnë cilësinë dhe 

rezultatet e praktikës së tyre. 

 

QUEST përshkruan një set prej shtatë indikatorëve të kualitetit të aplikueshme në të gjitha mjediset 

ergoterapeutike. Implementimi i QUEST-it ofron evidence dhe përgjegjshmëri se si ergoterapia avancon 

rezultatet e shëndetit, rrit kënaqësinë dhe optimizon përdorimin e burimeve të kufizuara. 

 

Të destinuara për t’u përdorur nga ergoterapeutët, studentët, menaxherët dhe financuesit, FREE QUEST 

burimet të disponueshme në faqen e internetit të WFOT përfshijnë: 

 QUEST udhëzuesin (i disponueshëm në anglisht, frëngjisht, spanjisht dhe gjermanisht) 

 Video mësimore 

 Fletë pune 

 Raste studimi 

 Kurse Online  

 

View QUEST resources  

 

 

Pjesëmarrësit e kursit online të vetë-ritmit mësojnë të zbatojnë QUEST në vendet e praktikës së tyre dhe 

marrin një certifikatë WFOT të përfundimit. 

https://wfot.org/quest 

https://wfot.us3.list-manage.com/track/click?u=a5775c1daeae28b1411a3d373&id=f20f854cb7&e=46efc24cf7
https://wfot.org/quest
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Standardet për Profesionistët shëndetësorë në Kosovë 

 
Si mund ta dini nëse praktikuesit shëndetësorë të cilët ju trajtojnë e kanë trajnimin e duhur, 

aftësi dhe njohuri profesionale? 
 
Rregullimi luan një rol jetësor në këtë lojë puzzle, duke u siguruar qënjerëzit e duhur me aftësi 
të duhura janë të përshtatshëm për të praktikuar dhe për të vazhduar të jenë të tillë përgjatë 
karierës së tyre. Nuk është që gjërat shpesh shkojnë keq, por kur zbatohen rregullatoret e 
profesionistëve shëndetësorë dhe të kujdesit munden dhe duhen të ndërmerren veprime.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kërkesa nga Qeveria për të rregulluar më shumë profesione shëndetësore është një 
rrugë tjetër. Kosova duhet të dëgjojë nevojën për rregullimin e të gjitha profesioneve 
shëndetësore psh. ergoterapeutëve, fizioterapeutëve, logopedëve, psikologëve dhe 
infermierëve.  Ekziston një rol për organet profesionale siç është INKET dhe për këtë 
arsye ne po i bëjmë thirrje Qeverisë të forcojë rregulloret për të mbrojtur më shumë 
tituj profesionalë e njëherit edhe njerëzit e Kosovës. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Për mbrojtjen e popullatës, praktikimi i profesioneve të kujdesit 

shëndetësorë duhet të rregullohet me ligj. Në shumë vende, 

profesionistët të cilët zbulohen duke dhënë shërbime mjekësore pa 

licencë të duhur mund të përballen me akuza penale. 

Profesionistët në Kosovë duhet t’i kuptojnë përfitimet e rregulloreve, e 

këto janë – licencimi i saktë dhe pajtueshmëria me kushtet e licencimit. A 

është tani koha në Kosovë për t’i “mbyllur” disa tituj individualë të 

profesionistëve shëndetësorë për ta mbrojtur popullatën?

Ergoterapia 

Kërkesa për ergoterapeutë – profesionistë të cilët u 

ndihmojnë njerëzve me kufizime fizike, kognitive ose 

emocionale për të arritur pavarësinë në jetën e tyre të 

përditshme ose në ambientet e punës – është duke u 

rritur dita ditës kudo në botë. Po në Kosovë? 
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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 tonë, ku ju 

pret një vend unik dhe madhështor, që përfshin pishinë të mrekullueshme, dhomë 

masazhesh, sauna dhe palestër. 

 
CONTACT US                Str. Lidhja e Pejës, Prishtina, 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) - 

Continuous Professional Developement (CPD) 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 të mësuarit.  

Këto aktivitete të ZHVP-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 

Përktheu: Rina Hajdaraga 

 

 

 

“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) 

jeceducational@gmail.com 

ergotherapist@inket.org 

 

Përkthyese     M. Teuta Augustini (Montenegro) 

 

Kemi nevojë për Vullnetarë 

Dëshironi të ndihmoni me aktivitete të tilla si ngjarje të 

promovimit në qendrat tregtare, shkolla, etj? 

 

 
 

Ju lutemi të kontaktoni: 

Rina Hajdaraga ose Drenusha Rogova, 

për më shumë informacion. 

Ju mirëpresim të gjithë! 

  

        Bashkohu me ne në Facebook 

 

  
                 info.inket@gmail.com 

http://www.kosovoergotherapists.com/
mailto:JECEducational@gmail.com
mailto:ergotherapist@inket.org
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E RËNDËSISHME  

 

Në qoftëse e njihni dikë që dëshiron të marrë një kopje të The 

Ergotherapist, ju lutemi dërgoni detajet e më poshtme. 

Kjo është mënyra që ju të tregoni se çfarë mund të arrijë 

PROFESIONI JUAJ. 

Emri i personit:  

 

Email adresa: 

 

Profesioni: 

 

Vendi i punës: 

 

Dërgoni detaje në: ergotherapist@inket.org 

 

Falënderojmë të gjithë ata që na kanë dërguar detajet kontaktuese 

muajin e kaluar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuart’s thought ….. 

“You have to chase your dreams, no matter 

what. The impossible just takes a little longer. 

One stroke at a time, one step at a time, the 

impossible is easy to achieve.”


