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Loja dhe ndikimi i saj 
Loja është aktiviteti më i rëndësishëm në jetën e fëmijëve. Luan rol kyq në zhvillimin e tyre. Fëmijët gjatë 

lojës gjejnë mundësi që të njohin më mirë botën e jashtme si dhe të shfaqin botën e tyre të brendshme përmes 

saj. Gjithashtu nëpërmjet lojës fëmija zgjerohet në aspektin social dhe kulturor. I`u mundëson atyre që të 

zhvillojnë afëtsitë gjuhësore, të praktikojnë të menduarit fleksibil, të mësojnë sensin e pritjes si dhe më e 

rëndësishmja është që ndihmon në zhvillimin e trurit të fëmijës dhe zhvillimin e aftësive motorike.Loja po 

ashtu ka rëndësi të vecant në njohjen e roleve të imagjinatës dhe njohjen e emocioneve. Përderisa luajnë dhe e 

praktikojnë cdo ditë e më shumë, gjithashtu zhvillojnë aftësite e tyre psiko-motorike, është e rëndësishme që 

fëmijët të kryejnë aktivitete edhe brenda shtëpisë që të vishen vetë, të ushqehen, në këtë mënyrë jo vetëm që 

do të zhvillojnë shkathtësite e ndryshme të tyre po gjithashtu do ti përvetsojnë dhe do të bëhen pjesë e rutinës 

së tyre.   Përveq aktivitetit fizik ata pasi që e shohin se po janë të aftë të kryejnë veprime të pavarura, atëherë 

kjo ndikon në vlerësimin dhe vetëbesimin e tyre gjë që i motivon për të ecur përpara. Me anë të saj fëmijët 

zhvillohen në aspektin social si dhe zhvillojnë shëndetin mendor.  Bruner ne vitin 1972 ka thënë: Loja 

siguron një mundësi të shkëlqyer për të provuar kombinime sjelljeje të cilat nën presion nuk mund të 

provoheshin asnjëherë.Përderisa luajnë fëmijët mësojnë që të presin radhën të zbatojnë rregullat e lojës dhe 

përmes saj të fitojnë shprehi të reja. Nëpërmjet lojës ata ndihen se janë dikush dhe se mund të bëjnë dicka. 

 Dy kategori të gjera të lojës ndahen në: Lojën imagjinare dhe loja praktike ku karakteristike kryesore është 

aktiviteti fizik. Këto mund të kryhen vetëm, ose me të tjerët. Loja imagjinare dhe loja sociale mund të 

ngatërrohen me njëra tjetrën. Psh, fëmija bën sikur është aeroplan ose veturë  (lojë imagjinare), ndërkohë që 

vrapon dhe bën zhurmë (lojë praktike). Ndërsa loja sociale përfshin ndërveprimin e dy ose më shumë 

fëmijë.Frojdi dhe Eriksoni mendojnë se loja e lejon fëmijën që të shfryejë tensionet.  

Piazheja mendonte se loja ndihmon në zhvillimin kognitiv të fëmijëve. Lejon fëmijën që të praktikojë 

shprehitë e fituara në një mënyrë të relaksuar dhe të këndshme. Sipas Piazhes, loja është një mjet ideal 

për të praktikuar strukturat kognitive të fëmijës.Studiesit e shohin lojën si një dicka të këndshme dhe 

intigruese, sepse ajo kënaq nxitjen eksploratore që ka cdo individ. Kjo nxitje përmban kuriozitet in, si dhe 

një dëshirë për informacion rreth dickaje të re. 

Funksionet e lojës: 

Shoqërimi me moshatarët 

Zhvillimi kognitiv 

Eksplorimi 

Zhvillimi fizik 

 

 

Edona Isufi-Psikologe 
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Ergoterapia për fëmijë 
Ndihmon njerëzit të jetojnë jetën në mënyrën e tyre 

Ergoterapeutët janë profesionistë të shëndetit dhe kujdesit shoqëror që ndihmojnë njerëzit e 
të gjitha moshave - foshnjat, fëmijët, të rriturit dhe të moshuarit - për të kryer aktivitete (ose 
profesione) që u duhen, duan, ose pritet të bëjnë, por janë të penguar t’i realizojnë si rezultat 
i sëmundjes fizike ose mendore, paaftësisë, ose si rezultat i ndryshimeve në jetën e tyre 
ndërsa plaken. Ergoterapeutët mund të sugjerojnë mënyra alternative për të bërë aktivitete, 
duke ofruar këshilla për të mësuar qasje të reja, duke ndihmuar njerëzit të përfitojnë sa më 
shumë nga jeta. Për shembull, një ergoterapeut mund të ndihmojë njerëzit me aktivitetet e 
mëposhtme: 

Vetë-kujdesi: Të vishesh, të përdorësh tualetin, të përgatisësh dhe të hash ushqime 

Produktiviteti: Shkuarja ose mbetja në punë, vullnetarizmi, studimi ose kujdesi për të tjerët 

Kohë e lirë: Të luash sporte, të bësh pazar me miqtë 

Ndihmoni fëmijën tuaj të zhvillohet 

Është e rëndësishme që foshnjat, fëmijët dhe të rinjtë të rriten, të mësojnë, të argëtohen, të 
shoqërohen dhe të luajnë në mënyrë që ata të mund të zhvillohen, të lulëzojnë dhe të arrijnë 
potencialin e tyre të plotë. 

Çka është Ergoterapia? 

Ergoterapia u mundëson njerëzve që të marrin pjesë në jetën e përditshme për të 
përmirësuar shëndetin dhe mirëqenien e tyre. Jeta e përditshme përbëhet nga shumë 
veprimtari (ose angazhime). Angazhimet për fëmijë ose të rinj mund të përfshijnë kujdesin 
për veten (duke u përgatitur për të dalë jashtë, duke ngrënë një vakt, duke përdorur tualetin), 
duke qenë produktiv (shkon në çerdhe apo shkollë, ose duke bërë vullnetariat), dhe kohën e 
lirë (duke luajtur me miqtë ose duke bërë hobi). 

Kujt i ndihmojnë ergoterapeutët? 

Ergoterapeutët ndihmojnë foshnjat, fëmijët dhe të rinjtë që mund të kenë nevojë për 
mbështetje dhe këshilla nëse janë të paaftë për të pasur angazhime për shkak të sëmundjes, 
paaftësisë, rrethanave familjare, ose si rezultat i ndryshimeve në jetën e tyre ndërsa plaken. 

Si mund të ndihmojë ergoterapia? 

Një ergoterapeut do të duhet të identifikojë dhe të kuptojë angazhimet e zakonshme të 
fëmijës tuaj për të zbuluar me çfarë vështirësish përballet. Ata do t'ju mbështesin ju dhe 
njerëzit e tjerë të rëndësishëm, siç janë mësuesit, për të vlerësuar sfidat dhe forcat e fëmijës 
tuaj për t'i ndihmuar ata të kryejnë ato aktivitete që janë të rëndësishme për ju dhe fëmijën 
tuaj. Ergoterapeuti mund të sugjerojë mënyra alternative për të bërë gjëra, ofrimin e 
këshillave për të mësuar qasje dhe teknika të reja, ose duke bërë ndryshime në mjedis, për 
shembull, përmes përdorimit të pajisjeve ose përshtatjeve. Nëse fëmija juaj po përjeton 
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vështirësi në bërjen e gjërave, ergoterapia mund të ndihmojë. Disa shembuj janë renditur më 
poshtë: 

Vetë-kujdesi 

Ndërsa fëmijët dhe të rinjtë zhvillohen, kujdesja për veten bëhet gjithnjë e më e rëndësishme, 
kështu që ata bëjnë një tranzicion të suksesshëm në moshën madhore. Një ergoteraeut do të 
punojë me familjen e një foshnje ose fëmije për të ndihmuar në krijimin e një rutine dhe për 
të zhvilluar teknika të përshtatshme për angazhime të tilla si fjetja, të ushqyerit dhe larja. 
Ndërsa fëmija rritet, një ergoterapeut do të ndihmojë fëmijën të zhvillojë aftësi dhe teknika 
për veprimtari të përditshme si veshja, përdorimi i tualetit, ose ngrënia. Në vitet e tyre të 
adoleshencës, ergoterapeuti do të përqendrohet në mbështetjen e tyre që i riu të kujdeset 
për veten e tyre që të mund të marrë pjesë në shkollë, kolegj, punë ose kohë të lirë. 

Mësimi 

Mësimi dhe të qenit produktiv është jetik për fëmijët dhe të rinjtë; u jep atyre një kuptim të 
qëllimit dhe u hap mundësi. 

Një ergoterapeut do të rekomandojë mënyra për të pozicionuar një fëmijë dhe të sugjerojë 
aktivitete që të mund të përjetojnë gjëra të reja dhe të mësojnë ndërsa luajnë. Ndërsa fëmija 
arrin moshën shkollore, një ergoterapeut do të punojë me stafin e shkollës për të zhvilluar 
aftësitë e një fëmije ose të rekomandojë ndryshime në mjedis, në mënyrë që ata të mund të 
marrin pjesë me sukses në klasë, në aktivitete të tilla si përdorimi i gërshërëve, prerja dhe 
ngjitja, ose vizatimi. 

Ndërsa fëmija rritet, një ergoterapeut do të eksplorojë teknikat me stafin mësimor, në 
mënyrë që fëmija të mund të arrijë potencialin e tij në klasë. 

Loja dhe koha e lirë 

Argëtimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm për fëmijët dhe të rinjtë; është përmes lojës 
dhe kohës së lirë që të mësuarit ndodh dhe krijohen miqësitë. Një ergoterapeut do të 
mbështesë prindërit për t'i ndihmuar ata që foshnja të ketë sukses përmes lojës. Kur fëmija 
rritet, një ergoterapeut mund ta ndihmojë fëmijën të bëjë miq dhe të luajnë në shtëpi, 
shkollë dhe në komunitet. Për të riun, një ergoterapeut do ta mbështesë atë për të zhvilluar 
interesa, për t'u shoqëruar dhe për të marrë pjesë në hobi. 

Për kohën e lirë, mësimin, jetesën ose punën 

 Ergoterapia: Ndihmon njerëzit të jetojnë jetën në mënyrën e tyre 

Përktheu: M. Teuta Augustini 
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Historia e Max 
Max pati një goditje në tru në festën e tij të ditëlindjes së 7-të. Ai na tregoi se si 

ndjehej pas goditjes që përjetoi dhe si po e rindërton jetën pas goditjes. 

“Kisha një dhimbje në anën e djathtë të kokës. Nuk mund të qaja sepse humba 

zërin. Para goditjes time, lënda ime e preferuar ka qenë Ushtrimi Fizik në natyrë. 

Por unë nuk mund t'i përdor duart e mia për shumë gjëra tani. Unë nuk mund të luaj 

basketboll me miqtë e mi. Shpresoj se do të përmirësohem dhe shpresoj se disa prej 

këtyre gishtërinjve mund të funksionojnë përsëri." 

Maksi ishte në spital për gjithsej gjashtë muaj, përfshirë tre muaj për rehabilitim 

dhe përmisimin e lëvizjes së tij. 

Së bashku, Max dhe familja e tij po rindërtojnë jetën e tyre pas goditjes në tru. Ata 

gjetën shumë informacione në faqen e internetit  

https://www.stroke.org.uk/?utm_source=Stroke%20Association&utm_medium=email&utm_campaign=10872989_M42128%20Benef

iciaries%20Email%20September%202019&utm_content=website%20text%20link&dm_i=1VKK,6H1NH,S7PS6H,POJTN,1 

 

 

https://www.stroke.org.uk/?utm_source=Stroke%20Association&utm_medium=email&utm_campaign=10872989_M42128%20Beneficiaries%20Email%20September%202019&utm_content=website%20text%20link&dm_i=1VKK,6H1NH,S7PS6H,POJTN,1
https://www.stroke.org.uk/?utm_source=Stroke%20Association&utm_medium=email&utm_campaign=10872989_M42128%20Beneficiaries%20Email%20September%202019&utm_content=website%20text%20link&dm_i=1VKK,6H1NH,S7PS6H,POJTN,1
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Puna jashtë vendit 

Pjesa 1: Kalimi në Ishujt Kajman 

Janar 2018: Është viti i ri dhe unë jam duke hyrë në vitin e tretë që punoj në këtë 

Shkollë të Pavarur për fëmijët me autizëm. Gjithashtu është viti i nëntë që punoj 

si Ergoterapeute e diplomuar. Kërkuesi i njohurive brenda meje është i pa 

rahatuar dhe megjithëse e përmbushur nga roli, ende dëshiroj të mësoj diçka të 

re dhe ta ngris praktikën time në nivelin tjetër.  

Unë gjithmonë kam ëndërruar dhe kam dëshiruar të punoj e të jam vullnetare 

jashtë vendit. Muajt po kalojnë e unë me sa duket nuk po bëj asgjë në lidhje me 

këtë, megjithatë duke shpresuar se gjërat do të ndryshojnë në favorin tim pasi 

ndjehem se po stagnoj dhe nuk po mësoj në normën time të pritur eksponenciale.  

Maj 2018: Një pasdite ndërsa po kontrolloj emailet e mia, shoh një të panjohur, 

të papritur. Është një email që më fton të marr pjesë në intervistën online në 

internet për një vend pune jashtë vendit. Unë qetë i ndaj këto informacione me 

një koleg tjetër të punës, i cili ngazëllohet dhe më nxit të marr pjesë. Unë jam e 

shokuar, mbetem pa fjalë dhe s’kisha ide se pse e kisha marrë një email të tillë 

(nuk më kujtohet se kam aplikuar për ndonjë gjë).  

Disa javë më vonë, unë i qasem një shoqeje në Allied Health Professional 

(AHP), një fizioterapeute me përvojë të rëndësishme që punonte jashtë vendit. 

Ajo më inkurajoi të kap mundësinë me të dy duart, duke shtuar se do të ishte një 

përparim i natyrshëm në karrierë.  

Qershor 2018: Brenda tre ditëve të intervistës, mua më ofruan punën dhe u 

kërkova të shpërngulesha dhe të filloja për dy muaj. Çfarë? Ta çrrënjos jetën 

time për 2 muaj? Tani isha në shok pasi nuk e kisha mendur shumë tërë këtë gjë. 

E kisha një javë për të dhënë një përgjigje. Pastaj fillova të përqendroja 

mendimet dhe energjinë time në situatën dhe të merrja një vendim. Kjo gjendje e 

vështirë ishte disi e pazakontë për një individ të ndërgjegjshëm si unë. 

Spontaniteti do të ishte gjëja e fundit që pritej, megjithatë kërkohej. Sidoqoftë 

ndërsa java po kalonte, vendosa që shpërngulja do të ishte e mirë për mua dhe 

me të vërtetë nuk kisha asgjë për të humbur.  

Shtator 2018: Po i shpejtoj tre muajt, unë po nisesha brenda pak ditësh. E 

pranova ofertën, por kërkova një muaj shtesë pasi duhej të mbyllja një kapitull të 

një libri të madh dhe të filloja një tjetër. Kisha më pak se dy muaj për të 

konsoliduar 15 vitet e fundit të jetës sime. Mjaft sfidë, por nuk ishte e 

pakapërcyeshme. Falë një kushëriri të besueshëm, motrës sime dhe të dashurit 

tim e gjithë kjo u arrit.  

Procesi ishte mjaft i qetë dhe unë u befasova këndshëm nga pritja e ngrohtë dhe 

e përsosur që mora nga ekipi im, si dhe nga departamenti. Më bëri të gjej një 

vend për të jetuar dhe një makinë brenda një jave, gjë që nuk e kuptoja se ishte 

plotësisht e mundur.  
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Stabilizimi mental ishte një histori tjetër. Megjithëse në përgjithësi ishte një 

përvojë pozitive, unë do të këshilloja që çdokush që dëshiron të bën një veprim 

të ngjashëm në karrierë të bëjë hulumtimet dhe krahasimet e nevojshme para se 

të vendosë. A mund ta shfrytëzoj këtë rast për të falënderuar mentoren time, 

Jennifer Caldwell. Ne u lidhëm në 2013 përmes Skemës komplimentare të 

Mentorëve që ofron RCOT. Ajo jo vetëm që më sfidoi, por më udhëzoi dhe 

inkurajoi shumë më tepër sesa që ajo e di ndoshta.  

Jam e lumtur të lidhem me ergoterapeutët tjerë. Ju lutem mos ngurroni të më 

kontaktoni në: S.challenor@jumpaheadot.co.uk  

LinkedIn: ShennellChallenor  

Përktheu: m. Teuta Augustini  
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Vizatime nga Fëmijët - TEO KINDERGARTEN, Bar, Montenagro  

ALEKSA 

IVAN  

SOFIA 

 

 

BALSHA 
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Ergoterapia në Skoci 
Në muajin Korrik, gjatë qëndrimit tim në Skoci, pata mundësinë që të mbaj praktikë 4 ditore në 

spitalet e Stonehaven dhe Inverurie. Tashmë isha njohur me ekipen e ergoterapeutëve në ato 

spitale, andaj qasja ime me ta dhe njohja me punën që bëjnë ishte shumë më e lehtë. Mirëpo të 

jesh ergoterapeut që punon në spital dhe komunitet është një punë që sjell sfida të reja cdo ditë. 

Ekipi i ergoterapeutëve ndahet në dy pjesë, ergoterapeutet që punojnë në spital dhe ata që 

punojnë në komunitet. Ekipi i ergoterapeutëve brenda spitaleve punon me klientët dhe ekipin 

multi-disiplinor për të vënë në funksion pavarësinë, sigurinë dhe cilësinë e jetës. Shumica e 

ndërhyrjeve janë të përqendruara në këshilla dhe kryerjen e aktiviteteve në mënyrë të pavarur. 

Ergoterapeutët brenda spitaleve ofrojnë zgjidhje praktike dhe të dobishme, të cilat synojnë të 

ndihmojnë njerëzit të menaxhojnë më efektivisht simptomat e tyre, të përballojnë më mirë pasi 

të jenë në shtëpi dhe në disa raste të përpiqen të parandalojnë pranimet e panevojshme në spital 

në të ardhmen në kujdesin për pacientët.  

Kryesisht puna e ergoterapeutëve në spital fillon në ora 8.00, ku fillojnë me rishikimin e 

shënimeve për pacientët që i presin gjatë ditës. Në bazë të nevojave të pacientëve, ata ndahen në 

raste primare dhe sekondare, ku rastet primare marrin shërbimet në fillim. Puna e 

ergoterapeutëve më pas dallon nga njëri-tjetri. Disa mund të mirren me vlerësime fillestare (për 

pacientët erinj), disa mirren me sigurimin e pajisjeve të nevojshme, disa mirren me 

rehabilitimin e pacientëve. Punët tjera që ergoterapeutët bëjnë janë: 

-Ndërlidhja me familjet / kujdestarët për të kuptuar rrethanat sociale dhe nëse kërkohet vizita të 

plota mjedisore ose vlerësuese në shtëpi. 

-Mbështetje, arsimim dhe përcaktim i aspekteve të stilit të jetës. 

-Ndërlidhja me shërbimet e komunitetit për të maksimizuar mbështetjen për lirim nga spitali. 

-Puna e afërt dhe ndihmesa në marrjen e vendimeve në lidhje me planet komplekse të 

shkarkimeve me pjesën tjetër të ekipit multidisiplinar.  

        

 



© JEC Educational Shtator 2019 

 

14 
 

Ergoterapia në Skoci (i vazhdueshëm) 

Pjesa tjetër e ekipit të ergoterapeutëve punon në komunitet. Një nga rolet e ergoterapeutëve në 

komunitet është të vlerësojnë dhe të sigurojnë ndihmë dhe informacion në lidhje me pajisjet dhe 

përshtatjet në shtëpitë e pacientëve. Disa nga pajisjet standarde që nevojiten mund të furnizohen 

falas. (Mund të ketë një tarifë për pajisjet e tjera). Në disa zona, një sistem referimi vepron për 

sende të vogla personale të cilat personi ose kujdestari mund t’i zgjedhë vetë. Ergoterapeutët e 

komunitetit mund të vizitojnë për të dhënë udhëzime për përdorimin e pajisjeve në shtëpi. Disa 

nga mjetet që ergoterapeutët mund të ofrojnë janë: rampat për shtëpi, ulëse për dush, lift për 

shkallë si dhe adaptime tjera të nevojshme për pacientët. Ergoterapeutët pra luajnë një rol 

shumë të madh në lirimin e pacientëve nga spitali, mirëpo puna e tyre nuk përfundon aty. 

Ergoterapeutët duhet të jenë të sigurt që pacienti nuk ka nevojë më për ndihmen e stafit 

shëndetsor dhe se ka mjetet e nevojshme për siguri dhe pavarësi brenda shtëpisë. Në rastet kur 

ergoterapeutët nuk ndihen të sigurt se pacientët janë të sigurt në shtëpi, ata bëjnë kërkesë që 

pacienti të shkojë në shtëpi kujdesi, ose që kujdestarët të vijnë në shtëpinë e pacientëve 

(varësisht prej nevojës së klientit, kujdestarët vijnë 1-4 herë në ditë). 

Ky sistem shëndetsor ka sukses mjaft të madh në fleksibilitetin e punës brenda spitalit dhe të 

gjithë pacientët janë shumë të kënaqur me shërbimet që marrin. Një sistem të tillë shpresoj që 

me kalimin e kohës ta shoh edhe në Kosovë! 

Rina Hajdaraga Ergotherapisë  
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Quality of Life in Mothers of Children with Cerebral Palsy 

Halim Yilmaz, Gulten Erkin, and Alparslan Ali İZKİThe Department of Physical Medicine and Rehabilitation, 

Konya Education and Research Hospital, 42090 Konya, Turkey 

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, 

distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Abstract 

Objective of Study. 

To investigate health-related quality of life (HRQoL) in mothers of children with cerebral palsy (CP) and to 

determine factors into HRQoL.  

Materials and Method. Participants comprised 137 mothers of children with spastic-type CP, and controls 

comprised 140 mothers with healthy children. Functional levels of children with CP were evaluated using 

Gross Motor Function Classification System (GMCFS). HRQoL of mothers with CP children and control 

groups was assessed with 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36) and depression levels with Beck 

Depression Inventory (BDI).  

Results. Social function, mental health, role limitation emotional, and vitality as subscale of mental 

component of SF-36 were found to be lower in CP children’s mothers than controls. BDI scores were 

higher in CP children’s mothers than controls. Among mothers with CP children, a negative correlation was 

detected between BDI scores and all subscale scores of SF-36 and age rate of mothers and physical 

function, bodily pain, and physical component scale scores, among subscales of SF-36.  

Conclusion. Our study indicates that HRQoL is impaired in CP children’s mothers, and depression is a 

significant symptom affecting HRQoL of mothers with CP children. Therefore, to increase HRQoL, 

mothers of children with CP should be motivated to join social activities related to their interests, and 

mothers with depressive symptoms should be psychologically supported. 

Read full article:  https://www.hindawi.com/journals/isrn/2013/914738/text 

From:            Occupational Therapy International Journal 
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Gjendja aktuale në Kosovë- zgjedhjet 2019 

Dy profesionistë shëndetësor, të subjekteve të ndryshme politike, 

dy opinione të ndryshme. 

Shkruajnë: Greta Gjata dhe Arian Musliu 

 

Dr. Mimoza Shahini - Lidhja Demokratike e Kosovës 

Prof. Dr Mimoza Shahini është e diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Tiranes në Shqiperi 

prej nga edhe është me prejardhje, ajo studimet e Magjistratures i ka kryer në Universitetin e Prishtines në 

Kosovë ku aktualisht jeton dhe punon si dhe studimet e Doktoratures i kreu në Universitetin e Vjenes- Austri. 

Ajo aktualisht punon si Psikiatre për fëmijë dhe adoleshentë në Qendren Klinike Universitare të Kosovës, 

punon si Profesoreshë në Universitetin Shteteror “Isa Boletini te Mitrovices” dhe si Psikiatre në qendren e 

themeluar nga ajo “Qendra për shërbime humane dhe zhvillim”.   

Këtë vitë Dr.Mimoza Shahini kandidon për deputete në Kuvendin e Kosovëes.Mimoza Shahini e meriton të jetë 

në Kuvendin e Kosovës, pse?!    Ajo është një ndër personat e parë për themelimin e departamentit të 

psikologjisë në Kosovë.Ajo është themeluese e psikiatrisë për fëmijë dhe adoleshentë.  Ajo është e para që 

themeloi qendren multidisiplinare ergoterapi-logopedi-psikologji-psikiatri, atëherë kur pak kush e dinte se cfarë 

është ergoterapia dhe logopedia.   Ajo punësoi 

Ergoterapeutët e parë në klinikën private të saj, duke i 

dhënë hapësirë promovimit të Ergoterapisë.  Ajo është 

profesionist-ja e parë e cila parashtroi kërkesen për 

ergoterapeutë në repartin e psikiatrisë për fëmijë dhe 

adoleshentë.  Ajo vazhdimisht përkrahu organizata të 

ndryshme, si dhe Institutin Kosovar të Ergoterapisë.  Ajo 

vazhdimisht përkrahu rininë kosovare në projekte të 

ndryshme.  Zgjedhje më të mirë për rininë kosovare nuk do 

të ketë sesa zgjedhja e Dr. Mimoza Shahini-të sepse ajo do 

të kthej besimin dhe vullnetin në gjithë rininë kosovare, që 

të tjerët para saj e kanë humbur- këtë e dokumentojnë edhe 

ikjet massive të rinisë nga vendi, për t’u shërbyer shteteve 

të tjera.   Grua, nënë, punëtore e pandalshme, ambicioze, 

me qëllime e vizione të larta, e cila beson dhe lufton për 

drejtësi e meriton që me 6 tetor të ketë voten tuaj.  

Nr.  99 Mimoza Shahini, ne një votë për të, ajo me vite aty 

për ne. 

Greta Gjata 
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Fitim Uka - Lëvizja Vetëvendosje 

Fitim Uka është psikolog, aktualisht asistent profesor në universitetin e Prishtinës.   Studimet e tij master i ka 

përfunduar në universitetin Ludwig Maximilian, ato të doktoratës në universitetin e Friburg-ut, dhe të post-

doktoratës në universitetin Illinos.   Fitim Uka numëron mbi 50 prezantime shkencore në konferenca 

ndërkombëtare dhe disa publikime në revistat më prestigjioze shkencore.    

Po besoj se të gjithë pajtohemi qe situata në Kosovë është e mjerueshme. Si e tillë, intervenime emergjente dhe 

të sakta janë më se të nevojshme, sidomos në fushën e edukimit.   Por, këto intervenime duhet të kenë mbrapa 

profesionalizëm, prandaj vendi ynë ka nevojë për njerëz të rinj me vizion te pastër, që të sjellin ndryshime. 

Vendi ynë ka nevojë për njerëz të shkencës, dhe jo vetëm që thirren në emër të saj. Vendi ynë ka nevojë për 

njerëz që kontribuojnë për të, e jo biznesmenë që primare e kanë pasurinë e tyre. Vendi ynë ka nevojë për 

intervenime të bazuaranë evidencë nga profesionistë, dhe jo profesionistë me intervenime të kopjuara nga 

vendet e zhvilluara.   Është shumë e vështirë të identifikohen njerëz të tillë, sepse ata i përkasin modestisë, dhe 

modestia nuk sjell klikime sikur mediat rozë.    

Por, më lejoni ti ju njoftoj me një të tillë—profesor Fitim Uka. I mirë arsimuar në institucionet më të mira të 

botës, i njohur në akademi si shkencëtar me dhjetëra hulumtime dhe prezantime shkencore, ndër ligjëruesit më 

të mirë në vend, dhe ndër njerëzit që ka ofruar shumë për të rinjët e Kosovës.   Ky edhe kësi kuadro na duhen në 

mënyrë që pas disa viteve, edhe potenciali i jashtëzakonshëm i Kosovës të vihet në pah.  

Vendi ynë ka nevojë për ne dhe ne kemi 

nevojë për profesorin Uka! 

Nr. 24 Fitum Uka 

Arian Musliu. 
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ATAAC 2019 Conference  

ASSISTIVE TECHNOLOGYAND 

COMMUNICATION CONFERENCE 

On advanced technology for people with disabilities 

Zagreb, Croatia 

20+ SPEAKERS 

Oct 15th -17th 2019 

https://ataac.eu/ 

 

      

 

 

https://ataac.eu/
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A1 Block, Calabria, Pristina  

+386(0)49 556 000 

info@europrinty.net/sales@europrinty.net 

Europrinty Ltd. është një grup i kompanive që kanë qenë 

gjithmonë të orientuara drejt punës në një mënyrë të 

përqendruar, duke pasur të drejta ekskluzive të shitjes nga 

prodhuesit e njohur për produktet për zyra dhe ato 

shkollore, furnizimet dhe pajisjet e IT-së dhe industrinë e 

shtypit. 

 

 

 

 

 

Gama e produkteve po zgjerohet çdo ditë dhe në vitet e 

fundit kemi përfshirë linjë të ndryshme të shpërndarjes për 

lodra edukative, veshje dhe pajisje për udhëtime. 

 Ofron 3% zbritje 

të prodhimeve për 

Institutin Kosovar të Ergoterapisë 

shop-europrinty.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWIN computers 

Prishtina 

Isa Boletini Nr. 174, Prishtinë 
 

Tel +386 49 826 111 / +381 38 728 051 

E-mail shpendselimaj@gmail.com 

15% zbritje për  

Instituti Kosovar të Ergoterapisë 

 

 

 

  

 
 

http://www.europrinty.net/
http://www.europrinty.net/
mailto:
http://www.europrinty.net/
tel:+386%2049%20826%20111
tel:+381%2038%20728%20051
mailto:shpendselimaj@gmail.com
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Instituti 

Kosovar i 

Ergoterapisë 

NGO 5117184-5 

Emri:    Name 

Numri:  00000000000 

 

 

 

Numër: 00020 

 

Një anëtar i mirë që nga maji i vitit 2018 

 

 

 

 

 

KARTË E 

ZBRITJES 
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The Occupational Therapy Show attract's over 5,000+ OT 

professionals from across the UK – It is FREE! 

Last year saw thousands of Occupational Therapy professionals gathering at The Occupational 

Therapy Show, making it the UK’s largest free to attend education and trade event for the 

occupational therapy industry. Visitors gave the free-to-attend, two day Continuing Professional 

Development accredited education conference and exhibition a resounding thumbs up – as did 

the hundreds of exhibitors including the trade’s biggest brand names. We can't wait to welcome 

more occupational therapists this year at The 2019 OT Show on the 27th and 28th November 

2019. 
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INSTITUTI KOSOVAR I ERGOTERAPISË 
 

 
 

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 
 

rinahajdaraga@live.com 
drenusharogova@icloud.com 

 
 

+386 49 642 849 
 

 
          www.kosovoergotherapists.com 

http://www.kosovoergotherapists.com/
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As soon as you arrive you will receive a warm welcome from our attentive and lovely 
team, who will be more than happy to help you choose the right room 

 
Our rooms are designed to accommodate your every need and the room service is at 
your disposal 24 hours a day so you can treat yourself to breakfast in bed or a lunch 

in your private spacious balcony. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Hotel Rooms    Restaurant    Conference rooms 
 

Wellness 

 
RELAX AND RESTORE YOUR ENERGIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your journey to total relaxation and well-being begins on the 9th floor of our 

hotel, where a spectacular and unique rooftop sanctuary comprises a breathtaking 

pool, massage room, sauna and fitness room. 

 
Str. Lidhja e Pejes 

Pristina, Kosovo 

Tel: +383 (0) 38 740 222 
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E RËNDËSISHME  

 

Nëqoftëse e njihni dikë që dëshiron të marrë një kopje të The 

Ergotherapist, ju lutem më 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: 

 
Falënderojmë të gjithë ata që na kanë dërguar detajet kontaktuese 

muajin e kaluar! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
“Everything has its beauty but not everyone can see it!” 

 
 

 

Stuart’s 

Thought! 


