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Nevoja për Ergoterapi në Kosovë 

Si një terapeute disa vjeqare në Klinikën e Psikiatrisë së Fëmijëve në QKUK dhe në Qendrën 
për Edukimin e Fëmijëve me Nevoja të Veqanta “DIJA” të cilën unë e udhëheqi, Ergoterapinë e 
konsideroj si pjesë të domosdoshme të grupit multi-disiplinar. 

Qëllimi i Ergoterapisë është që të i’u mundësojë individëve, përkatësisht fëmijëve me nevoja 
të veqanta pjesëmarrje aktive dhe të pavarur në aktivitetet e përditëshme në përputhshmëri 
me moshën e tyre, dëshirat dhe pritjet nga mjedisi. 

Roli i Ergoterapistit është tejet i rëndësishëm nga 
fakti se ai me një qasje unike, duhet të vëzhgojë, 
vlerësojë dhe përmes aktiviteteve dhe mjeteve 
ndihmëse adaptive të bëj rikthimin e pavarësisë 
funksionale (të humbur) të individëve tek të cilët 
i’u janë dëmtuar funksionet fizike, mentale, 
sociale dhe kognitive (njohëse). 

Një ergoterapeut mund të kontriboj në 
institucionet shëndetësore dhe institucionet 
edukativo-arsimore duke ndihmuar fëmijët në 
vështirësi mësimore, në socializim, higjenë 
personale dhe zhvillimin e tyre të përgjithshëm. 

Ndërhyrjet e hershme nga aspekti i Ergoterapisë tek fëmijët me vështirësi në zhvillim 
mundësojnë që atyre të i’u letësohët veprimi i pavarur në aktivitetet e jetës së përditëshme. 

 

 

 

 

Sevdije Marmullaku 
Pedagog Special - Terapeut 
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Ergoterapia 

Ergoterapeutët besojnë se njerëzit mund të zhvillojnë 
aftësitë e tyre dhe të përmirësojnë mirëqenien e tyre 
përmes pjesëmarrjes në aktivitete që kanë kuptim dhe 
qëllim për atë individ. 

Qëllimi kryesor i ergoterapisë është të mundësojë 
individët të marrin pjesë në aktivitetet e jetës së 
përditshme. Rezultatet arrihen duke u mundësuar 
njerëzve të bëjnë gjëra që do të rrisin aftësinë e tyre 
për të marrë pjesë ose duke modifikuar mjedisin për të 
mbështetur më mirë pjesëmarrjen. Ergoterapeutët 
përdorin analiza të kujdesshme të faktorëve fizikë, 
mjedisorë, psikosocialë, mendorë, shpirtërorë, politikë 
dhe kulturorë për të identifikuar pengesat për 
angazhim. 

 

 

Qasjet ergoterapike përfshijnë: 

• Mësimin e mënyrave të reja të qasjes ndaj 
detyrave 

• Vlerësimet gjithëpërfshirëse në shtëpi dhe vendin 
e punës me rekomandimet e përshtatjes 

• Rekomandimet e pajisjeve adaptive dhe trajnimi 
rreth përdorimit të tyre 

• Përshtatjen mjedisore duke përfshirë sigurimin e 
pajisjeve ose dizajnimin e tyre dhe punën e 
përbashkët me arkitektët 

• Përmirësimin e aftësive të jetës së përditshme, 
Menaxhimin e Parave, Vetëkujdesjen Personale, 
Aktivitetet e kohës së lirë dhe Aktivitetet jetësore 

• Punën / rehabilitimin profesional 
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Çka është vlerësimi i Ergoterapisë? 

Vlerësimi fillestar zakonisht përfshin një diskutim me ju në lidhje me vështirësitë që mund të 
përjetoni në plotësimin e angazhimeve tuaja të përditshme. Këto mund të jenë kryerja e 
detyrave personale ose shtëpiake, vështirësitë me lëvizshmëri, qasja në komunitet, qasja në 
mjedisin shtëpiak, puna ose shkollimi. Ju mund të keni identifikuar qëllimet tuaja para 
vlerësimit. Qëllimet tuaja janë gjërat që dëshironi të jeni në gjendje t’i bëni ose t’i bëni më 
mirë. 

Procesi i vlerësimit mund të përfshijë gjithashtu: 

Një përmbledhje të të dhënave: 

Terapeuti mund, ose nuk mund të ketë qasje në raportet tjera siç janë raportet mjekësore, 
raportet shkollore, raportet e tjera të terapisë. Kjo do t'u ndihmojë atyre të identifikojnë 
vlerësimet e mëtejshme që mund të kërkohen dhe të identifikojnë rreziqet potenciale. Ata 
duhet ta kenë pëlqimin tuaj për të pasur qasje në këto informacione. 

Vëzhgimet e kualifikuara / vlerësimet e pa standardizuara: 

Terapeutët mund të kërkojnë t’ju vëzhgojnë gjatë pjesëmarrjes në detyra. Ata do të kërkojnë 
të identifikojnë pikat e forta dhe aftësitë tuaja si dhe të fitojnë një kuptim më të mirë të 
barrierave njohëse, fizike, mjedisore dhe / ose sociale që pengojnë aftësitë tuaja për të marrë 
pjesë në detyra. 

Bisedën me të tjerët 

Një Ergoterapeut nuk do të punojë i izoluar. Ata shpesh do të flasin me të tjerët që janë të 
përfshirë në kujdesin dhe mbështetjen tuaj në mënyrë që të konstatohet nevoja për një qasje 
shumëdisiplinore kur vendoset qëllimi dhe planifikimi i ndërhyrjes. 

Përfundimin e vlerësimeve të standardizuara 

Vlerësimet e standardizuara janë vlerësime formale që janë të projektuara për të matur 
aftësitë e një individi në krahasim me popullsinë (moshën). Vlerësimet e standardizuara 
shpesh përdoren me fëmijë të moshave të ndryshme. Vlerësimet e standardizuara japin një 
rezultat të qartë që mund të përdoret për të dhënë një pamje të aftësive të fëmijës në 
krahasim me fëmijët e tjerë të së njëjtës moshë. Ky mund të jetë informacion i dobishëm për 
të formuluar një plan për terapi, ose për të kaluar në shkollë ose terapeutët tjerë që punojnë 
me fëmijën. Këto rezultate mund të përdoren gjithashtu si bazë për terapinë. Testet mund të 
ri-administrohen pas terapisë për të treguar përparimin. 
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Para, gjatë, ose pas vlerësimit ju do të keni identifikuar synimet që janë kuptimplote dhe që 
kanë një qëllim për ju. Është e rëndësishme që qëllimet të janë qëllimet TUAJA dhe jo qëllimet 
e terapeutëve. Ergoterapeuti do të krijojë një program terapeutik me ju dhe me ata që janë të 
përfshirë në kujdesin tuaj për t'ju mundësuar që të arrini qëllimet tuaja. 

 

Ergotherapy Process  

 

1. Occupational 
Therapy diagnostics: 

   assessments and 
diagnosis  

No 

a) Ascertaining the problem 

b) Initial findings 

c) Working hypothesis 

d) Using measuring 
instruments 

e) Indication? 

YES 

2. Planning f) Deciding on Goals 

g) Choice of methods and 
means 

3. Intervention 
(advice, therapy) 

h) Intervention according to 
goals 

i) Reflection and adaption 

4. Evaluation  k) Evaluation 

l) Documentation  

Further Goals?                                                                 
Yes 

NO 
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The Scientific Committee welcomes all of you to Nice, France 

for the 58th Annual Scientific Conference. In addition to 

enjoying the beauties of the Cote d’Azur and French Riviera, 

we are excited to offer a meeting filled with the latest 

advancements in the treatment and rehabilitation of individuals 

with spinal cord injuries and disorders. Dr. Claes Hultling will 

provide the honored Guttmann Lecture, and will be joined by 

several other notable plenary speakers addressing topics of 

autonomic functioning, musculoskeletal complications, 

sexuality and fertility, and neural repair through molecular and 

therapeutic translation. Your attendance at the meeting will 

enrich your scientific and clinical knowledge and offer an 

outstanding opportunity to network with colleagues from 

around the globe.  
 

We look forward to seeing you in Nice! 

 

MESSAGE FROM THE CHAIR 

 

 
Dr G Scivoletto 

Chair, ISCoS Scientific Committee 
 

 

http://bit.ly/2SniUA1
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Ergoterapia (Qendra e lëndimit të palcës kurrizore) 

 

 

 

Shërbimi ergoterapeutik Qendra e lëndimit të palcës kurrizore fillon me 

pranimin akut dhe vazhdon me qasjen në komunitet dhe gjithashtu ofron 

mbështetje të vazhdueshme ambulatore. Individëve u jepet një ergoterapeut 

gjatë kohëzgjatjes së pranimit të tyre. Fushat kryesore të ergoterapisë janë: 

 

Aftësitë e jetës së përditshme:  

Për shembull - trajnime dhe praktika në vetë-kujdes dhe detyra shtëpiake si 

larja, veshja, ushqimi, pirja, grimi dhe mbajtja e shtëpisë. Vlerësimi për pajisje 

të përshtatshme, punimi i pajisjeve për një përdorim dhe mundësia për të 

praktikuar aftësitë në një njësi vlerësimi të pavarur të jetesës. 

 

 

Lëvizja e krevateve dhe transferet funksionale:  

Për shembull - trajnimi dhe praktika lëvizshmërisë në krevat dhe transferi nga 

dhe në shtrat, karrocë, karrige dushi, tualet, banjë, ashensor, shkallë, divan, 

makinë dhe transferime të tjera për jetën e përditshme. 

 

 

 

Karriget me rrota, qëndrimi dhe kërkesat e jastëkut:  

Për shembull - gjykimi dhe vlerësimi për një karrige me rrota (manuale ose me 

motor) që lejon pavarësinë maksimale. Identifikimi i presionit të përshtatshëm 

për lehtësimin e mbështetësve. Vlerësimi i pozitës dhe identifikimi i sistemeve 

korrektuese / mbështetëse të kërkuara. 
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Terapia e dorës:  

Për shembull - ruajtja e harkut të lëvizjes, menaxhimi i edemës, vlerësimi dhe trajnimi i potencialit 

funksional, sigurimi i splintit për të parandaluar deformimin, ruajtja e estetikës dhe zëvendësimi i 

funksionit. 

 

 

 

 

 

 

Ndihma në komunikim:  

Për shembull - provimi i pajisjeve për të ndihmuar komunikimin, siç janë përshtatjet e telefonit, pllakat 

e shkrimit, shinat e tastierës kompjuterike, shkopinj të gojës, njësitë e kontrollit mjedisor. Për vlerësimet 

/ këshillat kompjuterike dhe për qasjen në pajisje të teknologjisë ndihmëse si p.sh. eye blink kompjuterët, 

vizito  www.aspire.org.uk 

 

Shkathtësitë e jetesës në komunitet:  

Për shembull - këshilla për rikthimin në punë, 

rikthimi në drejtimin e automjeteve, trajnime 

dhe praktika në aftësitë e përparuara të 

karrigeve me rrota (pjerrësitë, frenat, terrenet 

e ashpra, shkallët), përshtatja e orëve të 

vozitjes, ndihma për vendosjen e rutinave dhe në zgjidhjen e problemeve. 

 

Modifikimet mjedisore: 

Për shembull - vlerësimi dhe identifikimi i pajisjeve ndihmëse në shtëpi / punë / shkollë në bashkëpunim 

me ekipin e komunitetit. 

 

https://jdc.jefferson.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=spinalcordmanual_eng 

 

 

 

 

 

 

http://www.aspire.org.uk/
https://jdc.jefferson.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=spinalcordmanual_eng


© JEC Educational Prill 2019 
 

Copyright © 2019 JEC Educational 9 
 

ROLI I ERGOTERAPEUTIT TEK FËMIJËT 

 

CILI ËSHTËROLI I ERGOTERAPISË?   

Ergoterapia është arti dhe shkenca qëmundëson 

pjesëmarrjen në aktivitetet epërditshme kuptimplota. 

Në popullatën pediatrike këto aktivitete përfshijnë:  

Detyrat e kujdesit personal Produktiviteti i shkollës 

Aktivitetet e kohës së lire.  Një ergoterapeut vlerëson 

aktivitetin e njëfëmije për të marrë pjesë në aktivitetet 

e mësipërme të përditshme dhe të krahasohet me atë 

që është në përshtatje me zhvillimin për grupmoshën 

e tij ose të saj. Trajtimi është fokusuar në përmirësimin 

e nivelit të aftësisë së fëmijës në zonat e dëshiruara.    

 

 

SI PUNON NJË ERGOTERAPEUT ME FËMIJËT? 

Përmes përdorimit të lojës, ergoterapeutët mund t'i ndihmojnë fëmijët të fitojnë aftësitë e nevojshme 

për të qenë të pavarur. 

Ergoterapeutët ndihmojnë fëmijët me nevoja të 

ndryshme për të përmirësuar aftësitë e tyre 

njohëse, fizike, shqisore dhe motorike dhe të rrisin 

vetëbesimin dhe ndjenjën e arritjes së tyre. 

Pjesëmarrja në role kuptimplota (p.sh. të qenurit 

nxënës, mik, anëtar i familjes) dhe aktivitete (p.sh., 

sportive ose hobi) çon në rritjen e mirëqenies 

emocionale, shëndetit mendor dhe kompetencës 

sociale.  Ergoterapeutët vlerësojnë të gjithë 

komponentët e kompetencës sociale dhe 

përcaktojnë nëse aftësitë motorike, sociale dhe 

emocionale të fëmijës; aftësia për të interpretuar informacionin ndijor; dhe ndikimi nga mjediset në 

shtëpi, shkollë dhe komunitet ndikojnë në aftësinë e tij ose të saj për të përmbushur kërkesat e jetës 

së përditshme.  

Ergoterapeutët gjithashtu lehtësojnë mjediset mbështetëse për të promovuar shëndetin mendor midis 

të gjithë fëmijëve. 
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Puna e vetme e një femije ështe të jetë fëmijë! 

KUSH MUND TË PËRFITOJË NGA SHËRBIMET ERGOTERAPEUTIKE? 

Ergoterapia për fëmijët ka përfitime të shumta.  

Ergoterapia përdoret për një gamë të gjerë të 

sëmundjeve dhe çrregullimeve dhe përgatit fëmijët për 

të udhëhequr jetë të shëndetshme.  Nga shërbimet 

ergoterapeutike mund të ërfitojnë fëmijët me çdo 

problem tjetër që ndikon në zhvillimin, pavarësimin dhe 

rritjen e fëmijës. 

 

 

 

 

Përfshirja e Prindërve 

Suksesi i secilit fëmijë varet shumë nga përfshirja e kujdestarit. Terapia nuk ndalon kur seancat 

përfundojnë dhe duhet të bartet në të gjitha mjediset në jetën e fëmijës, 

 

Rina Hajdaraga 
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Ergoterapeuti në ANAK 

 

 

Asociacioni Nacional i Autizmit në Kosovë (ANAK) ishte ndër nikoqirët e parë në Kosovë të 

mikëpritjes së një Ergoterapeuti në grupin e tyre multidisiplinar. Në këtë institucion punojmë me fëmijë 

të spektrit të autizmit, të moshave nga 3 deri në 14 vjeç, duke i bërë ata të aftë për të kryer aktivitetet 

e jetës së përditëshme në mënyrë të pavarur.  

Puna ime si Ergoterapeut ka filluar në Nëntor të vitit 2018, ku kam bërë observimin për dy javë dhe 

më pas kam filluar me punën profesionale duke mbajtur 

seanca me fëmijët. Duke respektuar kodin etik dhe 

konfidencialitetin është vazhduar edhe puna profesionale. 

Fillimisht janë bërë vlerësime specifike të standardizuara në 

bazë të nevojave të fëmijëve dhe më pas janë vendosur 

qëllimet e caktuara për secilin femijë veç e veç. Gjatë 

seancave kam përdorur stilin e terapisë ABA (Applied 

Behavior Analysis) dhe Play Therapy. Në përgjithësi te fëmijët 

është punuar në fusha të ndryshme, në rritjen e aftësive 

senzorike, motorike, motorike fine, psikologjike, sociale dhe 

ne vetëkujdes. Ata janë adaptuar të pranojnë stimuj të 

ndryshëm të cilët i kanë refuzuar më parë, kanë filluar të kenë balanc më të mirë dhe përqëndrim më 

të mirë, kanë filluar të veshen dhe zhveshen vetë, të kryejnë nevojat e tyre në banjo, në mënyrë të 

pavarur, të shoqërohen me fëmijë të tjerë brenda dhe jashtë qendrës, gjithashtu kanë filluar të kapin 

lapsin në mënyren e duhur që të shkruajnë, vizatojnë e ngjyrosin. Te shumë fëmijë është arritur që të 

rritet aftësia e shprehjes së kërkesave për nevojat e tyre të përditëshme të cilat ata i kanë. Veshja, 

loja, mësimi, gjumi, ushqyerja, nevojat e banjos, dhe participimi 

social janë të arriturat nga bashkëpunimi i grupit multidisiplinar për 

fëmijët e qendrës tonë.  

Si organizatë kemi bërë edhe aktivitete të ndryshme në dobi të 

fëmijëve dhe të vetëdijesimit për qështjen e spektrit të autizmit. 

Kemi dërguar fëmijët në pishine, për të zhvedosur terapinë edhe në 

një dimesnion tjëter dhe për të ndryshuar rutinën e tyre të 

përditshme të terapisë. Po ashtu kemi vizituar kënd të lodrave ku 

fëmijët gjatë lojës i kanë plotësuar nevojat e tyre për marrjen e 
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stimujve që ata i kënaqin duke i vëzhguar ngjyrat apo duke shpenzuar energji në lojëra të ndryshme, 

kemi vizituar edhe kinemanë në të cilën kemi shikuar një film të animuar dhe fëmijet prap kanë qenë 

të lirë të këndojnë, bërtasin apo të vrapojnë në sallë. Në kuadër të 

paraqitjes së talenteve unike të fëmijëve që marrin shërbim në 

organizatën tonë,  kemi realizuar edhe aktivitetin e pikturimit në 

sheshin Nënë Tereza në Prishtinë, dhe janë ekspozuar pikturat e 

fëmijëve të realizuara në qendër. Keto aktivitete të shumta dhe disa 

prej tyre të organizuara për nder të muajit Prill për vetëdijesimin mbi 

spektrin e autizmit kanë qenë shumë të veçanta pasi është bërë jo 

veteëm promovimi i Autizmit por edhe i Ergoterapeutit dhe punës të 

cilën një Ergoterapeut e bënë, me fëmijë të spektrit të autizmit. 

Ergoterapeuti në cilësinë e ekipës multidisiplinare brenda ANAK, është 

inkuadruar në kuadër të projektit “Ngritja e cilësisë së shërbimeve për 

autizëm- përmes ofrimit të shërbimeve multidisplinare për fëmijët me 

autizëm”, i cili financohet nga Bashkimi Europian, bashkëfinancohet 

nga Agjencisa Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar, 

dhe zbatohet nga Save the Children Kosovë, në bashkëpunim me 

Qendrën Europiane për Politika dhe Hulumtim për Mirëqenie Sociale.  

Gjatë një ligjerate me profesoreshën e Ergoterapisë ajo e tregon një bisedë të saj me një kolegë të 

vetin e cili e ka pyetur se ç’profesion ke? Dhe profesoresha ishte përgjigjur që është një 

Ergoterapeute, dhe replika e tij kishte qenë: “Ah, ju jeni ata të mençurit”. Ne jemi të mençurit që mund 

të bëjmë dallimin në jetën e individëve të cilët kanë nevojë për ne. Duke qenë profesion i ri dhe në 

rritje e sipër, personalisht si Ergoterapeut i ANAK-ut ju bëj thirrje të gjithë kolegëve të diplomuar ose 

studentë që sa më shumë të promovohet profesioni pasi ndihma të cilën mundet ta ofrojë një 

Eroterapeut është e pazëvendësueshme dhe titullin e Ergoterapeutit që e kemi të e mbajmë me 

përgjegjësi dhe krenari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drini Lushi 

Ergoterapeut 
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Instituti Kosovar i Ergoterapisë 

 

 

Promovimi i ergoterapisë 
në spitalin publik Prishtinë 

 

 

 

Në datat 24, 25 
dhe 26 Prill mbizotëroi vullneti i mirë i anëtarve dhe 
vullnetarëve, për të luajtur një rol kyç në promovimin e 
Ergoterapisë, respektivisht në rolin e ergoterapeutit tek 
fëmijët. 
Ky promovim u mbajt në Psikiatrinë e Fëmijëve dhe 
Adoleshentëve në QKUK, ku shprëndamë njohuritë dhe 
eksperiencat tona në këtë fushë. Anëtarët dhe vullnetarët 
dhanë kontributin maksimal në këshillimin e prindërve ku iu 
treguam për rëndësinë që ka Ergoterapia në pavarësimin e 
fëmijëve. Njëkohësisht iu përgjigjëm shumë pyetjeve që 
prindërit kishin për ne, me bindje të plotë që gjithçka mund 
të arrihet me ndërthurjen e shkathësisë dhe përkushtimit 
duke marrë shembull përvojën praktike dhe të dhënat nga 
hulumtimet shkencore. 
Falenderojmë Qendrën e Psikiatrisë së Fëmijëve dhe 
Adoleshentëve që na mbështetën në promovimin e 
Ergoterapisë. 

Prindërit dhe profesionet e tjera shëndetësore treguan interes të madh në punën e ergoterapisë. 

E-Team dhë studentë të Ergoterapisë. 
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25th ENOTHE Annual Meeting 2019  

The 25th ENOTHE Annual Meeting will take place on 17 – 19 October 2019, hosted by 

the Department of Occupational Therapy, Metropolitan College, Athens, Greece. 

 

 

The Metropolitan College, BSc (Hons) Occupational Therapy, in collaboration with Queen 

Margaret University in Scotland is the first university programme in Occupational Therapy 
offered in Greece and is approved by the World Federation of Occupational Therapists 

(WFOT). 
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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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Qeni i shërbimit 
 

A e keni shikuarf ndonjëherë qenin tuaj dhe keni menduar se sa shumë iu bën të ndiheni të lumtur dhe të sigurt? 
Finlandezët e kanë menduar. Ata kanë konsideruar energjinë e mrekullueshme të kafshëve dhe po mundohen 
shumë për të siguruar përdorimin e tyre adekuat në terapi. Për shkak të mirëqenies sonë, të shokëve tanë të 
vegjël me gëzof dhe klientëve, në Finlandë edukimi fillon në periudhën e bachelorit, ku fillojnë shpjegimet e 
përgjithshme pastaj kemi klasët speciale dhe provimin kfalifikues për tu mbajtur. Si një studente që adhuron 
kafshët do të sygjeroja që të gjithë të marrin pjesë në këto klasë apo vizitojnë shtëpitë me kafshë ndihmëse. I'u 
premtoj se nuk do të zhgenjeheni.  

Arlinda Carolli dhë Elena Gjikolli në Finlandë  

 

https://www.hoivakoira.fi/in-english/ 

https://avustajakoira.yhdistysavain.fi/in-english/ 

 

https://www.hoivakoira.fi/in-english/
https://avustajakoira.yhdistysavain.fi/in-english/
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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! 

rinahajdaraga@live.com        

 drenusharogova@icloud.com 

ose 

Mob:    +386 49 642 849 

 
Bashkohu me ne në Facebook 

 

 

https://www.facebook.com/Instituti-Kosovar-i-Ergoterapisë-1819704104740844/?__tn__=kC-R&eid=ARAjmQnqgA3J1Hb1BxXMLFZC5soZ1GrgMsDL8wiSZC6rTaKVBfmp6v4WcCwgEUsbQ6QKB0Jogerc9Amu&hc_ref=ARQgNoJlhBQqtvtOEKJnLPNSGFkV0X-VNgjqQPQLQ9cb_5eQQJTBsK50hdp-I70Yx4g&__xts__%5B0%5D=68.ARChBdppvbzx2KlAHXhSy7BVm-m4bMP_OLBne3tEBwSBQgFcWQOdp8i-wtevkGU1-rpw0MZcaDQtxv74_jHNQ_dMTiedNOhtZGumqTESIvbBYbx3aMTQOwqie4XQBGLGStglQihYFKb3LgVb5fwP2Ip8qESbY7w5sX653GgN02rzHNaWJkexKb2S1MsX5sbDAHX4OUxLjyRF9TTKPI3p4P4axkci4-C4s6giRBJTFeRgfGL1XMr4d7a71TXR0SXt9Wle1dA8WTN-AV8wb2lJxMpyWEIsxHV-K_nQztNJFpgdhw0NhklDuBSRITtLCcr5a7gIK6Qv1ApTMYK2nqw3AL-ufF66Xhm9WiBjzhsT0zMq4DOmtWdmrezoZBe-UUwM1WXZ9hTzrAuDywQJ_884u4kXw-RLMJHrPXwRwuVbXC8n4FJxpTalPZQTTZfdRh7_SpdZD3v-ngjKZN3j3L8fRFu83Qv-X_VBeg4xdlVUI1QmA1zsLI9fyUnAWK-ZZw
mailto:rinahajdaraga@live.com
mailto:drenusharogova@icloud.com
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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! 
 

 

Stuart’s Foot Note 

“Continually give, continually gain. .” 

 


