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The Ergotherapist 
Një Vit Më Vonë 

- ne jemi ende këtu! 
Një vit dhe numërimi 

 

 

 

https://www.kosovoergotherapists.com/  
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Instituti Kosovar i Ergoterapisë 

Rishikimi vjetor 2018 – 2019  

Ekipi i Institutit ka qenë i zënë gjatë 12 muajve të fundit - shikoni se çfarë kanë bërë 

 Aktiviteti Arritjet 2018 - 2019 

1 Regjistrimi i Institutit në WFOT E kompletuar dhe e përditësuar Qershor 2018 

2 Publikimi i “Ergotherapist” Publikohet çdo muaj që nga Tetori i vitit 2017 Vazhdon duke u 

shpërndarë tek mbi 

600 njerëz dhe 

grupe 

3 Shkrimi i rregullores së INKET: 

 

Rregulloret e listuara janë përfunduar: 

Kushtetuta e INKET 

Kodi i sjelljes 

Rregullorja e ankesave 

Rregullorja e konfidencialitetit 

Rregullorja e konfliktit të interest 

Rregullorja e korrupsionit 

Rregullorja disiplinore 

Rregullorja e barazisë 

Rregullorja e ngacmimit 

Rregullorja e shëndetit dhe sigurisë 

Rregullorja e përdorimit të internetit, email 

dhe telefonit 

Shtator 2018 

Rishikimi në Shtator 

2019 

4 Plani 5 vjeçar i INKET E kompletuar Janar 2019 

5 Pjesëmarrja në Konferenca Pjesëmarrja në Konferencën Ndërkombëtare 

për Shëndetin Mirëqenien dhe të Drejtat e 

Fëmijëve 

Maj/ Qershor 2019 

6 Ngjarje promovuese për profesionin që 

përfshijnë shkollat, shfaqjet në qendrat / 

qendrat tregtare lokale, qendra e 

Prishtinës dhe qytete të tjera 

E kompletuar 

Albi Mall 

Shpërndarja e broshurave për Epilepsi 

Spitali Prishtinë 

Tetor 2018 

Mars 2019 

Prill 2019 

Prill 2019 

7 Mirënjohjet 

 

1. Swiss Diamond Hotel 

2. Kolegji Heimerer 

3. Semitronix Hotel  

Tetor 2018 

Tetor 2018 

Maj 2019 
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8 Prodhimi i materialeve promovuese E kompletuar  

Broshurat për Epilepsi/ Broshurat për rolin e 

ergoterapeutit në Spitalin Psikiatrik për 

fëmijë, Banerat 

Mars 2019 

Prill 2019 

9 Bashkëpunimi i vazhdueshëm me OJQ-të 

duke përfshirë aktivitete të përbashkëta 

Down Syndrome 

Epilepsi 

Autizmi and ANAK 

Qendra Burimore Përparimi-Prishtinë. 

Pjesëmarrja në 

 

Ditën e Down Syndrome 

Ditën e Epilepsisë 

Java e Autizmit 

Prezantimi i lojërave ErgoPlay 

Mars 2019 

 

Mars 2019 

Mars 2019 

Prill 2019 

Mars 2019 

10 Licencimi i Ergoterapeutëve 

Oda e Infermierëve, ri licencimi dhe 

akreditimi i seminareve / kurseve CPD 

Takimi me Bordin e Licencimit - diskutimet 

në vazhdim. 

Tre ergoterapeutë që ndërmarrin  

Praktikë në organizatat publike shëndetësore 

dhe private. 

Tetor 2018 

Janar 2018 

 

Prill 2019 

11 Udhëzime për licensimin e 

Ergoterapeutëve 

E kompletuar dhe e publikuar në “The 

Ergotherapist” 

Shkurt 2019 

12 Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike Takime, ri-bashkëpunim  Tetor 2018  

Vazhdon 

13 Themelimi i bazës për takime / punëtori 

/ konferenca 

E kompletuar 

Semitronix Hotel 

Mars 2019 

14 Facebook 

 

Faqja e krijuar dhe po vazhdon të jetë aktive Tetor 2018 

15 Web-faqja 

https://www.kosovoergotherapists.com/ 

E krijuar dhe po vazhdon të jetë aktive Tetor 2018 

16 Zhvillimi i udhëzimeve për fillimin e 

Klinikës Private të Ergoterapisë 

Drafti fillestar përfundoi Prill 2019  

Vazhdon 

Ongoing projects  

17 Krijimi i regjistrit të Ergoterapeutëve të 

Licencuar të cilët kanë përfunduar 

praktikën dhe konfirmojnë orët e 

praktikës 

Zhvillimi i bazës së të dhënave Prill 2019  

Vazhdon 

18 WFOT Pjesëmarrja në projektin e Standardit të 

Cilësisë  

Qershor 2019 

19 Ngritja e fondeve Në zhvillim të strategjisë  Vazhdon 

https://www.facebook.com/qb.perparimi?__tn__=K-R-R&eid=ARBSw_cdYJCiLi8psYpw3I7hqsE2iI-J2h32BO_ubRrXodtGt1anqrXRtdAw90xOwVmRWDWpw4VwU8Gx&__xts__%5B0%5D=68.ARDPQVfoFjWhQ0bFG0l2G9_e7usrdlZP4UZZwhfZnPDQ0FXoCh5M4wVm3JT96AtHaDlaP8bjJZjctzdZ3Hz4H20tt7KRWFA7adXyHahrp2WO1MG5JN6905esvzLDRddDp0JwPg7RqpsVs2HzD6KPbgbRDm2Y3Z9Cc1mjthK-KFAX7o9-5vPFP4utJxRCLm-uE-KRX7WFYZc-ZjdF
https://www.kosovoergotherapists.com/
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20 Përkthimi i teksteve për Ergoterapi Në zhvillim të strategjisë  Vazhdon 

21 Identifikimi i projekteve për vullnetarë Në zhvillim të strategjisë  Vazhdon 

 
 

 

 

 

Bashkërendim 

së bashku arrijmë më 

shumë 
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 Çmimi i Nderit të Fellowship - Prezantuar më 1 qershor 
2019 

INKET i dhuroi Dr. Mimoza Shahini titullin Anëtare Nderi e Institutit, në njohje të 

mbështetjes, promovimit dhe përkushtimit për profesionin e Ergoterapisë.  

 

INKET awarded Dr. Mimoza Shahini with the title of Honorary Fellowship of the Institute 

in recognition of her support, promotion and commitment of this profession.  

 

 Çmimi për Aftësinë e Kufizuar të Institutit -  Presentuar 

më 2 qershor 2019 

Congratulations to the manager and staff of the Semitronix 

Hotel, Pristina for their help and suport to those individuals 

with disablities who visit and use their facilities. 

I përgëzojmë drejtuesin dhe stafin e Hotel Semitronix, 

Prishtinë për ndihmen 

dhe mbështetjen për 

individët me aftësi të 

kufizuara, që vizitojnë 

dhe përdorin mjediset 

e Hotelit.      

http://www.hotel-

semitronix.com/  
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Anëtarët e Instituteve që marrin pjesë në 

konferencë dhe promovimin e profesionit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



© JEC Educational Qershor 2019 

 

Copyright © 2019 JEC Educational 7 
 

Duke luajtur për të mësuar dhe të mësosh të luash 

Dr Jennifer Caldwell  PhD, Dip. Royal College of Occupational Therapists, PG. Dip. Medical Education, 
PG. Dip. Business Management, Justice of the Peace/Magistrate. 

 

Seminar i plotë 

Ide të 

freskëta 

Shumë 

diskutime 
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Instituti Kosovar i Ergoterapisë 

 

Udhëzime të cilat konfirmohen nga Bordi i Licencimit për t'u bërë një 

ergoterapist i licencuar 
 

Shkurt 2019  

Kualifikimi në çdo profesion të kujdesit shëndetësor është një përgjegjësi e rëndësishme personale dhe, si 

praktikues, ka disa detyrime ligjore.   
  

Regjistrimi është parakusht për praktikën profesionale dhe është gjithashtu një kërkesë ligjore që të gjitha të 
dhënat personale të mbahen të përditësuara në çdo kohë. 

 
Pas plotësimit të kërkesave të secilës fazë të regjistrimit, përgjegjësia është që individi të aplikojë zyrtarisht 
për Licencë nga Këshilli i Përgjithshëm i Shëndetit, Kosovë 

 
 Këshilla e mëposhtme është e bazuar në: 
 Ligji Nr. 04 / L-125                                           13 dhjetor 2012 

 Kuvendi i Republikës së Kosovës, 

Bazuar në nenin 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 

miraton: LIGJI PËR SHËNDETIN 
Çdo praktikues i kualifikuar dhe që i plotëson standardet e aplikueshme të Bordit mund të aplikojë 

për Licencë. Meqenëse qëllimi primar i regjistrimit të tillë është mbrojtja e publikut, Këshilli i Përgjithshëm i 

Shëndetit konsideron se praktikuesit duhet të regjistrohen nëse ofrojnë trajtim ose mendim për shëndetin 
fizik apo mendor të një personi, duke përfshirë përshkrimin ose duke iu referuar zyrtarisht shëndetit të 
regjistruar të praktikuesve tjerë, ose kur një person mund të besojë në mënyrë të arsyeshme se praktikuesi 
është i regjistruar. 

Prandaj, nëse një Ergoterapeut që punon në rolin e tij/saj, pritet të ushtrojë Ergoterapi që përfshin kontakt të 
drejtpërdrejtë klinik përmes një kursi vlerësimi ose trajtimi, atëherë pavarësisht titullit të përgjithshëm, Bordi 
konsideron se duhet të regjistrohen.  

 

 

Fazat në Regjistrim (Shihni Seksionet e Shtojcës 1) 
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Faza 1               Përfundimisht plotësoni një program arsimor të njohur dhe diplomoni 

me BSc Ergoterapi (Neni 70). 
  

Faza 2               Plotësoni 6 Muaj stash të praktikës (3 muaj në mjedise të shëndetit publik dhe 3 muaj 

në mjediset shëndetësore private). Bordi i Licencës ka listat e fushave të praktikës që ofrojnë stazhin për të 

diplomuarit e kujdesit shëndetësor. Të diplomuarit që kërkojnë të ndërmarrin këtë stazh duhet të kontaktojnë 

Bordin e Licencës për të marrë një Librezë e cila kërkon të kompletohet dhe të nënshkruhet nga zyrtarët në 
fushat e ndryshme të Praktikës (Neni 70). 
  

 

Përmes përfundimit të stazhit ju do të: 
  

1. Fitoni përvojë të vlefshme pune 

  
2. Eksploroni një rrugë karriere  

  
3. Jepni  vetes një avantazh në tregun e punës  

  
4. Zhvilloni dhe përsosni e shkathtësitë  

  
5. Rrjetizoheni me profesionistë në këtë fushë  

  
6. Fitoni besim  

  
7. Tranzicioni në një punë  

  
8.              Promovoni Ergoterapinë si profesion 

  
Ergoterapeutët janë unikë dhe praktikues shumë të kualifikuar si dhe anëtarë thelbësorë të fuqisë     
punëtore shëndetësore dhe sociale  

  

Faza 3               Ju do të ndërmerrni një provim me shkrim lidhur me Ergoterapinë (njohuri dhe praktikë) dhe 

gjithashtu strukturat / menaxhimin e Kujdesit Shëndetësor në Kosovë. Ekzaminimi merr formën e pyetjeve 
rreth përgjigjes së shkurtër (Seksioni 70). 
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“Ergotherapisë - Ndihma që të vazhdoni të punoni” 
 

Ergoterapia që ndihmon njerëzit të jetojnë nuk 
ekzistojnë 
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Ergoterapia - perspektiva e 
Finlandës 

 
 
A keni menduar ndonjëherë për 

natyren dhe mirëqenien? Gjatë kohës 
që jeni duke ecur në pyll dhe zërat natyror i'u qetsojnë apo 

kur  në mes të qytetit të ngarkuar një lule i'u bën të 

buzëqeshni, kjo është fuqia e nstyrës. Në Finlandë mbajnë 
një shkollë verore e cila ligjëron rreth përdorimit të shtazëve 
dhe natyrës në punën tuaj ergoterapeutike. Ne sygjërojmë 
që patjetër të merrni pjesë. 

 

      
 

 

 
Arlinda Canolli Studenti i vitit të dytë të Ergoterapisë – Erasmus Project 
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Realiteti ti im – teknikët mjeksorë 
 
Ne ishim ulur në stacionin e ambulancës duke pritur telefonatat - kur e morëm një - nuk kishte 
shumë informacione. 
Arritëm në adresën e dhënë; aty ishte një i ri që qëndronte në kopsht dhe tha: "Ata janë lart"! 
Ky është një koment i njohur që ne marrim shpesh prandaj menduam se nuk ka asgjë prej 
kësaj. 
Ne u ngjitëm lart dhe gjetëm një pamje të tmerrshme, kudo kishte gjak - një njeri i vdekur dhe 
një grua e re e mbuluar me gjak që shtrihej në krevat. Kam shikuar kolegun tim dhe kemi 
kuptuar se djaloshi në katin e poshtëm ndoshta kishte therur gruan e tij dhe dashnorin e saj 
dhe kishte telefonuar pastaj policinë për t'u dorëzuar. 
Biperët tanë cingrronin se kolegët po përpiqeshin të na paralajmëronin të jemi të kujdesshëm - 
por ishte tepër vonë kështu që ne barrikaduam në dhomën e gjumit ndërsa prisnim që policia 
të arrinte. Policia arriti dhe e detyroi rrugën e tyre në dhomën e gjumit për t’u siguruar që ne 
ishim në rregull. Mashkulli në katin e poshtëm ishte tani i lidhur me pranga dhe i ulur në 
makinën e policisë, e ai dukej vetëm një djalë i zakonshëm. 
Gruaja mbijetoi, por gjërat mund të kishin qenë shumë më ndryshe. 
     

Ky është realiteti im 
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Një mënyrë autentike për të arritur potencialin e plotë 
 
Sa mirë e njihni veten? Duket një pyetje e çuditshme? Nëse doni të rriteni dhe të 
arrini potencialin tuaj të vërtetë, duhet të jeni të gatshëm të shikoni veten, të 
njihni dhe të pranoni të mirën dhe të keqen tuaj. Kur ju të përballeni me të metat 
dhe dobësitë tuaja, vetëm me këtë vetëdije, ju mund të punoni në to. Ne 
shpenzojmë kaq shumë kohë duke e rrahur veten, duke u zemëruar dhe duke e 
krahasuar veten me të tjerët dhe nuk mund ta kuptojmë se ne jemi në të vërtetë 
ata që e mbajmë veten tonë. Për të qenë i suksesshëm në periudhë afatgjatë 
duhet të jemi autentik. Njerëzit duan të bëjnë biznes me njerëzit të cilët janë të 
vetë-siguruar, të vetëdijshëm dhe të sinqertë. Për ta arritur këtë (dhe jo thjesht 
për t’u paraqitur) qëllimi është ta duam veten / shokun e shpirtit / partnerin e 
jetës – t’i shohim pikat e mira dhe pikat e këqija, por prapëseprapë t’i pranojmë 
plotësisht dhe sinqerisht t’i duam ashtu siç janë. 
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Aktivitetet e Ergoterapisë përmes lojës 
Një familje hyn në një klinikë të Ergoterapisë për 
herë të parë. Me një vështrim të shpejtë përreth, 
fëmija vëren luhatësen, qilima palestre, rampat, 
topat, kazanët e lodrave, raftet e flluskave, lojrat 
dhe lodrat. Duket më shumë si një dhomë për lojë 
se sa një klinikë. Edhe Ergoterapeutët e shkollës, 
me valixhen e tyre në rrota kanë konteinerët me 
lodra, mini lojëra dhe gomat me ngjyra zbavitëse, 
balona, lodra ... në një shkollë ku duket se nuk ka 
kohë për të luajtur! 
 
Ka arsye që Ergoterapia pediatrike fokusohet në 
lojë. Loja është një ndër angazhimet më thelbësore 
të fëmijërisë dhe është një mjet i natyrshëm për 
arritjen e qëllimeve dhe nxitjen e fëmijëve për të 
punuar drejt qëllimeve që mund të duken të larta, 
të panatyrshme ose të vështira. Qëllimet e 
ergoterapisë shpesh përfshihen në Ergoterapinë  
 

pediatrike, si veprimet që vijnë me punët e lojës 
për të arritur zonat themelore të nevojshme për të 
luajtur si dhe për fushat tjera të funksionimit. 
 
Okupimi i një fëmije është loja. Fokusi i 
Ergoterapeutëve është përmbushja e nevojave të 
individëve në mënyrë që ata të arrijnë qëllimet 
funksionale. Kur është fjala për fëmijët, loja është 
mjeti kryesor i të mësuarit, zhvillimit, ndërveprimit 
dhe rritjes. 
 
Fëmijët përdorin lojën për të ndërtuar aftësitë e 
nevojshme për çdo aspekt të zhvillimit të tyre. Kur 
fëmijët janë të kufizuar në aftësitë themelore të 
nevojshme për të luajtur, jo vetëm që aftësia e tyre 
funksionale për të ndërtuar me blloqe, ngjyrë, 
pretendime, imagjinatë dhe krijim vuajnë, por të 
gjitha aftësitë që ata mund t’i fitojnë mund të 
kufizohen gjithashtu. 

 

Një fëmijë përdor lojën për të zhvilluar shumë (shumë) zona: 
Njohjen 
Zgjidhjen e problemeve 
Aftësitë ekzekutive të 
funksionimit 
Kujdesin 
Forcën 
Ekuilibrin 
Integrimin visual motorik 
Përpunimin visual 
Integrimin ndijor 
Vetë-rregullimin 

Zhvillimin e gjuhëve 
Vetëbesimin 
Aftësitë motorike fine 
Aftësitë motorike gros 
Zhvillimin social 

emocional 
Ndihmën ndaj stresit 
Sjelljen 
Imagjinatën 
Krijimtarinë

Fushat e zhvillimit të cilat trajtohen nëpërmjet lojës janë të nevojshme për 
pavarësi në detyrat funksionale. 
 

Pavarësia në detyra, duke përfshirë mbajtjen e një lapsi, menaxhimin e pullave në rroba, mjeteve dhe 
pajisjeve, veshjen, pastrimin, banjon, vetë-ushqyerjen, detyrat shkollore, kryerjen e aktiviteteve të komunitetit 
dhe shumë fusha tjera kërkojnë zhvillimin dhe ndërveprimin e zonave që zhvillohen pikërisht përmes lojës. 
 
Çdo fëmijë do të kërkojë përshtatjet individuale, ndërveprimet, nxitje ose mbështetje individuale në varësi të 
moshës dhe nivelit të zhvillimit. Ashtu si me çdo aktivitet, gjithmonë keni kujdes kur jepni aktivitete që rrisin 
aftësitë. Vlerësimi i Ergoterapeutit duhet të kryhet për të përcaktuar nevojat dhe rekomandimet individuale. 
 

Përktheu: m. Teuta Augustini 
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Adverisor suu+  

https://enothe.eu/annual-meeting/greece-19/ 

http://www.c-linkage.co.jp/ot53/en/index.html 

 

The next WFOT International Congress and Exhibition 2022, will be held in Paris, France,  

28 – 31 March 2022. 

The theme is 'Occupational R-Evolution', and the programme will feature world leading 

experts, unique social events and an exhibition, all hosted in and around the Paris Convention 

Centre.  

https://enothe.eu/annual-meeting/greece-19/
http://www.c-linkage.co.jp/ot53/en/index.html
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Kompanitë që mbështesin Institutet 

 

 

 

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


© JEC Educational Qershor  2019 
 

Copyright © 2019 JEC Educational 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 andthe 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 

 

http://hotel-semitronix.com/prishtina/file/2016/06/13/spa_13_1_4.jpg


© JEC Educational Qershor  2019 
 

Copyright © 2019 JEC Educational 20 
 

 

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 

Mob:    +386 49 642 849 

 

https://www.kosovoergotherapists.com/ 

 
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
https://www.kosovoergotherapists.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 

“Be not afraid of growing slowly; 

be afraid only of standing still” 

 


