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What’s like to study Ergotherapy? 

 

Kosovo Experiences 

 

Eksperienca ime në Handikos 

Gjakova – Lyra Këndusi 

Kjo praktikë ishte një nga 

eksperiencat e mia më të mira 

deri më tani. Të punosh me 

njerëz  me aftësi të kufizuara 

ishte një sfidë e re për mua. 

Takimi me klientët të cilët vinë 

aty çdo ditë duke dashur të 

mësojnë diçka të re dhe duke 

dashur të jenë të pavarur ishte i 

vështirë në fillim. Çdo ditë po 

mësoja diçka të re për ta dhe 

mënyrën se si e kalojnë ditën. 

Gjithçka që doja ishte ti ndihmoj 

ata të kalonin ditën sa më mire, 

mirëpo në të njejtën kohë doja 

që ata të më shihnin si një njeri 

të zakonshëm që të mund të 

më kërkonin ndihmë sa here që 

iu nevojitej. 

Gjithashtu dua të përmend 

edhe stafin e Handikos, pa të 

cilët nuk besoj se do e kaloja 

këtë eksperiencë kaq të bukur. 

Ata e donin shumë punën që 

bënin dhe gjatë gjithë kohës më 

inkurajonin që të studioj shumë 

për profesionin tim të ardhshëm 

human dhe kreativ. 

Derisa e fillova këtë praktikë, 

unë nuk e kam kuptuar shumë 

mire se si është në të vërtetë të 

jetosh me një person me aftësi 

të kufizuara. Nga kjo praktikë 

kam mësuar shumë gjëra dhe 

shumicën prej tyre i kam 

mësuar nga ata. Është e 

vërtetë se ata nuk ndihen mire 

me paraqitjen e tyre dhe me 

gjërat që ata nuk mund të bëjnë 

mirëpo prap se prap janë 

inspirues dhe të lumturojnë.  

Jam shumë e lumtur me 

përzgjedhjen e profesionit tim 

në të cilin do të punoj shumë, të 

jap më të mirën time dhe të 

ndihmoj njerëzit në nevojë. 

 
Praktika ime e re – Era Lota 

E hëna ishte dita e parë e 

praktikës në Qendrën e Shëndetit 

Mendorë në Gjakovë. Në fillim të 

ditës unë dhe kolegët e mi u 

njoftuam me stafin dhe klientët. 

WELCOME TO THE 
2ND  EDITION OF 
“THE 
ERGOTHERAPIST” 

This year, the worldwide occupational 

therapy community has celebrated the 

great century of their proud 

profession.  From humble beginnings 

to countless avenues for working 

therapist to venture into these days, it 

has remained an occupation that 

quietly goes about its business, 

helping people to retain or regain what 

means most to them.   

   

Best wishes - Jennifer 
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Ishte interesante sepse ne 

mësuam shumë rreth tyre, 

diagnozave dhe mënyrës së 

jetesës. Stafi na treguan për 

aktivitetet që bëjnë çdo ditë dhe si 

e menaxhojnë ditën. Ata gjithashtu 

na treguan për aktivitetet fizike, 

jogat që bëjnë 2 herë në javë, 

takimet e ndryshme dhe daljet në 

natyrë. 

Kjo ishte java ime e parë në këtë 

institucion mirëpo si një 

Ergoterapeute e ardhshme, kam 

shumë plane që dua ti përfundoj 

deri në fund të praktikës. Duke 

ndihmuar të tjerët është me të 

vërtetë shpërblyese dhe në të 

njejtën kohë ka edhe sfidat e veta. 

Mirëpo pa marrë parasysh 

situates, unë do fokusohem në 

qëllimet e mia dhe të vazhdoj të 

bëj aktivitete kuptim-plota për ta. 

Unë dua më të mirën për ta, dhe 

do punoj fort që ata të jenë të 

pavarur për aq gjatë sa punoj unë 

me ta. 

 

Pse zgjodha te studioj  Ergoterapi - 

Drenusha Rogova 

Shumë shpesh të tjerët më bënin pytje 

“ Ҫfarë  do vazhdosh të studiosh?” dhe 

nuk besoj se kam qenë e  vetmja  me  

plotë dyshime rreth vetës  të mendoja 

për një të ardhme më të largët. 

është pak e vështirë kur e kupton se me 

të vërtetë është koha që ti të zgjedhësh 

atë qe ti pëlqen të bësh pa u ndikuar nga 

të tjerët , që të bënë më sfidues , që  

përshtatet me pasionin tënd dhe atë që 

do të jetë një e arritur personale dhe 

njëhkohesisht e rëndësishme per ty dhe 

rrethin ku jeton.Gjate gjithe kohes pyesja 

veten se a jam duke bere zgjedhjen e 

duhur edhe pse frika mbizoteronte 

prapa meje. Mua gjithmonë më ka 

pëlqyer të studio një drejtim I cili më jep 

hapesirë për të menduar ndryshe, më  

lejon të shpreh pasionet e 

mia,kreativitetin tim, të ndihmojë dhe të 

kujdesem për të  tjerët dhe pak a shumë 

të  kem ndikim në shoqerinë që më 

rrethon mua . Duke menduar gjatë e 

gjerë se qfarë unë dua të bëjë dhe se 

qfarë do të ishte një kërkesë dhe nevojë  

e re në tregun e punës fillova të 

hulumtoj për drejtimet dhe mundesitë e 

të gjitha universiteteve.Në një mënyrë 

ose në një tjetër Ergoterapia ishte 

profesion të cilin se zgjodha unë por ky 

profesion më zgjodhi mua. Drejtim I cili 

të jepte mundësi të ndryshme, të 

ndërlidhesh me  shumë fusha të 

profesioneve tjera.Të ndihmojë  të 

tjerët , të kuptosh rëndësinë dhe rolin e 

secilit në shoqëri, pa marrë parasyshë 

forcën , të metat, rrethanat dhe mënyrën 

e jetesës gjithmonë kanë qenë pjesë e 

kësaj se qfarë unë jam  .Dhe ergoterapia 

I posedonte të gjitha këto karakteristika  

interesante dhe të veqanta që mua më 

bënë akoma më tepër  ta pelqejë këtë  

profesion edhe pse ishte profesion që 

shumë rrallë ishte I ndegjuar ne vendin 

tone por teje mase I nevojshem . Pasi 

fillova të  interesohem për këtë drejtim 

të  shkencave terapeutike shëndetësore 

që e ofronte Kolegji Heimerer pash që ky 

profesion  iu përshtatet  shumë  

interesave të  mia dhe vendit tim. 

Kujdesi ndaj të tjerëve, si ti ndihojmë 

personat me aftësi të kufizuara, krijimi I 

ambientit te përshtatshëm për cilin do 

nga ne, mundësite që secili nga ne  të  

marrë  pjesë në aktivitete dhe të jetë  I 

pavarur në  mënyra të ndryshme të  

jeteses janë  disa synime  që Ergoterapia 

dëshiron ti arrije.Parat apo një  dhuratë  

asnjëherë nuk mund të  zëvendësohen 

me ndjenjën që unë fitojë kur ndihmojë 

dikë të jetë I pavarur  dhe  të buzeqeshë 

pa marrë  parasysh veshtirësive apo 

rrethanave.   

 

Student at University in UK 
I chose to study occupational 
therapy because I love working 
with people and want to make a 
difference to the lives of others. 
Occupational therapy is a natural 
and perfect fit for me!  The practical 
and varied ways in which we learn 
at university enables us to build a 
diverse skill set as well as in-depth 
and up to date knowledge ready for 
employment.  I have learnt that 
occupational therapy is a very 
broad and unique practice, no two 
days will ever be the same It can 
take a huge difference to people’s 
lives, something that is now being 
recognised more than ever and 
hopefully means big things for 
occupational therapy in the next 
few years! I think the practical and 
varied ways in which we learn at 
university – from role play to 
practical learning experiences – 
enables us to build a diverse skill 
set as well as in-depth and up to 
date knowledge ready for 
employment. To anyone studying 
to be an occupational therapist, I 
would say go for it!! It’s an amazing 



 

      

 

career choice and the best decision 
I’ve made. 

 

Interesting web-pages: 

Free courses: https://alison.com/ 

World Federation of Occupational 

Therapists:   http://www.wfot.org/ 

Royal College of Occupational 

Therapists: https://www.rcot.co.uk/ 

The Royal College of 

Occupational Therapists new film: 

https://www.youtube.com/watch

?v=eQSArBI07Ok 

 

 

 

 

 

Occupational Therapy on the Big 

Screen  It isn’t often that 

occupational therapy features 

on our small screens (TV) let along 

the silver Screen (film).  But the 

profession is getting the 

Hollywood blockbuster treatment 

as screen favourite Matt Damon 

plays kind occupational therapist, 

Paul Safranek.  Starring alongside 

Bridesmaids’ Kristen Wigg who 

plays Paul’s wife Audrey in Oscar 

Tipped sci-fi feature film, 

“Downsizing”, which sees the pair 

shrink down to five inches.  The 

Paramount film will be in USA 

theatres on 22 December – not 

sure when it will be released to 

rest of the world but watch out 

for it!! 

 

 

 

Do you want to share your stories and experience being an ergotherapist or students? 

Are you doing exciting things in your free time that other should her about e.g. volunteering? 

Would you like to share something that a fellow students has been doing but they are too modest to 

tell us themselves? 

 

Drop an email to drjennifercaldwell@hotmail.com Or rinahajdaraga@live.com and you might feature in 

a future issue 

 

Stuart’s Footnote: 

Chinese proverb –  

A journey of a thousand kilometers begins with one step – 

TAKE THAT STEP! 
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