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The Ergotherapist 

 
Occupational Performance Model (Australia). Ranka, J., & Chapparo, C. (2011). 

Një tjetër pikëpamje Ergotherapist 
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Çfarë është Ergoterapia? 

Çfarë është ergoterapia dhe çfarë bëjnë 

ergoterapeutët? 

Ergoterapia është një profesion shëndetësor 

dhe rehabilitues. Ergoterapeutët punojnë me 

njerëz të të gjitha moshave që kanë nevojë për 

ndihmë të specializuar për të udhëhequr jetë të 

pavarur, produktive dhe të kënaqshme për 

shkak të problemeve fizike, zhvillimore, sociale 

ose emocionale. Ergoterapeutët përdorin 

"profesionet" e vetë-kujdesit, punës dhe 

aktiviteteve të luajtjes / kohës së lirë për të 

rritur pavarësinë, për të rritur zhvillimin dhe / 

ose për të parandaluar aftësinë e kufizuar. Për 

të arritur këto synime, ergoterapeutët mund të 

përshtatin edhe detyrën ose mjedisin. 

Çfarë do të thotë shkenca profesionale? 

Shkenca profesionale është një disiplinë e re 

që siguron informacionin bazë të shkencës për 

"profesionet" ose aktivitetet që mbështesin 

praktikën e ergoterapisë. Shkenca profesionale 

studion se si aktivitetet plotësojnë nevojat e 

individëve dhe komuniteteve dhe sigurojnë 

kuptim dhe qëllim në jetë; se si aktiviteti 

prodhon ndryshime në individin dhe modele të 

ndryshme të okupimit. Kjo është e ngjashme 

me atë se si është aplikuar sociologjia në 

punën sociale dhe biologjia e aplikuar në 

mjekësi. 

A është ergoterapia e njëjtë me fizioterapinë? 

Jo, ato nuk janë të njëjta. Ergoterapeuti 

ndihmon njerëzit e të gjitha moshave (nga të 

sapolindurit tek të rriturit më të moshuar) të 

cilët kanë një sëmundje ose paaftësi për të 

bërë ato gjëra që janë të rëndësishme dhe 

kuptimplota për ta, siç janë të ushqyerit, 

veshja, aktivitetet shkollore dhe puna. 

Ergoterapeuti ndihmon duke bërë ndryshime 

në ndonjë nga gjërat që mund të kufizojnë 

aftësinë e një individi për të kryer këto detyra, 

duke përfshirë mjedisin, detyrën ose aftësitë e 

personit të nevojshme për këtë detyrë. 

Ergoterapeutët gjithashtu kanë njohuri dhe 

trajnim për të punuar me njerëz me sëmundje 

mendore ose probleme emocionale të tilla si 

depresioni dhe / ose stresi. 

Ku punojnë ergoterapeutët? 

Ergoterapeutët punojnë në një sërë mjedisesh. 

Këto mund të përfshijnë spitale, qendra 

rehabilitimi, objekte pleqsh, shëndetësi në 

shtëpi, klinika ambulatore, praktika private, 

sisteme shkollore, organizata private, industri 

dhe agjenci të komunitetit si kthimi në 

programet e punës, burgje dhe mjedise të 

komunitetit. Numri i vendeve të ndryshme ku 

ergoterapeutët punojnë po rritet çdo vit. 

Cilat janë parashikimet për punë dhe pritjet e 

pagave për ergoterapeutët? 

Perspektiva e ardhshme është e mirë për 

ergoterapeutët. Statistikat parashikojnë se në 

SHBA punësimi i ergoterapeutëve do të rritet 

29 për qind nga 2012 në 2022, shumë më 

shpejt se mesatarja për të gjitha profesionet. 

Ergoterapia do të vazhdojë të jetë një pjesë e 

rëndësishme e trajtimit për njerëzit me 

sëmundje të ndryshme dhe paaftësi, siç është 

sëmundja e Alchaimerit, paraliza cerebrale, 

autizmi ose humbja e gjymtyrëve. 

Kush duhet të studiojë ergoterapinë? 

Ergoterapia është një punë sfiduese dhe 

interesante duke kombinuar kreativitetin dhe 

zgjidhjen e problemeve me aftësinë për të bërë 

ndryshime praktike dhe kuptimplota në jetën e 

një personi. Si një ergoterapeut profesionist, do 

të përdorni njohuritë tuaja, të menduarit kritik 

dhe aftësitë konkrete për të ndihmuar të tjerët. 

Meqenëse ergoterapeutët punojnë intensivisht 

me njerëzit, janë shumë me rëndësi aftësitë e 

mira personale, si aftësitë e mira të 

komunikimit, interesimi dhe përkushtimi për t'i 

shërbyer ose ndihmuar të tjerët, si edhe 

interesimi për shkencat sociale dhe biologjike. 

 

Përktheu m. Teuta Augustini 
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Standardet e sjelljes për Profesionistët 

Ergoterapeutët - studentë dhe të diplomuar 

Në mëyrë që ju të praktikoni si në shëndetësi, në shoqëri ose përkujdesje profesionale, organet 

rregullatore profesionale statutore (Bordi i Licencimit) dhe Instituti Kosovar i Ergoterapisë mund të 

kërkojnë një deklaratë të karakterit të mirë, sjelljes dhe shëndetit tuaj. Ky proces synon të mbrojë 

publikun nga sjellja joprofesionale dhe joetike, duke kërkuar të sigurojë që standardet të respektohen 

nga profesionistët e ardhshëm të kujdesit shëndetësor e social dhe të mirëmbahen nga ata në 

praktikë. 

Prej jush pritet që të: 

• respektoni të gjithë duke përfshirë: pacientët, kolegët, mbarë stafin dhe kolegët e praktikantët tjerë 

shëndetësorë 

• silleni në mënyrë profesionale dhe etike 

• silleni me integritet 

• të mbani komunikime të duhura dhe efektive me të gjithë 

• respektoni konfidencialitetin e pacientit / klientit 

• silleni në mënyrë të përshtatshme dhe jo-shkatërruese 

• tregoni kolegëve çdo informacion që mund të ndikojë në karakterin, shëndetin dhe performancën 

tuaj të mirë - shikoni diagramin e rrjedhës 4 

• komunikoni në mënyrë efektive dhe merrni përgjegjësi për secilën mungesë të planifikuar ose të 

paplanifikuar 

• përkrahni reputacionin e profesionit dhe Kolegjit 

Shembuj të sjelljes joprofesionale: 

• Fyerja ose komentet rrënuese për shokët, stafin dhe kolegët, duke përfshirë mediat sociale, emailin 

dhe forume të tjera online 

• Regjistrimi i fshehtë i klientëve dhe stafit pa pëlqim ose leje 

• Çdo sjellje që konsiderohet të jetë ngacmim ose neglizhim i njerëzve që janë në kujdesin tuaj, duke 

përfshirë mediat sociale dhe forume të tjera online 

• Krijimi i marrëdhënieve kokëforta ose të pandjeshme në një mjedis professional 

• Dështimi i përsëritur për t'iu përgjigjur reagimeve nga të tjerët në lidhje me performancën dhe sjelljen 

tuaj 

• Përgjigje e zemëruar ose sarkastike ndaj reagimeve në çdo mjedis 

• Mbajtja e uniformës profesionale në ambiente të papërshtatshme siç janë supermarketet apo klubet 

e natës 

• Falsifikimi i fakteve si, gënjimi për arritjet tuaja, mashtrimi apo përpjekja që të shpifni kolegët 

(personelin, kolegët ose klientët). 

Përktheu m. Teuta Augustini 
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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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Stafi dhe klientët në “Qendra per 

sherbime humane dhe zhvillim”            

Grupi multidiciplinar tek “Qendra 
per sherbime humane dhe 
zhvillim” 
 
Me termin grup nënkuptojmë bashkësi 
njerëzish të cilat janë të ndryshme për nga 
natyra e tyre, të ndryshme për nga madhësia 
dhe të ndryshme për nga qëllimet e tyre. 
Grupet i njohim dhe distancojmë në baze te me 
shume kritereve : 
 njerezit ne ato kane marredhenie me 

stabile sociale te cilat i manifestojme ; 
 jane te orientuar kah njeri tjetri gjate 

kryerjes se aktiviteteve te ndryshme ; 
 ndajne gjera te njejta ; 
 te ata ekziston vetedija per perkatesi ne 

grup. 
 
Pas rreth 50 vjet hetimesh, ka prova të 
mjaftueshme tani për të treguar se arsimi 
mundëson praktikën bashkëpunuese efektive 
ndër-profesionale që optimizon shërbimet 
shëndetësore, përforcon sistemet 
shëndetësore dhe përmirëson rezultatet 
 Arsimi dhe kujdesi shëndetësor, çojnë tek 
pacientët nivele më të larta kënaqësie, pranim 
më të mirë të kujdesit dhe përmirësim të 
rezultateve shëndetësore pas trajtimit të një 
ekipi bashkëpunues. 
 Hulumtimet kanë treguar një numër 
rezultatesh: 
 • praktika bashkëpunuese mund të 
përmirësojë: 

 - vendosjen dhe koordinimin e shërbimeve 
shëndetësore 
 - Përdorimi i duhur i burimeve klinike të 

specializuara 
 -Rezultatet e shëndetit për njerëzit me sëmundje 

kronike 
- Kujdesi dhe siguria e pacientit 
 •Gabimet qe mund te ndodhin nese nuk kemi 

grup multidiciplinar: 
 - Komplikime në pacientë 
  - Gjatësia e qëndrimit në spital 
  - Qarkullimi i stafit 
  - Shpenzimet e spitalit 
  - Shkalla e gabimeve klinike 
  - Rritja e vdekshmërisë 
Në mjediset e shëndetit mendor praktikat 

bashkëpunuese mund të ndikojnë: 
- Rritja e kënaqësisë së pacientit dhe familjes 
 - Për të inkurajuar pranimin më të madh të 

trajtimit 
 - Për të zvogëluar kohëzgjatjen e trajtimit 
 - Zvogëlon koston e kujdesit 
- Zvogëlon rastet e vetëvrasjes 
 - Rritja e trajtimit për çrregullime psikiatrike 
“Qendra per sherbime humane dhe zhvillim” ka 

kohë të gjatë që aplikon bashkëpunimin 
multidiciplinar duke ofruar sherbime psikiatrike, 
psikologjike, logopedike dhe ergoterapeutike. 

 
Kjo qendër organizon edhe trajnime të ndryshme 

rreth zhvillimit të fëmijëve, dhe deficiteve të 
ndryshme tek fëmijët dhe adoleshentët. 

Fillimisht vije klienti tek qendra dhe psikiatret e 
qendrës bëjnë diagnostifikim ose identifikimin e 
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problemeve të ndryshme, normalisht kjo nuk mund 
të arrihet në një seancë të vetme, duhen më shumë 
seanca për të dhënë një konkludim. Pas vizites tek 
psikiatri klienti shkon për vlerësim tek psikologia 
klinike e qendrës e cila pastaj në bashkëpunim me 
doktorreshat e qendrës vendosin nëse klienti është 
për shërbime psikologjike, ABA, dir floortime, 
ergoterapi apo logopedi. 

Shpesh herë hasim edhe në klientë të cilet 
mund të kenë nevoj për psikologji dhe 
ergoterapi, e kjo pastaj vazhdon me marjen 
e trajtimit dy palësh dhe bashkëpunimin mes 
profesionistëve shëndetësor. Qendra për 
shërbime humane dhe zhvillim është qendra 
e parë e cila e bëri pjesë të bashkëpunimit 
multidiciplinar edhe Ergoterapinë- pra 
shkencën më të re shëndetësore terapeutike 
në Kosovë. 
Një tjëtër specifikik e qendrës duhet 
përmendur edhe DIR Floortime ku kemi të 
kualifikuar një psikiatre dhe psikolog klinik 
për të aplikuar një ndërhyrje të tillë. Poashtu 
qendra ka të angazhuara asistente nëpër 
kopshte. Ato janë bashkpuntore të jashtme 
që asistojnë fëmijët. Punojnë me plan 
program të udhëhequr nga psikologia klinike 
Ema Skeja. 
Raportet ditore që shkruhen janë të formës 
së përgjithshme, përvec në Ergoterapi që 
shkruhen në formen e SOAP-it. 
Kur kemi të bëjmë me raportet njërin raport 
e mer prindi ose kujdestari, tjetrin terapisti 
përkatës, dhe njëri i mbetet qendrës. 
Stafi bashkëpunues tek qendra për 
shërbime humane dhe zhvillim janë: 
Dr.Mimoza Shahini- psikiater për fëmijë 
dhe adoleshentë. 

Dr.Adelina Ahmeti- psikiater për fëmijë dhe 
adoleshentë. 
Ema Skeja- psikologe klinike  
Shkurte Berisha- logopede 
Greta Gjata- ergoterapeute 
Edona Isufi- psikologe 
Pajtim Xhylani- psikolog klinik, ABA therapist. 
Gazmend Brajshori- ergoterapeut dhe ABA 
therapist. 
Samire Shkodra- psikologe, ABA therapist. 
Festona Avdiu- psikologe, ABA therapist. 
Arbenisa Berisha- psikologe 
Arbenita Kadriu- psikologe 
Alketa Derguti- psikologe 
Shadije Emrovic- psikologe 
Vjosa Rraci- psikologe 
Rina Hajdaraga- vullnetare- studente e 
ergoterapise dhe psikologjis. 
Vjosa Shahini dhe Bukurie Rahimi të cilat punojnë 
në administratë dhe njëkohesisht meren edhe me 
raporte ditore së bashku me stafin ndërhyrës. Ato 
gjithashtu mundohen të japin edhe kurajo për 
prindërit e fëmijëve me deficite. 
Qendra për shërbime humane dhe zhvillim është e 
pasur edhe me mjete të ndryshme të cilat 
aplikohen për zhvillimin e klientëve në anen 
psikologjike, ergoterapeutike dhe logopedike. 
Gjithashtu kemi edhe mbledhjet e ndryshme në të 
cilat profesionistët shkëmbejnë njohuritë mes vete 
dhe vendosin edhe planet për prindërit e qendres 
se cfarë duhet të aplikoj prindi në shtëpi, pra 
egziston një piramidë në të cilen bëjnë pjesë prindi, 
klienti edhe profesionisti. 

 
 
 

Greta Gjata- 
Ergoterapeute 
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Aktivitete në Qendra per sherbime humane dhe zhvillim 
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Instituti Kosovar i Ergoterapisë 

 

 

Terapi profesionale dhe ushtarë 

http://www.terapeutas-

ocupacionales.es/assets/files/COPTOA/Bibliotecavirtual/AJOT/

Enero-Febrero%202017/7101100010p1.pdf 

 

Kursi falas në internet - Demenca dhe burime të tjera të lira 

https://outlook.live.com/mail/inbox/id/AQMkADAwATYwMAItODRiYgAtNjllYy0wMAItMDAKAEYAAAP

adHHGkACrQIvMwcmVV5jSBwBWJP0YVhuASLdxp7VLJCsEAAACAQwAAABWJP0YVhuASLdxp7VLJ

CsEAAJbqdBMAAAA 

 

Çfarë është Ekipi Multidisiplinar? 

https://www.irishpsychiatry.ie/external-affairs-policy/public-

information/what-is-a-multidisciplinary-team/ 

 

 

 

 

  

http://www.terapeutas-ocupacionales.es/assets/files/COPTOA/Bibliotecavirtual/AJOT/Enero-Febrero%202017/7101100010p1.pdf
http://www.terapeutas-ocupacionales.es/assets/files/COPTOA/Bibliotecavirtual/AJOT/Enero-Febrero%202017/7101100010p1.pdf
http://www.terapeutas-ocupacionales.es/assets/files/COPTOA/Bibliotecavirtual/AJOT/Enero-Febrero%202017/7101100010p1.pdf
https://outlook.live.com/mail/inbox/id/AQMkADAwATYwMAItODRiYgAtNjllYy0wMAItMDAKAEYAAAPadHHGkACrQIvMwcmVV5jSBwBWJP0YVhuASLdxp7VLJCsEAAACAQwAAABWJP0YVhuASLdxp7VLJCsEAAJbqdBMAAAA
https://outlook.live.com/mail/inbox/id/AQMkADAwATYwMAItODRiYgAtNjllYy0wMAItMDAKAEYAAAPadHHGkACrQIvMwcmVV5jSBwBWJP0YVhuASLdxp7VLJCsEAAACAQwAAABWJP0YVhuASLdxp7VLJCsEAAJbqdBMAAAA
https://outlook.live.com/mail/inbox/id/AQMkADAwATYwMAItODRiYgAtNjllYy0wMAItMDAKAEYAAAPadHHGkACrQIvMwcmVV5jSBwBWJP0YVhuASLdxp7VLJCsEAAACAQwAAABWJP0YVhuASLdxp7VLJCsEAAJbqdBMAAAA
https://www.irishpsychiatry.ie/external-affairs-policy/public-information/what-is-a-multidisciplinary-team/
https://www.irishpsychiatry.ie/external-affairs-policy/public-information/what-is-a-multidisciplinary-team/
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Porta për të ardhmen 

 

Shumë prej jush do të diplomoheni këtë verë ose më vonë gjatë 

vitit dhe do të jeni në kërkim të së ardhmes. 

 

A jeni gati për të ardhmen? 

A jeni gati për hapin tjetër? 

A jeni gati të hapni derën? 

 

 

Detyra juaj e parë është të përfundoni dizertacionin tuaj dhe pastajju duhet të përfundoni praktikën 

tuaj dhe licencën në mënyrë që të jeni të licencuar siç duhet. Praktika do të thotë tre muaj në praktikë 

në sektorin publik dhe tre muaj në praktikë në sektorin privat. Bordi i Licencimit do t'ju ndihmojë në 

gjetjen e punës fillestare dhe Instituti gjithashtu mund t'ju ndihmojë me këshilla dhe mbështetje. 

Këto fusha të praktikës ju lejojnë të: 

fitoni aftësi dhe njohuri shtesë praktike, 

bëni kontakte profesionale për të ardhmen 

të fitoni orë praktike shtesë që mund të jenë të nevojshme në disa vende evropiane 

ndoshta edhe të siguroni punën tuaj të parë. 

 

 

 

 

 

 

Urimet më të mira për të gjitha provimet 
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Ky është realiteti im si magjistër 

 

Gjithë jeta njerëzore në Skoci kalon nëpër gjykatat ligjore me shumë tregime të trishtuara ose të 

jashtëzakonshme dhe herë pas here edhe diçka zbavitëse.  

Një burrë hyri në bankën e të akuzuarve me një shkop të bardhë dhe një letër që konfirmonte të 

pamurit e tij shumë të kufizuar, imagjinoni habinë time kur u konfirmua se ai ishte "shoferi i 

arratisjes" për një grabitje, një sulm hakmarrës me sa duket ku ai kishte rrëzuar makinën, por 

fatmirësisht askush nuk ishte plagosur. Ai mund të ketë shpresuar për një dënim të lehtë, duke 

pasur parasysh të pamurit e tij të dobësuar, por në këtë çast rasti ishte referuar në Gjykatën e 

Lartë.  

Më vonë gjatë asaj dite kisha një rast që më bëri shumë të trishtuar. Një nënë e re e vetme u 

paraqit për shkak të vozitjes në gjendje të dehur. Ajo ishte vetëm pak mbi kufirin e alkoolit dhe 

kjo ishte nata e saj e parë jasht pas sa muajsh. Unë nuk kisha asnjë alternativë tjetër përveçse ta 

skualifikoja atë për 12 muaj, ehdhepse e dija sa vështirësi të jashtëzakonshme do t’i shkaktonte 

ky ndalim pasiqë ajo kishte një djalë me aftësi të kufizuara. Vajza e shkretë u shkatërrua. Unë 

sugjeroja që ajo të kërkojë këshilla ligjore dhe shpresoja që ajo një ditë të ishte në gjendje ta 

kishte një kasë për raste të jashtëzakonshme dhe të kthente licencën e saj.  

Nga njëra anë – mësoheni t'ju quajnë me të gjitha llojet e emrave nga të pandehurit shumë të 

vrazhdë; por nga ana tjetër, një i pandehur një herë më ka referuar si: "Madhëria juaj", e cila më 

bëri të qeshë - jo Madhëri, por magjistër (not your Majesty, but a magistrate). 

 Ky është realiteti im. 
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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). 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.europrinty.net/
http://www.europrinty.net/
mailto:
http://www.europrinty.net/
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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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

tel:+386%2049%20826%20111
tel:+381%2038%20728%20051
mailto:shpendselimaj@gmail.com
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Ergoterapia tek ushtarët. 
 

Ergoterapia është një shkencë e re shëndetësore në Kosovë që ka të bëjë me pavarësimin 

e klientëve në aktivitetet e jetës së përditshme, rikthimin e aftësive të humbura ose 
adaptimin e klientit në situata të ndryshme 

 Një ditë normale e ushtarëve të Kosoves: 

Zgjimi herët në mëngjes dhe shkuarja në punë, nënshkrimi se 

ata janë present aty, pastaj vije dalja në rresht për inspektim 

dhe në inspektim ndahen detyrat, p.sh shkuarja ne projekt ose 
trajnim në qytetet e tjera të Kosoves. Disa punojnë rreth 

raporteve ditore, javore, mujore.     

Disa meren me ushtrime fizike të cilat i kanë të domosdoshme që ti kryejn. 

Ergoterapeutet në vendet perëndimore: 

Ergoterapistët përfshijnë sa më shumë aktivitete praktike të jetë e mundur, sepse ato u 

ndihmojnë ushtarëve dhe veteranëve të gëzojnë disa nga detyrat dhe hobi që shoqërojnë 
me jetën e përditshme. Klientet janë në gjendje të gatuajnë në mënyrë të sigurtë duke 

përdorur një kuzhinë stërvitore të përshtatur plotësisht dhe me një në një mbështetje, 
duke bërë ëmbëlsira të vogla dhe sende të tjera. Pikturat, zanatet dhe modelimi janë 

gjithashtu të njohura dhe këto aktivitete ndihmojnë në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e 
bashkërendimit të duarve / syve. 

 

Ergoterapeutet ndihmojnë në këto pika tek ushtarët dhe 
tek veteranët: 

Menaxhimi i aktiviteteve të jetës së përditshme. 

Rikthimi i aftësive të humbura gjatë luftes. 

Adaptimi në një jetë të re.    

 

Dhe menaxhimi i stresit post traumatik që shumica e veteranëve e posedojnë. Një traume, 

reale apo imagjinare për individin. Ne boten e civilizuar per mbare njerezimin ende mbetet 
I pranishem crregullimi I stresit posttraumatik qe vjen si pasoje e lufterave te 

vazhdueshme, aksidenteve, fatkeqesive natyrore, kercenimeve te ndryshme qe rrezikojne 
jeten e njeriut cdo moment dhe le pasoja jo te 

deshirueshme. Duke pasur parasysh vendin tone si vend qe 

perjetoi luften me pasoja te renda mund te thuhet qe ankthi 
dhe depresioni jane nder crregullimet qe kane prekur nje 

pjese te konsiderueshme te popullates duke mos 
anashkaluar as moshen e adoleshenteve.   

 

Greta Gjata- Ergoterapeute 
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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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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. .” 

 


