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 Instituti Kosovar i Ergoterapisë – Mirënjohje 
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 Deklaratë publike mbi Ergoterapinë dhe rehabilitimin e personave të prekur nga pandemia COVID-19 

 RCOT – Ndryshim i vogël, impact i madh 

 INKET - Na duhen vullnetarë që të na ndihmojnë me aktivitete të ndryshme 

 Burime   

 Puna e HANDIKOS e njohur nga INKET 

 Childhood Development Asssessment -  INKET 

 Konferenca e 3-të Ndërkombëtare për Shëndetin, Mirëqenien, Edukimin dhe Të Drejtat e Fëmijëve 

 Hulumtime: 
o Predischarge occupational therapy home assessment visits: Towards an evidence base 

o Occupational therapy for people with dementia and their family carers provided at home – A 
Systematic review 
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Kryeredaktore    Dr. Jennifer Caldwell (Scotland) 

     drjennifercaldwell7@gmail.com 

 

Përkthyese     Sr Teuta Augustini (Montenegro) 

 

 

 

Ergoterapia 

Përdorimi i aktiviteteve kuptimplota për të 
promovuar shëndetin e individit, komunitetit dhe 

popullatës është thelbi i praktikës së Ergoterapisë, 
arsimit, hulumtimit dhe avokimit. 

http://www.kosovoergotherapists.com/
mailto:drjennifercaldwell7@gmail.com
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Instituti Kosovar i Ergoterapisë 
Megjithëse Kosova ishte e mbyllur gjatë muajit maj, për Ekipin e Institutit Kosovar të Ergoterapisë (INKET) 
ishte kohë mjaft e zënë, pasiqë përmes përdorimit të teknologjisë, Ekipi u përfshi në disa aktivitete siç 
përshkruhen më poshtë. 
 

Disability Award 
Më 11 maj 2020, Instituti Kosovar 
i Ergoterapisë e pati kënaqësinë 
t'ia dorëzojë mirënjohjen 
“Disability Award” Down 
Syndrome Kosovës. 

Kjo ishte e veçantë në këtë kohë 
sepse ata po njihnin punën dhe 
përkushtimin ndaj njerëzve me 
Sindromën Daun gjatë kohës së 
pandemisë. Për të paraqitur 
mirënjohjen Dr Jennifer Caldwell - 
Themeluese e Institutit, Rina 
Hajdaraga - Presidente dhe 
Arlinda Canolli - Koordinatore u 
takuan me zonjën Sebahate 
Beqiri, Drejtore Ekzekutive e 
Down Syndrome Kosovës përmes SKYPE-it. 

Ekipi i Down Sydrome Kosova ka bërë një punë të shkëlqyeshme gjatë javëve të fundit në angazhimin rreth 
anëtarëve të tyre, klientëve, familjeve dhe grupeve, përmes internetit. Down Syndrome Kosova ka një 
reputacion të shkëlqyeshëm për punën e tyre të përditshme, por gjatë dy muajve të fundit ata kanë treguar 
se vërtetë janë një organizatë humanitare dhe se klientët e tyre janë shumë të rëndësishëm. INKET vlerëson 
shumë punën e vështirë dhe profesionale të Down Syndrome Kosovës duke e identifikuar atë si shembull të 
punës së mirë. Zonja Sebahate Beqiri ishte jashtëzakonisht e lumtur të merrte Mirënjohjen dhe ate ia 
kushtoi stafit të Down Sydrome Kosova-s për punën e tyre të palodhshme. 
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Vlerësimet Terapeutike 
Më 19 maj 2020 u mbajt punëtoria e parë nga seria "Vlerësime terapeutike" përmes Google Meets. 

Punëtoria u drejtua nga Dr. Jennifer Caldwell, ku ishim të kënaqur që kemi 30 pjesëmarrës nga Kosova, Finlanda 

dhe Mali i Zi dhe diversiteti nuk përfundon këtu, por gjithashtu përfshin profesionet e tyre të ndryshme duke 

përfshirë Logopedët, Fizioterapeutët, Psikologët, Ergoterapeutët dhe vullnetarët. Aktivitetet e punëtorisë ishin 

një ndërthurje e ligjëratave interaktive, videove me shembuj, aktrim dhe diskutim. Kjo punëtori, e para nga seria, 

iu dedikua rëndësisë së madhe për të përmirësuar praktikën e vlerësimit, duke ofruar njohuri dhe aftësi për të 

hulumtuar evidencën për trajtimin e duhur. 

Faleminderit shumë të gjithë pjesëmarrësve të punëtorisë për pjesëmarrjen e tyre aktive dhe mezi presim t’i 

mirëpresim ata dhe të tjerët në punëtoritë e ardhshme, ju lutemi shikoni Facebook-un për datat e ardhshme. 
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Komente nga pjesëmarrësit në punëtori 

“Ne jemi duke mësuar se si ta shohim personin në një pamje holistike, duke mësuar t'i 

kushtojmë vëmendje detajeve, të cilat në të vërtetë tregojnë shumë dhe mund të jenë 

vendimtare për zhvillimin e personit.” 

 
“Unë mendoj se duhet të punoj në mënyrën për të provuar dhe ta vë në përdorim këtë 

punëtori të mahnitshme në punën e përditshme me klientët.” 

 

“Unë mendoj se duhet të punoj më shumë në zhvillimin e kompetencave të mia për 

vlerësimin e individit në përgjithësi, në mënyrë që të jemi në gjendje të bashkëpunojmë 

me profesionistë të fushave të ndryshme, në mënyrë që të mund të punojmë në 

vlerësimin më të mirë të individit!” 

 

“Më shumë interaksion me pjesëmarrësit do ishte më mirë.” 

 

“Organizoni më shumë punëtori të tilla :)” 

 

“Për shkak se unë jam një student i Ergoterapisë, do të më duhet të vlerësoj dhe 

vëzhgoj klientët e mi në të ardhmen. Unë gjithashtu nuk kam njohuri të mjaftueshme për 

procesin e vlerësimit, unë jam i gatshëm që ta përmirësoj këtë pjesë.” 
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Deklaratë publike mbi Ergoterapinë dhe rehabilitimin 
e personave të prekur nga pandemia COVID-19 
 

Pandemia COVID-19 ka një ndikim të thellë në jetën, 

shëndetin dhe mirëqenien e individëve, familjeve dhe 

komuniteteve në mbarë botën. Si një organizatë 

profesionale që përfaqëson mbi 550,000 

ergoterapeutë në të gjithë botën, Federata Botërore e 

Ergoterapeutëve (WFOT) njeh pasojat e pandemisë 

COVID-19 për mënyrën se si njerëzit merren me 

aktivitetet e tyre të përditshme dhe angazhimet si 

rezultat i ndryshimeve përçarëse të qasjes në 

komunitet, në disponueshmërinë e burimeve, shëndet 

dhe mirëqenie individuale. Popullsisë në të gjithë 

botën i është kërkuar që të rregullojë dhe të bëjë 

kompensime në rutinat e zakonshme në mënyrë që të 

merrë pjesë në angazhimet vijuese ose të sapo fituara 

të nevojshme për jetën e përditshme. 

Ergoterapia ofron një larmi të gjerë shërbimesh 

rehabilitimi për njerëzit e të gjitha moshave, grupeve 

dhe komuniteteve të prekura nga COVID-19 për të 

mundësuar përfshirjen e tyre të plotë në profesionet 

në shtëpi, arsim, punë dhe ambientin e kohës së lirë. 

Angazhimi në profesione të shëndetshme është i 

nevojshëm për të mbështetur mbijetesën, për të 

promovuar shëndetin dhe mirëqenien dhe për të 

lejuar që popullsitë, komunitetet, familjet dhe 

individët të rriten dhe lulëzojnë për të realizuar 

potencialin e tyre. Ergoterapeutët u mundësojnë 

njerëzve të jenë aktivë dhe produktivë në bashkësinë e 

tyre duke përdorur ndërhyrje për qasjen individuale 

dhe të popullsisë të informuar nga dëshmitë, përfshirë 

trajnimet e aftësive, arsimin, punën në grup dhe 

strategjitë e vetë-menaxhimit. Ndërhyrjet zvogëlojnë 

barrierat të cilat ndikojnë në shëndetin mendor, fizik 

dhe njohës të njerëzve, angazhimet e tyre dhe 

mjedisin në të cilin ata veprojnë për të promovuar 

jetën kuptimplote aty ku ata jetojnë, dashurojnë, 

punojnë dhe luajnë. 

 
 

WFOT https://www.wfot.org/news/2020/wfot-

public-statement-occupational-therapy-and-

rehabilitation-of-people-affected-by-the-covid-19-

pandemic 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

"Pushtimi përcakton ritmin kryesor të jetës sonë, e balancon atë 

dhe i jep kuptim dhe domethënie. Një organ që nuk funksionon 

dobësohet dhe mendja që nuk funksionon bëhet memec” 

https://www.wfot.org/news/2020/wfot-public-statement-occupational-therapy-and-rehabilitation-of-people-affected-by-the-covid-19-pandemic
https://www.wfot.org/news/2020/wfot-public-statement-occupational-therapy-and-rehabilitation-of-people-affected-by-the-covid-19-pandemic
https://www.wfot.org/news/2020/wfot-public-statement-occupational-therapy-and-rehabilitation-of-people-affected-by-the-covid-19-pandemic
https://www.wfot.org/news/2020/wfot-public-statement-occupational-therapy-and-rehabilitation-of-people-affected-by-the-covid-19-pandemic
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Ergoterapia 

“Si ergoterapeutë, ne besojmë në thelb se shëndeti dhe mirëqenia arrihen 

kur një person është në gjendje të bëjë aktivitetet e përditshme që duan, 

aspirojnë ose duhet të bëjnë” 

 

"Njeriu, përmes përdorimit të duarve të tij, pasi ato energjizohen nga 

mendja dhe vullneti, mund të ndikojnë në gjendjen e shëndetit të tij." 

— Mary Reily, OTR, EdD 

 

"Kam mësuar që njerëzit do ta harrojnë atë që the, njerëzit do ta harrojnë 
atë që bëtë, por njerëzit nuk do ta harrojnë kurrë  

se si i ke bërë të ndjehen." 
— Maya Angelou 
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https://www.rcot.co.uk/ 



 
 

Ne po festojmë ndryshimet e vogla që po bëjnë ergoterapeutët të cilat kanë një 
ndikim të madh tek njerëzit që ata i mbështesin. Ju mund të lexoni këtu tregimet e 
anëtarëve tanë për ndryshimet ndikuese që bëjnë çdo ditë. 
 
 

https://www.rcot.co.uk/small-change-big-

impact?fbclid=IwAR0WbpAz34xV_xDgtcxpbDBYMnvWGqHpn41ewn7IVVe2

aa0SJ8y4VpIqDGg 







https://www.rcot.co.uk/
https://www.rcot.co.uk/small-change-big-impact?fbclid=IwAR0WbpAz34xV_xDgtcxpbDBYMnvWGqHpn41ewn7IVVe2aa0SJ8y4VpIqDGg
https://www.rcot.co.uk/small-change-big-impact?fbclid=IwAR0WbpAz34xV_xDgtcxpbDBYMnvWGqHpn41ewn7IVVe2aa0SJ8y4VpIqDGg
https://www.rcot.co.uk/small-change-big-impact?fbclid=IwAR0WbpAz34xV_xDgtcxpbDBYMnvWGqHpn41ewn7IVVe2aa0SJ8y4VpIqDGg
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Na duhen vullnetarë që të na ndihmojnë me aktivitete të 

ndryshme si: 
 Promovimi i Ergoterapisë – profesionit tuaj! 

 Duke iu treguar njerëzve se si mund t’i ndihmojë Ergoterapia 

 Prezantime në shkolla dhe organizata tjera 

 Ju mund të sillni ide të reja në grup!!! 
Përfitimet e të qenit vullnetar: 

 Ndiheni të vlerësuar dhe pjesë e një ekipe 

 Fitoni vetëbesim dhe vetëvlerësim 

 Fitoni aftësi të reja, njohuri dhe përvojë 

 Zhvilloni aftësitë ekzistuese dhe dije 

 Pasuroni CV tuaj 

 Përmisoni përspektivat tuaja të punësimit 

 Përdorni aftësitë dhe njohuritë tuaja për të ndihmuar tjerët. 

Për tjerët, vullnetarizmi ka përfitime sociale si: 

 Takimi me njerëz dhe shoqëri të re 

 Shansë për t’u socializuar 

 Njohja me komunitetin lokal. 

Nëse jeni të interesuar ju lutem kontaktoni:  

  Arlinda Cannolli - inket.volunteers@gmail.com 

Ju mund të leni takim me Arlinden për të diskutuar se si mund të ndihmoni, sim und të bëheni 

vullnetarë ose vetëm të diskutoni rreth projekteve potenciale. Ju mund të shkruani në gjuhën 

gjermane, angleze dhe shqip. 

Ju mund të leni takim me Arlinden për të diskutuar se si mund të 

ndihmoni. 
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Burime  
 

Some good resources for developing social skills for kids and teens with Autism. 

https://www.socialthinking.com/ 

Down’s syndrome Early Intervention 
https://www.ndss.org/resources/early-intervention/ 

 
Classroom activities 

https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/classroom-activities-
sponge-ideas-grades-6-8/ 

 
Free online courses 

https://alison.com/ 
 

https://www.open.edu/openlearn/free-courses/full-catalogue 
 

International Journal of Practice-based Learning in Health and 

Social Care 

https://publications.coventry.ac.uk/index.php/pblh/issue/view/46 

 

https://www.socialthinking.com/
https://www.ndss.org/resources/early-intervention/
https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/classroom-activities-sponge-ideas-grades-6-8/
https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/classroom-activities-sponge-ideas-grades-6-8/
https://alison.com/
https://www.open.edu/openlearn/free-courses/full-catalogue
https://publications.coventry.ac.uk/index.php/pblh/issue/view/46
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Puna e HANDIKOS e njohur nga INKET 
A keni menduar se si rregullat e karantinës kanë afektuar personat me 

aftësi të kufizuara?!  
A e keni menduar se si një person e cili ka nevojë të shtyej karrocën e tij, 

mund të mbaj duart e pastra?! 

Prandaj edhe vazhdon shpërndarja virtuale e mirënjohjeve nga INKET. Këtë herë kishim 
nderin të vlersonim punën e HANDIKOS në Prishtinë, që jo vetëm vazhduan punën e tyre 
por edhe gjetën alternativa për të gjitha ata që kishin nevojë. Ata kanë treguar një 
përkushtim, edhe më të madh, gjatë kohës së pandemisë për të gjithë antarët e tyre. 

Për të ndarë këtë mirënjohje, nga INKET ishin prezente Dr. Jennifer Caldwell – Themeluese e 
Institutit, Rina Hajdaraga – Udhëheqëse dhe Arlinda Canolli – Koordinatore. Ndarja e 
mirënjohjes u bë online dhe u pranua nga Z. Afrim Maliqi dhe Z. Durim Gashi, HANDIKOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/HANDIKOS-362362497178714/?__tn__=K-R&eid=ARCzWoW-H-Tvp6pTbpIBJcU3I5GBQBnTo_RbLM4RTw9-ZybVvT8ygW5UPXsFkUoV_0kYAxF7D8cDAdB3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCSl7lUwBy5SfUSu7rUzm1f3BN6Sc5rjtpfqCBB-NP8PFZ0x3wsJcRc1Kx9_CvRgtqRdkktNq6UqcArVlN7B7qZiMSsvXFLhHxNbo9cKlGfKeNWrjJ4-i2DG6XTW5mhu-Nop7mhnWkSpHl0-2kCVKKTmKQoqwp0vNE_KUtjJ9Jw7c9Q2Yd_ty1VcyLUBAJ30XlhmJqpwF47zv4IzwkamBE9ZoPbdb9PoeaHnRrW1b7ASuB-jcBAcUDz2hqM5oFNqO4w_g3RZFJmMdW_7fFn1XPd1L5--5cmlqMXbVxjAdZUs2JOAjKKygNBFp0LwrwS9zozFYxvpOov9XhQu3uOOg5GXbFj
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Vlerësimi i Zhvillimit të Fëmijëve    
Më 2 Qershor në Konferencën e 
3-të Ndërkombëtare të 
Fëmijëve Dr.Jennifer Caldwell, 
themeluesja e Institutit Kosovar 
të Ergoterapisë (INKET) theksoi 
se diagnostifikimi dhe ndërhyrja 
e hershme është thelbësore në 
zhvillimin e fëmijëve dhe në çrregullimet e sjelljes 
e zhvillimit. Gjatë prezantimit të saj online, ajo 
theksoi se kjo bazohet në pikëpamjet se me 
diagnostifikimin e hershëm, rezultati është 
përmirësuar në disa çrregullime, si dhe ekziston 
mundësia që të përmirësohet cilësia e jetës për 
fëmijët dhe familjet. Ekzistojnë gjithashtu prova 
që sugjerojnë se ndërhyrja e hershme është e 
dobishme. Prandaj INKET ka bashkuar një paketë 
vlerësimesh për zhvillimin e fëmijëve për 
përdorim tek fëmijët 2 - 18 vjeç. Këtë vlerësim INKET planifikon ta pilotojë në kopshte. 
Nëse prindërit, kopshtet ose mësuesit janë të interesuar, 
 ju lutemi kontaktoni info@inket.com për informacion.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Në Kosovë, ekziston një mungesë e vetëdijes 

prindërore për rëndësinë e mësimit të 

hershëm, gatishmërinë e shkollës dhe 

zhvillimin e hershëm të fëmijërisë. Normat 

sociale gjithashtu parandalojnë krijimin e 

arsimit gjithëpërfshirës. 

https://www.unicef.org/ 

 

https://www.unicef.org/
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RESEARCH  

Predischarge occupational therapy home assessment visits: 
Towards an evidence base. 
Harris S., James E., and Snow P 

Australian Occupational Therapy Journal (2008) 55, 85–95  

 
Background/aim: Predischarge home assessment visits are a commonly accepted, but little 
researched, aspect of occupational therapy practice. The aim of this research was to systematically 
investigate current predischarge occupational therapy home assessment visit practices in a 
rehabilitation ward of a regional Australian hospital.  
Methods: A retrospective chart audit was conducted over a 7-month time period and included 227 
patients discharged from the inpatient rehabilitation ward at the study hospital.  
Results: Fifty-five per cent of patients in the study sample received home assessment visits. At least 
one recommendation for change was made as a result of the visit for 99% of those patients receiving 
visits. A total of 139 visits were completed and resulted in 1179 recommendations for change. The 
median number of recommendations made for the home assessment visits was 10 (range 0–33). The 
most common types of recommendations, timing of visits, persons present during the visit and 
documentation of visits were also investigated.  
Conclusion: Although occupational therapy home assessment visits are routinely completed, there is 
limited research available to provide evidence-based guidelines relating to predischarge occupational 
therapy home assessment visit practices. Recommendations for future practice and areas for further 
research into occupational therapy home assessment visits are discussed. 
 

doi: 10.1111/j.1440-1630.2007.00684.x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Për të mbrojtur popullatën praktikimi si profesionist i 
kujdesit shëndetësor, duhet të qeveriset me ligj. Në shumë 
vende, profesionistët e kujdesit shëndetësor që zbulohet 
se ofrojnë shërbime mjekësore pa licencën e duhur mund 

të përballen me akuza penale. 
 

Profesionistët e shëndetësisë në Kosovë duhet të shohin 
përfitimet e rregulloreve, këto janë - licencimi i saktë dhe 
respektimi i kushteve të licencimit.  A është tani koha që 

Kosova të mbyllë titujt individual të profesionistëve të 
kujdesit shëndetësor për të mbrojtur punonjësit e kujdesit 

shëndetësor dhe publikun? 
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RESEARCH  

Occupational therapy for people with dementia and their 
family carers provided at home: a systematic review and 

meta-analysis 
 Sally Bennett S., Laver K., Voigt-Radloff S., Letts L., Clemson L., Graff M., Wiseman J., and Gitlin L.  
Geriatric medicine.  Volume 9, Issue 11   https://bmjopen.bmj.com/content/9/11/e026308.full#article-bottom 

Abstract 

Objective To determine the effect of occupational therapy provided at home on activities of daily living, 

behavioural and psychological symptoms of dementia (BPSD) and quality of life (QOL) for people with 

dementia, and the effect on family carer burden, depression and QOL. 

Design and Methods - Systematic review and meta-analysis. Eight databases were searched to February 

2018. Randomised controlled trials of occupational therapy delivered at home for people with dementia 

and their family carers that measured ADL, and/or BPSD were included. Two independent reviewers 

determined eligibility, risk of bias and extracted data. 

Results Fifteen trials were included (n=2063). Occupational therapy comprised multiple components 

(median=8 sessions). Compared with usual care or attention control occupational therapy resulted in 

improvements in the following outcomes for people with dementia: overall ADL after intervention 

(standardised means difference (SMD) 0.61, 95% CI 0.16 to 1.05); instrumental ADL alone (SMD 0.22, 

95% CI 0.07 to 0.37; moderate quality); number of behavioural and psychological symptoms (SMD −0.32, 

95% CI −0.57 to −0.08; moderate quality); and QOL (SMD 0.76, 95% CI 0.28 to 1.24) after the intervention 

and at follow-up (SMD 1.07, 95% CI 0.58 to 1.55). Carers reported less hours assisting the person with 

dementia (SMD −0.33, 95% CI −0.58 to −0.07); had less distress with behaviours (SMD −0.23, 95% CI −0.42 

to −0.05; moderate quality) and improved QOL (SMD 0.99, 95% CI 0.66 to 1.33; moderate quality). Two 

studies compared occupational therapy with a comparison 

intervention and found no statistically significant results. 

GRADE ratings indicated evidence was very low to moderate 

quality. 

Conclusions Findings suggest that occupational therapy 

provided at home may improve a range of important outcomes 

for people with dementia and their family carers. Health 

professionals could consider referring them for occupational 

therapy. 

https://bmjopen.bmj.com/content/9/11
https://bmjopen.bmj.com/content/9/11/e026308.full#article-bottom
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Sapo të mbërrini ju do të merrni një mikpritje të ngrohtë nga ekipi ynë i vëmendshëm dhe i 

bukur,  

i cili do të jetë më shumë se i lumtur t'ju ndihmojë të zgjidhni dhomën e duhur.  
 

Dhomat tona janë të dizajnuara për të akomoduar çdo nevojë tuaj dhe shërbimi në dhomë është në 

dispozicionin tuaj 24 orë, në mënyrë që të mund të trajtoheni për mëngjes në shtrat ose drekë në 

ballkonin tuaj të gjerë.  

  

  

  

  

  

  

 

Dhoma për fjetje    Restaurant    Dhoma për konferenca 

 

 
Relaksohuni! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Udhëtimi juaj për relaksim dhe mirëqenie totale, fillon në katin e 9-të të Hotelit tone, 

ku ju pret një vend unik dhe spektakolar, që përfshin pishinë të mrekullueshme, dhomë 

masazhesh, sauna dhe palestër. 
 

 
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
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Zhvillimi i Vazhdueshëm Profesional (ZHVP)    

Konsumatorët e shërbimeve të Ergoterapisë kanë të drejtë të presin që ergoterapeutët të ofrojnë 

shërbime në një mënyrë kompetente dhe bashkëkohore, që përmbush standardet më të mira të 

praktikës.  

Zhvillimi i Vazhdueshëm Profesional (ZHVP) është 

mënyra se si mund të mësoni dhe zhvilloheni 

profesionalisht gjatë gjithë karrierës tuaj, duke siguruar që 

aftësitë dhe njohuritë tuaja janë të bazuara në evidencë, në 

mënyrë që të mund të praktikoni në mënyrë të sigurt. 

ZHVP është një proces interaktiv për të ruajtur dhe 

zgjeruar njohuritë, ekspertizën dhe kompetencën tuaj si 

dhe është një komponent i rëndësishëm në ofrimin e 

shërbimeve të sigurta dhe efektive, pasiqë vetëm diploma 

juaj BSc nuk është e mjaftueshme për vazhdimin e 

praktikës së sigurt. Jo çdo vend do të pranojë kualifikimin 

tuaj themelorë. Juve mund t'ju duhen prova për studime të 

mëtutjeshme ose orë praktike, përveç kësaj duhen edhe 

1.000 orët praktike të kërkuara nga WFOT, nga 

kualifikimi juaj BSc. Çdo ergoterapeut do të duhet të 

ndërmarrë hapa për të ruajtur dhe demonstruar kompetencë të vazhdueshme profesionale. Kështu 

që Instituti Kosovar i Ergoterapisë është duke përgatitur një portofol aktivitetesh dhe do të 

ofrojë mundësi të vazhdueshme të zhvillimit profesional në formën e rasteve studimore dhe 

aktivitete të tjera mësimore - me një vlerësim të dhënë për individët që paraqesin punën e 

tyre së bashku me përgjigjet "Shembull" për të përmirësuar te mesuarit.  

Këto aktivitete të ZHPV-së do të sfidojnë njohuritë tuaja ekzistuese nga kualifikimi juaj BSc, do 

të rrisin besimin tuaj, riafirmojnë kompetencën tuaj profesionale ndërsa ju inkurajoheni të 

reflektoni në praktikën tuaj profesionale dhe zhvillimin.  

Nëse jeni i/e diplomuar dhe doni të zhvilloni njohuritë dhe kompetencat tuaja, ju lutemi 

kontaktoni INKET në emailin info.inket@gmail.com 

 

 

 

 

 

“Bëhu 

gjithë 

çfarë 

mund të 

jesh” 

“B all U 

can B” 

 

mailto:info.inket@gmail.com
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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 

 

  
           info.inket@gmail.com 

 

           

 

www.kosovoergotherapists.com 

 

                                      

mailto:ergotherapist@inket.org
http://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: 

 

Dërgoni detaje në: ergotherapist@inket.org 

 

Falënderojmë të gjithë ata që na kanë dërguar detajet kontaktuese 

muajin e kaluar! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuart’s thought ….. 

“You get older and you learn there is one sentence, 
just four words long, and if you can say it to 

yourself it offers more comfort than almost any 
other. It goes like this: At least I tried.” 




