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Qendra e Punësimit për Personave me Handikap paraqet 
zgjedhje inovative e cila synon që ta përmirësojë dhe përforco-
jë punësimin e personave me handikap dhe ti risë kapacitetet 
e tyre për përparimin në karrierën profesionale. Qendra për 
punësim të personave me handikap është urë në mes personave 
me handikap të cilët dëshirojnë ta risin punësimin e tyre dhe 
kompanive të biznes sektorit – aktiv në tregun e hapur të 
punës.

Përmes 5 programeve, të cilët janë modeluar për nevojat 
individuale të personave me handikap, dhe duke mbajtur ku-
fizime ekzistuese dhe pengesa që kompanitë nga tregu i hapur i 
punës përballen në sigurimin e përfshirjes së plotë dhe efektive 
të këtyre personave, projekti synon realizimin e këtyre rezul-
tate:

1. Vendosim servis inovativ për punësimin e personave me 
handikap,

2. I përforcojmë kapacitetet për punësim të personave me 
handikap dhe përparim në karrierën e personave me 
handikap,

3. I përforcojmë kapacitetet e biznes sektorit për përf-
shirjen e personave me handikap, si dhe e zmadhojmë 
përgjegjësinë korporative të tyre,

4. E risim vetëdijen për persona me handikap si kon-
tribuues të barabartë në proceset e punës si dhe të punë-
suarit e tjerë.
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Udhërrëfyes për udhëheqësit e ndërmarrjeve për qasje të personave me handikap  

ParatHënIE

Ky udhërrëfyes (doracak) për udhëheqësit, menaxherët, 
mbikëqyrësit (kontrollues, supervizorë) dhe udhëheqës të ek-
ipeve, për secilin i cili është përgjegjës për personin tjetër, ekip, 
njësi punuese, departament dhe ndërmarrje.
Është paramenduar që tu ndihmojë të:
•	 punësoni, ta mbani në punë dhe të bëheni udhëheqës i të 

punësuarit me handikap,
•	 të silleni drejtë me të punësuarit me handikap dhe njësoj sikur 

me të punësuarit tjerë,
•	 të jeni të vetëdijshëm për barrierat e mundshme me të cilat 

ballafaqohen personat me handikap,
•	 ti kuptoni obligimet tuaja si udhëheqës i personit me hand-

ikap,
•	 të përcaktoni në cilën mënyrë gjërat mund të bëhen më ndry-

she, që maksimalisht ta nxitni potencialin e të punësuarit me 
handikap,

•	 ti promovoni dhe nxitni personat me handikap në organizatën 
tuaj,

•	 të jeni të sigurt se nuk e thyeni ligjin duke i diskriminuar të 
punësuarit me handikap, dhe

•	 ku të drejtoheni për ndihmë plotësuese ose këshillë.
Ky udhërrëfyes është vegël e mirë edhe për të punësuarit me han-
dikap. 
Ai mund të ndihmojë të gjeni mënyra efektive për tejkalimin e 
barrierave në të cilat ndoshta do të ndesheni në punë për shkak të 
handikapit tuaj dhe të vendosni komunikim me udhëheqësin tuaj 
ose mbikëqyrësin (kontrollues ose supervizor).

Principi i mos-diskriminimit është gurë-themel i ligjeve për të 
drejtat e njeriut dhe principi i cili është përfshirë me të gjitha kon-
tratat tjera ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. 

diskriminimi në bazë të handikapit është definuar në kon-
ventën për të drejtat e personave me handikap si   

“Çfarëdo qoftë përkufizimi (ndarje), përjashtim ose kufizim në 
bazë të handikapit që ka qëllim ose efekt të zvogëlimit ose asgjë-
simit të njohjes, gëzimit ose praktikumit, në bazë të barabartë me të 
tjerët, të të gjitha të drejtave njerëzore dhe liritë themelore në sferën 
e politikës, ekonomisë, sociales, kulturës, qytetare ose në cilëndo 
sferë tjetër. ai i përfshinë të gjitha format e diskriminimit, duke 
e përfshirë edhe zhvillimin të ndërmerret përshtatja e arsyeshme.”

shtetet patjetër duhet që ta parandalojnë diskriminimin edhe në 
ligjin, në lloj të diskriminimit në vet legjislacionin, ndërsa edhe në 
vet praktikën juridike, për shembull kur diskriminimi paraqitet në 
vet vendin e punës.   

sido që të jetë, shtetet ende mundet të diskrim-
inojnë në dobi të personave me handikap kur 
është e patjetërsueshme të sigurohen se personat 
me ose pa handikap kanë mundësi të barabarta.

 “Përshtatje e  arsyeshme” domethënë, kur 
është e nevojshme të ndërmerren ndryshime 
përkatëse dhe përshtatje, të cilët nuk sjellin dis-
proporcion ose ngarkesë shumë të madhe, ndër-
sa nëpërmjet të cilëve personat me handikap të 
mund ti gëzojnë të drejtat e tyre njerëzore dhe 
liritë themelore në bazë të njëjtë si të tjerët (neni 
2).

sipas këtij principi, personi me handikap 
mund ta përfaqësojë qëndrimi se shteti, ndërsa 
edhe aktorët tjerë të cilët dalin nga kjo, duke e 
përfshirë edhe sektorin privat, janë të detyrue-
shëm që ti ndërmarrin hapat të cilat janë të nev-
ojshme, që të përshtatet në situatën e dhënë, 
derisa ato hapa nuk tregojnë ngarkesë të madhe 
plotësuese.

sido që të jetë, përshtatjet të cilat një 
punëdhënës mundet ti marrë parasysh nuk janë 
të pakufizuara; ato mundet të jenë vetëm “të ar-
syeshme”. 

Për këtë shkak shpenzimet e mëdha dispropr-
cionale për ri përshtatjen e vendit të punës nuk 
duhet të jenë të përkohshme, veçanërisht nëse 
bëhet fjalë për firmë të vogël në të cilën ato adop-
time nuk mundet të kryhen lehtë. 

në kërkim të drejtësisë, nëpërmjet krijimit 
të sistemit juridik ligjdhënës, Polio Plus në vitet 
e kaluara ngriti një numër të madh të çështjeve 
ligjore sistemore të orientuara drejt një shoqërie 
më të drejtë.  

njëra nga këto çështje është edhe konventa 
për të drejtat e personave me handikap – bibla e 
re për qytetarët me handikap në botë, si pasqyrë 
për aksionet të cilat duhet ti ndërmarrin të gjitha 
shtetet dhe të mundësojnë përfshirje të plotë të 
qytetarëve me handikap në rrjedhat shoqërore.

koha është që të ndërmerren hapa konkret 
drejt realizimit të konventës, e gjithë me qëllim 
të ndërtojmë kalim sistemor dhe të drejtë në kri-
jimin e shoqërisë në të cilën personat me han-
dikap do të mund të marrin pjesë si qytetarë të 
barabartë.

Për  shembull, nëse një i punësuar 
ka fatkeqësi, në vend pune ose jashtë tij, 
ajo rezulton me handikap fizik, ndërsa 
punëtori, me arritjen e handikapit, pat-
jetër që të shfrytëzojë karrocë, ndërsa që 
atëherë e tutje, punëdhënësi është i de-
tyruar të sigurojë rampa, tualete të për-
shtatshme, korridore të spastruara dhe 
të bëjë përshtatje dhe ndryshime që të 
mundet personi të vazhdojë me punë, si 
punëtor aktiv. mosrealizimi i përshtatjeve 
të këtilla mundet ta detyrojë të punësu-
arin menjëherë të dorëzojë padi kundër 
diskriminimit para gjyqin kompetent ose 
organit tjetër. 
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HYrjE
01

 Tërheqja dhe mbajtja në punë e fuqisë punëtore 
është imperativ kyç për shumë organizata dhe biznes.  

Secili lloj i biznesit rrezikon të dështojë nëse fuqia 
punëtore nuk kuptohet si një nga iniciuesit e tij më të 
rëndësishëm 

udhëheqës të suksesshëm janë ata të cilët dinë si ta shfrytëzojnë 
shkathtësinë dhe aftësinë e individëve që të zhvillojnë ekipe të vetme dhe 
produktive të cilët i plotësojnë biznes – qëllimet.  

udhëheqësit e suksesshëm janë ata të cilët në mënyrë proaktive i përf-
shinë punëtorët me prejardhje sociale të ndryshme dhe i largojnë barri-
erat të cilët munden të pengojnë gjatë punësimeve të reja dhe përparimin 
në karrierë në cilindo qoftë grup. 

krijimi i ikluzimit dhe fuqia e llojllojshme punëtore e përmirëson 
ndjenjën për biznes.

Përfshirja e punëtorëve me prejardhje sociale të ndryshme do të 
vërtetojë se fuqia juaj punëtore është pasqyrim i bashkësisë në të cilën e 
udhëhiqni biznesin tuaj, me çka do të nxisni mirëkuptim dhe lojalitet më 
të madh. Përfshirja e personave me handikap veçanërisht do të kon-
tribuojë që të rritet morali i vendit të punës dhe do ta risë pragun tuaj të 
tolerancës.  

Punëdhënësit kanë shqyrtuar se të punësuarit me handikap ngelin më 
gjatë te i njëjti punëdhënës, kanë mungesa më të vogla nga puna dhe më 
pak fatkeqësi në vendin e punës sesa të punësuarit pa handikap(1)

shkurtimisht, punësimi i personave me handikap domethënë të 
kihet ndjenjë për biznes. 

si një ndër sfidat më të rëndësishme për  një menaxher, udhëheqës 
janë punësimet e reja, mbajtja e vet punëtorëve të punësuar në punë 
dhe udhëheqje me të punësuarit tuaj. Fillimi aktiv i punësimit të per-
sonave me handikap do të mundësojë organizata juaj të bëjë shumë 
kapital nga përfitimet të cilët personat me handikap i fusin në shoqëri 
dhe në vend pune.

në maqedoni, numri i personave të punësuar me handikap në raport 
me popullatën e përgjithshme të punësuar në republikën e maqedonisë 
është shumë i vogël. në fakt, sipas Entit shtetëror të statistikës numri i 
personave të punësuar me handikap arrin 2.394(2)

të dhënat nga Analiza për përvojat e personave me handikap në 
vendet e punës(3) tregon se 68% nga personat e anketuar vlerësojnë se 
përgjegjësit e tyre veprojnë me ta më ndryshe për shkak handikapit të 
tyre. nga numri i përgjithshëm i të anketuarve 18% deklaruan se nuk 
e punojnë atë për të cilën janë të pranuar në punë, 10% deklarojnë se 
janë të diskriminuar, 22% deklaruan se nuk veprojnë me to sikurse me 
të punësuarit tjerë, 15% deklaruan se nuk ju paguhet rroga dhe as që 

udhëhiqen si të punësuar, 15% deklaruan se punojnë jashtë orarit, 
vetëm 11% deklaruan se nuk kanë kushte përkatëse as pajisje për 
punë, ndërsa 9% deklaruan se nuk dinë, por kanë ndjenjë se nuk janë 
si të tjerët.   

termi “persona me handikap” përdoret që të përshkruhet spektri 
i gjerë i njerëzve të ndryshëm me dëmtime të ndryshme, që mundet 
por, edhe nuk mundet të ndikojë ndaj asaj se si ato i kryejnë detyrat e 
tyre të punës.

Handikapi në pajtim me konventën për të drejtat e personave me 
handikap ka natyrë zhvillimore dhe paraqet prishje të komunikimit 
në mes personit dhe shoqërisë.

Personat me handikap mund të punojnë në të gjitha sektorët e 
industrisë dhe në të gjitha pozicionet punuese.

ka mjaft persona me handikap të cilat kanë karriera të suk-
sesshme dhe të përmbushura dhe dukshëm kontribuojnë në mjediset 
e tyre. sido që të jetë, përqindja e madhe e personave me handikap 
të cilët dëshirojnë dhe janë të aftë të punojnë, ballafaqohen me një 
numër të madh barrierash gjatë punësimit. 

ky udhërrëfyes do t’ju ndihmojë që ti njihni dhe shqyrtoni bar-
rierat me të cilat ballafaqohen personat me handikap në vend pune, 
ndërsa gjithë me qëllim organizata ose kompania juaj të mund të 

ketë dobi nga shkathtësitë punuese dhe përvojat të cilat i kanë të 
punësuarit me handikap dhe mundet ti futin në mjedisin tuaj të 
punës.  

Informacionet nga ky udhërrëfyes do tu ndihmojnë udhëheqësve 
dhe menaxherëve në mënyrë efikase të punojnë me të punësuarit me 
handikap nëpër tërë ciklin punues – që nga pranimi në punë (përf-
shirja), deri në lëshimin e vendit të punës.

(1) Graffam, j, shinkfield, a, smith, k, and Polzin, u, 2002, “Employer benefits 
and costs of employing person with a disability” („Përfitimet dhe shpenzimet e 
punëdhënësve gjatë punësimit të personit me handikap“), jоurnal of Vocational 
rehabilitation, vol.17, стр.251-263.
(2) Enti shtetëror i statistikës, numër. 2.4.11.16, 2011 , faq.28-29.
(3)(analizë – Punësimi i personave me handikap, 2013  shkup Polio Plus.  
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BIZnEs 
PërFItImEt

02
Kur organizatat ose kompanitë do ti realizojnë proceset e tyre 

për zgjedhje të të punësuarve pa barriera për personat me han-
dikap, do të jenë të sigurt se të gjitha kandidatët potencial për 
punësim të cilët i kanë shkathtësitë, kualifikimet dhe përvojat e 
kërkuara, mund të aplikojnë për punë.

Përfitimi	 i	 organizatave	 ose	 kompanive	
është në atë që e zgjerojnë dimensionin e tyre 
për zgjedhje të kandidatëve të cilët kërkojnë 
punë, me çka më lehtë mundet ta zgjedhin ap-
likuesin më të mirë për atë punë.

Ekziston shkak i fuqishëm biznesi dhe 
etik për punësimin e personave me handikap. 
Duke u bërë udhëheqës i cili është komotë 
gjatë punësimit dhe punës me persona me 
handikap, domethënë se kompania ose orga-
nizata do të mundet:

•	 ti tërheqë dhe mbajë në punë kandi-
datët më të mirë nga rrethi më i gjerë i 
kandidatëve;

•	 ti mbajë të punësuarit të cilët kanë 
përvojë të madhe dhe njohuri, edhe 
nëse bëhen me handikap;

•	 ti zvogëlojë mungesat për pushim 
mjekësor edhe për trajtim mjekësor;

•	 ta risë moralin dhe produktivitetin;

•	 ta zvogëlojë numrin e fatkeqësive në 
vendin e punës;

•	 ta zvogëlojë rrezikun nga dorëzimi i 
ankesave kundër organizatës ose kom-
panisë për diskriminim joligjor. 

•	 Punësimi i personave me handikap do 
të Ju ndihmojë që të kuptoni se çka ju 
duhet konsumatorëve ose klientëve 
tuaj, çka mundet të Ju japë përparësi 
në raport me konkurrentët tuaj 

•	 fuqia punëtore e cila e shpreh llojllo-
jshmërinë e bashkësisë më të gjerë do 
të sjellë deri te lojaliteti më i madh dhe 
kënaqësi tek konsumatorët.

•	
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të drEjtat 
dHE oBLIGImEt

03
Si udhëheqës keni përgjegjësi të vërtetoni se secili per-

son me të cilin udhëhiqni është trajtuar drejtë dhe e ka të 
njëjtën qasje deri te mundësitë, pa marrë parasysh a ka 
handikap apo jo.

KORNIZA LIGJËDHËNËSE NË 
MAQEDONI 

Ligji për mbrojtje dhe parandalim nga diskri-
minimi (LMPD) në Maqedoni është sjellë në 
vitin 2010. Në ligjin, mbrojtja nga diskriminimi 
është vendosur në baza më të gjëra. Njëra nga 
bazat për mbrojtje nga diskriminimi është edhe 
mbrojtja në bazë të handikapit.

Në pajtim me LMPD, diskriminimi 

....„është secila e drejtë e paarsyeshme ose 
faktike, bërja direkte ose tërthorazi e dallim-
it ose trajtim jo i barabartë, gjegjësisht lëshim 
(përjashtim,	 kufizim	 ose	 dhënie	 përparësi)	 në	
raport të personave ose grupeve të cilët bazohen 
në bazë diskriminuese.“

Nën diskriminim të personave me pengesë 
mendore dhe trupore në pajtim me LMPD 
nënkuptohet pamundësi e qëllimtë ose qasje e 
vështirësuar deri te mbrojtja shëndetësore, traj-
tim i rregullt mjekësor dhe barërave, mjete dhe 
masa rehabilituese në pajtim me nevojat e tyre, 
shkurtimi i të drejtës së bashkëshortësisë dhe 
krijimit të familjes dhe të drejtave të tjera nga 
afera e bashkëshortësisë dhe marrëdhënieve 
familjare, shkurtimi i së drejtës të arsimimit, të 
punës dhe të drejtave të marrëdhënies së punës.  

Diskriminimi i personave me pengesë men-
dore dhe trupore ekziston edhe atëherë kur 
nuk do të ndërmerren masa për largimin e ku-
fizimeve,	 gjegjësisht	 përshtatjen	 e	 infrastruk-
turës dhe hapësirës, shfrytëzimin e resurseve 
publike dhe të kapshme, ose pjesëmarrje në 
jetën publike dhe shoqërore.

PERSONA NË MbROJtJE
Legjislacioni Maqedonas për mbrojtje nga 

diskriminimi i përfshinë vetëm personat të cilët 
janë të prekur nga gjendja e handikapit.

Edhe	 përskaj	 asaj	 që	 KDPH	 është	 ratifi-
kuar,	 në	 Maqedoni	 ende	 nuk	 ekziston	 defin-
icion për atë se çka nënkuptohet nën persona 
me handikap. Numri i madh i zgjedhjeve ligjore 
ekzistuese, ofrojnë qasje të ndryshme, ndërsa 
me	këtë	edhe	definicione	të	ndryshme.		

Në Ligjin për mbrojtje sociale në person in-
validor llogaritet personi me pengesë mendore 
ose trupore. 

Në Ligjin për marrëdhënie pune, neni 6 në 
ndalimin nga diskriminimi, përskaj bazave tjera 
është vendosur edhe ndalimi nga diskriminimi 
në bazë të gjendjes shëndetësore, gjegjësisht in-
validitetit. 
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Në Ligjin për punësim të personave inva-
lidor që është lex specialis të Ligjit për mar-
rëdhënie pune, nën persona invelidor janë përf-
shirë:  

•	 Persona me shikim të dëmtuar,

•	 Persona me dëgjim të dëmtuar,

•	 Persona me pengesa në zërin, të folurit 
dhe gjuhës, 

•	 Person	me	handikap	fizik

•	 Person me pengesa në zhvillimin in-
telektual dhe

•	 Person me pengesa të kombinuara. 

Po ashtu si person invalidor llogaritet edhe 
invalidi i punës me aftësi pune të ngelur ose të 
zvogëluar.

Përveç vet personave me handikap, të cilët 
janë shënuar më lartë, personat të cilët janë 
prindër të tyre, kujdestarët, përfaqësuesit, sho-
qëruesit,	asistentët	nuk	janë	përfshirë,	definuar,	
në asnjë ligj, duke përfshirë edhe LMPD. 

Por kjo nuk do të thotë se të njëjtët nuk 
munden të ngrenë dhe dorëzojnë parashtresa. 

Përkundrazi, nëse ndonjë nga personat e lart-
përmendur ballafaqohen me diskriminim mun-
det të parashtrojnë parashtresa deri te KMD 
ose Prokurori i popullit, si dhe qytetarët tjerë, 
në bazë të handikapit.

SfERAt E vEPRIMIt

Në pajtim me LMPD qytetarët janë mbroj-
tur nga diskriminimi në këto sfera:

1. punë dhe marrëdhënie pune; 

2. arsimim, shkencë dhe sport;

3. siguri sociale, duke përfshirë edhe rajo-
nin e mbrojtjes sociale, sigurim pensional dhe 
invalidor, sigurim shëndetësor dhe mbrojtje 
shëndetësore; 

4. jurisprudenca dhe administrata; 

5. banimi; 

6. informimi publik dhe mediumet;

7. qasje deri te mallrat dhe shërbimet; 

8. anëtarësim në organizata sindikale, 
parti politike, shoqata të qytetarëve dhe fon-
dacioneve dhe organizata tjera të bazuar në 
anëtarësi; 

9. kultura dhe

10. sfera tjera të caktuara me ligj.

Në LPMD nën termin përshtatje të infra-
strukturës dhe serviseve nënkuptohet ndër-
marrje e masave përkatëse të nevojshme në 
raste të caktuara që ti mundësohet personit 
me pengesë mendore dhe trupore të ketë qa-
sje të merr pjesë dhe të avancojë në procesin 
punues, përveç nëse këta masa nuk imponojnë 
ngarkesë disproporcionale për punëdhënësin.

Në pajtim me Ligjin për marrëdhënie 
pune, neni 7, ndalimi nga diskriminimi tek 
punëdhënësi është në lidhje me:

1. Kushtet për punësim, duke i përfshirë 
kriteret dhe kushtet për zgjedhje të kandida-
tit për kryerje të punës së caktuar, në cilëndo 
qoftë degë gjegjësisht repart, në pajtim me 
klasifikimin	Nacional	 të	 veprimtarive	 dhe	 të	
të gjitha niveleve të hierarkisë profesionale  

2. Avancim në punë

3. Qasje deri te të gjitha llojet dhe shkallët 
e	aftësimit	profesional,	 rikualifikim	dhe	traj-
tim shtesë

4. Kushtet për punim dhe punë dhe të gjitha të drejtat e marrëdhënies së 
punës dhe në lidhje me marrëdhënien e punës, duke e përfshirë e barazinë e 
rrogës 

5. Refuzimi i kontratës për punë 

6. të drejtat e anëtarëve dhe veprimtaria e shoqatave të punëtorëve dhe 
punëdhënësit ose në cilëndo qoftë organizatë tjetër profesionale, duke i përf-
shirë	edhe	përfitimet	që	dalin	nga	ajo	anëtarësi.	

Në LMP përmendet përshtatja e arsyeshme.

Në	ligjin	për	punësim	të	personave	invalidor,	neni	5,	paragrafi	2,	gjatë	punë-
simit të personit invalidor, punëdhënësi është i detyruar të krijojë kushte për-
katëse për punë dhe adoptim të vendit të punës varësisht nga vendi i punës, lloji 
dhe shkalla e arsimimit dhe lloji dhe shkalla e invaliditetit të personit invalidor 
i cili punësohet.

Mjetet për përmirësimin e kushteve për punësim dhe punë të personave in-
validor, adoptimi i vendit të punës dhe furnizimi i pajisjes, sigurohen nga fondi 
i veçantë për përmirësimin e kushteve për punësim dhe punë të personave inva-
lidor, neni 6 i të njëjtit ligj. 

Shqetësimi si formë e diskriminimit po ashtu është përfshirë me LMPD që 
është joligjore dhe llogaritet si formë e diskriminimit.

LMPD e realizon Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi. Personat mundet 
të dorëzojnë ankesa (parashtresa) për diskriminim ose shqetësim sipas LMPD, 
me shkrim ose nëpërmjet telefonit.

.

KONvENtA PËR tË DREJtAt E PER-
SONAvE ME HANDIKAP

Maqedonia në vitin 2011 e ratifikoi Kon-
ventën për të drejtat e peronave me handikap 

(KDPH) dhe kontratës opsionuese të saj.

Në	nenin	2	nga	KDPH	definohen	termet:

Në	nenin	2	nga	KDPH	definohen	termet:

 “Diskriminimi në bazë të handikapit” 
domethënë çfarëdo dallimi, përjashtim ose ku-
fizim	në	bazë	të	handikapit	me	qëllim	ose	ndikim	
ndaj prishjes ose asgjësimit të pranimit, gëzimit 
ose realizimit, në bazë të njëjtë me të tjerët, të të 
gjitha të drejtave njerëzore dhe lirive themelore 
të sferës politike, ekonomike, sociale, kulturore, 

qytetare dhe në secilën sferë tjetër.
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Këtu janë përfshirë të gjitha format e diskriminimit, si dhe mo-
himi i përshtatjes së arsyeshme. 

 “Përshtatja e arsyeshme” është e njohur edhe si detyrë që të 
bëhet përshtatje; korrigjime të arsyeshme, adaptime ose masa, ose 
modifikime	efektive	ose	përkatëse/të	përshtatshme.	Ti	mundësohet	
personit “përshtatje e  arsyeshme” domethënë, për shembull, të për-
shtatet rrethimi punues, sistemi i shkollimit, kapacitetet e kujdesit 
shëndetësor ose shërbimeve transportuese, me qëllim të eliminimit 
të barrierave të cilat e pengojnë personin me handikap të merr pjesë 

në aktivitetet ose në pranimin e shërbimeve njëjtë si të tjerët.

Në	rast	të	punësimit,	kjo	mund	të	nënkuptojë	edhe	ndryshim	fizik	
të	kushteve,	furnizimi	ose	modifikimi	i	pajisjes,	sigurimi	i	lexuesit	
ose transmetuesit ose përsëri, trajnim përkatës ose shqyrtim, për-
shtatja e orëve provuese ose procedurave për vlerësim, ndryshimi 
i orëve standarde të punës ose transferim në personin tjetër të disa 

kompetencave të cilat dalin nga vendi punës (pozicioni)

Kërkesat bazë (të detyrueshme) në pajtim me Konventën 
për të drejtat e personave me handikap 

Sipas KDPH punëdhënësit duhet t’ju ofrojnë mundësi të barabar-
ta për punësim të gjithëve.

Kjo do të thotë se, nëse një person me handikap mundet ti kryejë 
aktivitetet kyçe ose i përmbush “kërkesat e detyrueshme” për ven-
din e punës, atëherë ajo duhet ti ketë  mundësitë e njëjta që ta kryejë 
atë punë si edhe secili tjetër. 

„të detyrueshme“ janë ato kërkesa, detyra dhe shkathtësi të cilat 
janë kyçe për atë vend pune. Ata janë ato detyra ose shkathtësi të 
cilat nuk mundet të llogariten diku, të cilët paraqesin pjesë të madhe 
të	punës	ose	shkaktojnë	sfida	të	rëndësishme	nëse	nuk	kryhen.
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Për shembull, në përshkrimin e vendit të 
punës dhe konkursin për punë është e rëndë-
sishme që fokusi të vihet në atë se çka duhet 
të punohet, ndërsa jo në mënyrën në të cilën 
duhet të përpunohet. 

Shpeshherë rezultatet mund të arrihen në 
varg mënyrash të ndryshme, siç është paraqitur 
në këto shembuj.

firma për shërbime profesionale ka 
konkurs për punësim të biznes konsultantit. 

Konkursi për vendin e punës i cili është 
fokusuar në bazë të kërkesave të detyrueshme, 
mund të thotë: 

„ Aftësi të bëhen raporte cilësore, në afate 
të shkurta.“

Konkursi i cili NuK është fokusuar në 
kërkesat e detyrueshme mundet të përfshijë:

„Aftësi të shkruhen 60 fjalë në minutë“. 
Kjo nuk është kërkesë e detyrueshme (ba-

zike), për arsye se personi i cili është i verbër 
ose është me shikim të zvogëluar mundet të 
shfrytëzojë softuer për njohjen e të folurit, që 
të mundet të bëjë raport cilësor, pastaj pa (në 
mënyrë	fizike)	e	përdorur	tastaturën.

 

 Kompania për sigurim shpall konkurs në 
vend pune për tregtar nëpër territorin

Konkursi  i cili është fokusuar në bazë të 
kërkesave të detyrueshme, mund të thotë:

„Është e nevojshme që vazhdimisht të ud-
hëtojë“.

Konkursi  i cili NuK është fokusuar në 
bazë të kërkesave të detyrueshme, mund të 
thotë:

„Leje vozitësi të vlefshme“.

Kjo nuk është kërkesë e detyrueshme për 
arsye se personi me handikap i cili nuk vozitë, 
mund ta shfrytëzojë transportit publik ose tak-
si.

 fabrika për prodhimtari shpall vend pune 
për ngarkues dhe gdhendës  

Konkursi  i cili është fokusuar në bazë të 
kërkesave të detyrueshme, mund të thotë:

„ Aftësi të zhvendosen pjesë të mëdha nga 
pajisja“.

Konkursi  i cili NuK është fokusuar në bazë 
të kërkesave të detyrueshme, mund të thotë:

„Kërkohet të ngrini lëndë të rënda“.
 Kjo nuk është kërkesë e detyrueshme, 

për arsye se personi me handikap mund ta 
shfrytëzojë pajisje që të lëvizë lëndë të rënda, 
pa	ngritur	fizikisht.

mundësI të 
BaraBarta

04
Mbani mend se qëllimi është që ti trajtoni personat 

në mënyrë të barabartë, që do të thotë jo gjithmonë 
duhet ti trajtoni në mënyrë fare të njëjtë. Ndonjëherë 
pothuaj do të mundet ti bëni gjërat pak më ndryshe, që 
të jeni të sigurt se dikush është trajtuar drejtë.

SHEMbuLL 1 
SHEMbuLL 2

SHEMbuLL 3

Kompania për telekomunikime ka konkurs 
për punësim në zyrën për shërbime për 
shfrytëzuesit.

Konkursi  i cili është fokusuar në bazë të 
kërkesave të detyrueshme, mund të thotë:

 „Komunikim i madh (korrekt) me shfrytëzu-
esit“. 

Konkursi  i cili NuK është fokusuar në bazë 
të kërkesave të detyrueshme, mund të thotë:

„Praktikohet	bukur	të	flet	në	telefon“.	
Kjo nuk është kërkesë e detyrueshme, për 

arsye	se	personi	i	cili	është	i	shurdhër	dhe	/ose	
nuk	flet.	Mund	të	shfrytëzojë	postë	elektronike,	
mesazhe ose aparat tjetër me të cilën mund të 
komunikojë	në	mënyrë	efektive	(efikase)

ZbuLIMI (PARAQItJA) E 
HANDIKAPIt

KDPH kërkon që të respektohet e drejta e 
privatësisë të secilit njeri. Dështimi në mbrojt-
jen e informatave të besueshme personale, lid-

hur me handikapin e ndonjë personi, mundet të 
llogaritet si diskriminim dhe bile mundet të çojë 
edhe në procedurë gjyqësore në ndonjë rast. 

Shprehja “zbulim (zbardhim, paraqitje)” i 
përket	vendimit	individual	të	flitet	për	handika-
pit me tjetër person ose institucion.

Nuk ekziston detyrim ligjor për të punësu-
arin e mundshëm ose ekzistuesin që ta paraqesë  
handikapin e tij, përveç nëse besohet se ndikon 
ndaj asaj se sa janë të aftë ti përmbushin kërke-
sat e detyrueshme për vendin e punës dhe sigurt 
të punojnë. 

 Sido që të jetë, nëse ose kur ndonjë i punë-
suar Ju tregon për handikapin e tij, mbani mend 
se duhet ta respektoni të drejtën e tij të privatë-
sisë.

 Për personat me handikap të dukshëm, shp-
jegimi nuk është i patjetërsueshëm. Personat të 
cilët kanë handikap i cili nuk është i dukshëm 
ose i pashëm, ka kontroll më të madhe ndaj 
vendimit të tregojë për handikapin e tij. 

Nëse	kandidati,	anëtari	i	ekipit	tuaj	të	punës/	
kolegu Ju tregon për handikapin e tij, e rëndë-

sishme është gjuha të cilën do ta përdorni dhe 
do ta formuloni pyetjen në lidhje me përshtatjen 
e vendit të punës ose të përshkrimit të vendit të 
punës të cilat mund të jenë të nevojshme.  

Nëse kandidati Ju tregon për handikapin e 
tij në intervistën për punë, në vend që ta py-
esni:  

•	 „A mundeni ta punoni këtë?“

Mundet të pyetni:

•	 „A ka nevojë për çfarëdo ndryshimi apo 
përshtatje të punës ose pajisjes të cilat 
mundemi ti bëjmë, që ta bëni këtë punë 
ose ,të jeni produktiv?“

QASJE

Personi me handikap nuk duhet detyrimisht 
të	dijë	cilat	përshtatje	do	të	ishin	më	efikase	në	
ndihmën gjatë kryerjeve të detyrave të veçanta 
ose cilat vegla, pajisje ose teknologji duhet të 
jenë të kapshme që tu lehtësohet puna.

SHEMbuLL 4
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 Ndihma është e mirëseardhur që të vlerëso-
het se cilat përshtatje janë të dobishme.

Mbani mend se duhet të merrni pëlqim nga 
personi me handikap para se ta shpërndani 
ndonjë informatë për handikapin e tij me tjerë 
njerëz ose departamente në organizatën tuaj 
(p.sh për resurset njerëzore, sektorin informa-
tik, udhëheqës të objekteve), si dhe me organi-
zatat tjera të jashtme.

Kjo do të mund të ishte në formë të za-
konshme të letrës së nënshkruar ose në formë 
në të cilën e zbaton organizata Juaj. Kontrollo-
jeni politikën e brendshme të organizatës Suaj 
në lidhje me sigurimin e informacioneve pri-
vate

 Nëse i punësuari Ju lutet të mos e shpërn-
dani këtë informatë me ndonjë tjetër, patjetër që 
ta respektoni të drejtën e tij të privatësisë.

NDRySHIME NË MJEDISIN PuNuES

të bëhet i vetëdijshëm për dallimet perso-
nale (individuale) është hapi i parë drejt asaj të 
bëhet i sigurt në udhëheqjen dhe bashkëpun-
imin me të punësuarit ose kolegët me hand-
ikap.

Ndonjëherë ndoshta është e nevojshme që 
të bëhen disa ndryshime në mjedisin punues 
që ti mundësohet të punësuarit me handikap 
mundësia më e mirë (shanse) të bëhet i suk-
sesshëm në vendin e punës. 

Ndryshimet në mjedisin e punës ose ndry-
shimet në mënyrën në të cilën një punë mun-
det të kryhet, është quajtur ndërmarrje e “për-
shtatjes së arsyeshme”. 

Përshtatja e arsyeshme mund të jetë e 
thjeshtë, zhvendosjen e personit me vështirë-
si në lëvizjen e vendit të punës i cili gjendet 
më afër tualetit të përshtatshëm ose zbatimin 
e softuerit të veçantë për personin i cili është i 
verbër ose ka shikim të zvogëluar. 

Realizimi i përshtatjes së arsyeshme do 
tu mundësojë më besueshëm të angazhoni 
punëtor të ri, të mbanë më të punësuarin dhe 
ti përkraheni  personat me handikap në orga-
nizatën tuaj.

Sa u përket politikave të brendshme të or-
ganizatës Suaj për përshtatje të arsyeshme, 
flisni	me	departamentin	për	resurse	njerëzore	
ose organizata e cila është profesionale për atë 

çështje, për atë se si ta realizojë përshtatjen e 
arsyeshme për të punësuarit me handikap.

vENDE PuNE fLEKSIbILE

Zhvillimi	i	vendeve	fleksibile	të	punës	është	
shembull për përshtatje të arsyeshme nga e cila 
mundet të kenë dobi të gjithë të punësuarit.

Vend	fleksibil	i	punës	është	ai	vend	për	të	ci-
lin udhëheqësit ose të punësuarit tjerë, të ekipit, 
mundet të vendosin bashkërisht cili angazhim 
punues		është	në	fleksibil.	

Qëllimi	i	vendit	fleksibil	të	punës	është	që	të	
krijohet mjedis pune i tillë nga i cili dobi do të 
kenë edhe vet organizata dhe të punësuarit. 

Vendet	 fleksibile	 të	 punës	mundet	 të	 kon-
tribuojnë në rritjen e produktivitetit, zvogëlimin 
e mungesave dhe zhvendosjen e të punësuarve, 
e me këtë edhe rritjen e moralit dhe lojalitetit 
tek të punësuarit.

Në këtë mënyrë kompanitë mundet duk-
shëm ta zvogëlojnë nevojën e zhvendosjes së 
të punësuarve, e me këtë edhe shpenzimet. 
Nëpërmjet njoftimit dhe promovimit të prakti-

kumit	të	fleksibilitetit	të	punës,	kompanitë	do	të	munden	më	gjatë	
ti mbajnë të punësuarit.  

Praktika e këtij lloji nuk duhet të jetë e rëndë ose e shtrenjtë – 
ekzistojnë	një	varg	angazhimesh	fleksibile	pune	të	cilat	munden	të	
jenë të paraqitur te organizatat, ndërsa janë falas dhe shumë të lira. 

Me	promovim	dhe	vendosje	fleksibile	të	vendit	të	punës,	dobi	
nuk mund të kenë vetëm personat me handikap, por edhe të punë-
suarit me obligime familjare ose ata që kujdesen për personin me 
handikap	në	shtëpi.	Vendet	fleksibile	të	punës	u	ofrojnë	mundësi	
të punësuarve më mirë ta “balancojnë” kohën e tyre të punës dhe 
obligimet private dhe ta risin angazhimin e tyre.

Këto janë shembuj për vend fleksibil pune:

•	 fleksibilitet	në	ardhjen	dhe	shkuarjen	nga	puna

•	 »	orar	fleksibil,

•	 »	mënyrë	fleksibile	e	lëshimit	të	vendit	të	punës,

•	 »	orar	punë	gjysmë/i	shkurtuar,

•	 » orari i ditëve të lira dhe pauzave,

•	 » punë e rregullt ose e përkohshme nga shtëpia,

•	 » ndarja e punës, ose

•	 » ditë dhe javë vazhduese të punës.
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komunIkImI 
dHE EtIka 

05Kur flisni me personin me handikap ose 
bisedoni me ndonjë të afërt të personit me 
handikap, është e rëndësishme të përdorni 
gjuhë dhe terminologji përkatëse.

Përdoreni gjuhë inkurajuese e cila së 
pari fokusohet në personalitetin, e jo në 
handikapin e tij ose dëmtimin, p.sh. per-
soni i cili shfrytëzon karrocë, ose personi 
me dëgjim të dëmtuar.

„Person with disability“, ose „people 
with disability“ janë shprehje më të për-
dorura. Kjo është e njohur si “personi në 
vendin e parë” dhe gjerësisht përdoret në 
Evropë, Australi dhe SHBA.

Në Maqedoni nuk ekziston një term për 
personat me handikap. Në legjislacione të 
ndryshme përdoren terme të ndryshme të 
cilët kanë diapazon të ndryshëm të intere-
sit dhe qasjes.

Kështu, tek ne do ti hasim termet, per-
sona invalidor, invalidë, persona me nev-
oja të veçanta arsimore, persona me hand-
ikap, të hendikepuar etj. 

Por, siç thonë vetë personat me hand-
ikap prej tek ne dhe nga bota, pa dallim 

në cilin term e përdorni, së pari vendoseni 
personin. Për shembull, në vend të hend-
ikepuar – vendosni person me handikap, 
në vend invalidë përdoreni person me in-
validitet etj. 

Nëse nuk jeni të sigurt për rregullsinë e 
fjalëve të cilat i përdorni, mos u frikësoni 
ta pyesni vet personin me handikap. Per-
soni në përgjithësi, do ta vlerësojë hapjen 
tuaj dhe do të mundej të ndihmojë të ndi-
heni më komod. Gjithmonë është më lehtë 
që ti përshkruani njerëzit siç vet ato përsh-
kruhen, ndërsa nëse dyshoni, pyesni.

Siç është e rëndësishme që të jetë i 
vetëdijshëm për mënyrën përkatëse të ko-
munikimit për gjëra të cilat janë të lidhura 
me handikapin, po ashtu është e rëndë-
sishme të bëhet i vetëdijshëm për mënyrat 
më të mira të mbahet punëtor me hand-
ikap, nëse ai ballafaqohet me barriera ko-
munikuese si rezultat i handikapit të tij.

•	 Shprehja “i verbër” duhet të shfrytëzohet 
vetëm kur bëhet fjalë për personin i cili 
është plotësisht i verbër, përndryshe tho-
ni: person me dëmtim të shikimit (shumë 
pak përqindje e personave me shikim të 
dëmtuar janë në të vërtetë të verbër.);

•	 Shprehja “shurdh” duhet të shfrytëzohet 
vetëm kur bëhet fjalë për person i cili as-
pak nuk dëgjon. Përndryshe, shfrytëzoni 
termin person me dëmtim të të dëgjuarit 
ose person i cila ka vështirësi me dëg-
jimin.  

•	 Kur shfrytëzohet shkronja madhe “SH” 
për “Shurdh” (në anglisht “D”, nga 
“Deaf”), kjo bëhet që të përshkruhet 
bashkësia e shurdhëve (Deaf communi-
ty) e cila shfrytëzon gjuhë të shenjave, 
në Maqedoni. Gjuha quhet Gjuhë e shen-
jave kombëtare Maqedonase. Bashkësia 
e shurdhëve llogaritet si pakicë kulturore 
dhe gjuhësore, ngjashëm me bashkësitë 
etnike. 

KëShIlla Për gjUhën
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Udhërrëfyes për udhëheqësit e ndërmarrjeve për qasje të personave me handikap

•	 Meqenëse	jo	secili	njeri	me	dëmtim	të	dëgjimit	 identifikohet	me	
këtë bashkësi, shkronja “sh” në “shurdh” nuk shkruhet e madhe 
kur kjo shprehje i përket të gjitha personave shurdh ose të gjendjes 
fizike	të	shurdhimit.

•	 Kur thoni „parking invalidor“ (disabled parking space) ose „tualet 
invalidor“ (disabled toilet) mendohet se tualetet ose parkingjet nuk 
janë në funksion (nuk punojnë)! Në vend të kësaj, shfrytëzoni ter-
met “vend parking i përshtatshëm” ose “tualet i përshtatshëm”.

DISa KëShIlla KryeSore:

•	 asnjëherë mos i përshkruani njerëzit vetëm në bazë të handikapit 
të tyre, psh. “epilepsues” ose “diabetik”. në vend të kësaj thoni: “per-
soni i cili ka epilepsi” ose “person me diabet”;

•	 Ikni nga emrat përmbledhës, p.sh “të handikapuarit” ose “të verbrit”. 
shfrytëzoni “persona me handikap” ose “persona me shikim të 
dëmtuar”;

•	 Ikni nga frazat të cilat kanë konotacion negativ, p.sh. “lidhur për 
karrocë” ose “vuan nga handikapi” ose shprehje të cilat i nënçmo-
jnë, p.sh. “jo i saktë”, “jonormal” ose “defekt”;

•	 Ikni shprehjeve patronazhe të cilat implikojnë se personat me han-
dikap janë shumë trima, special ose mbi-njerëz meqenëse çdo ditë 
ndeshen me handikapin; personat me handikap vet i jetojnë jetët e 
tyre;

•	 mos u turpëroni ti përdorni shprehjet e përditshme, p.sh. “shihemi 
më vonë” me ndonjë i cili është i verbër ose ka shikim të zvogëluar, 
ose, shprehjen: “më duhet të shpejtoj” me personin i cili është në 
karrocë,  

•	 Gjithmonë pyeteni personin me handikap a i duhet ndonjë përkrah-
je, para se të shpejtoni ta bëni atë;

•	 Liroheni dhe vetëm fokusoheni në personin, e jo në handikapin e 
tij – kërkoni falje nëse vlerësoni se keni thënë diçka të gabueshme, 
por bëni atë të lumtur dhe disponueshëm për komunikim.
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kësHILLa Për 
QasjE dHE 

kaPsHmërI

06Që ta bëni objektin tuaj të përshtatshëm dhe 
kapshëm është e nevojshme që:

•	 Të keni shënuar vend parking për persona 
me handikap

•	 Të keni qasje deri te objekti juaj

•	 Të keni qasje në tualet

•	 Ashensorë përskaj shkallëve

•	 Hapje automatike të dyerve 

•	 Lartë – të përshtatura njësi punuese

•	 Ashensor akcesues

•	 Mbajtës për duar (përskaj shkallëve, 
mureve...)

•	 Mobile zyre ose pajisje të adaptuar 

•	 Të siguroni platforma nëse keni shkallë 
ose nivele

Kur i bëni hapësirat tuaja, informatat, të mirat 
dhe shërbimet të jenë të përshtatshme dhe kapshme 
për të punësuarit dhe konsumatorët me handikap, 
atëherë bëni ato të jenë më të përshtatshme edhe për 
të gjithë të tjerët. 

Disa nga sferat kyçe që nënkuptohet kur men-
dohet në përshtatje të organizatës Suaj, i përfshinë 
qasjen te objekti, hapësira ku kryhet puna, internet – 
portali i organizatës Suaj, dokumentet dhe ngjarjet.

QASJE tE ObJEKtI 
DHE HAPËSIRAt 

Qasja dhe kapshmëria te objektet është një 
ndër elementet kyçe në procesin e sigurimit 
të mundësive të barabarta të personave me 
handikap dhe përfshirjes së tyre në tregun e 
punës.

Qasja te objekti Juaj nuk duhet të kupto-
het si  imperativ për persona me handikap, 
përkundrazi	ajo	është	diçka	që	është	fije	bazë	
për secilin njeri.

Shpeshherë kur bie fjala për qasje dhe 
kapshmëri të një objekti mendohet në ven-
dosje të rampës

Sigurimi i rampës është një nga elementet 
me  të cilën mundësoni vetëm qasje deri te 
vet objekti i kompanisë ose institucionit tuaj. 

Që të keni kapshmëri dhe funksionalitet 
është e nevojshme përskaj rampës të keni të 
përshtatur hapësirë në brendi e cila do t’ju 
mundësojë	 kryerje	 efektive	 dhe	 efikase	 të	
detyrave të të gjitha të punësuarve tuaj pa 
dallim a janë me handikap apo jo.  

QASJE tE fAQEt ELEKtRONIKE

Internet – faqja e cilësdo shpesh është 
përshtypja e parë e kandidatëve potencial 
në pranimin e kulturës (shprehive) të or-
ganizatës.

Mundësia sa është e mundshme rreth 
më i madh të ketë qasje deri te informatat 
lehtë dhe shpejtë do të ndërtojë renome për 
organizatën tuaj, e cila do të llogaritet si 
vizionar  dhe organizatë shoqërore përg-
jegjëse e hapur për të gjithë, e edhe për 
personat me handikap.
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Që ta bëni internet – faqen Tuaj sa është e mundur më e për-
shtatshme për persona me handikap, është e nevojshme që:

•	 të	jeni	të	sigurt	se	të	gjitha	fotografitë	kanë	edhe	përshkrim	
të	tyre	tekstual,	ashtu	që	ai	i	cili	nuk	mundet	të	shikojë	fo-
tografi,	do	të	mundet	ta	lexojë	tekstin,	

•	 të	kontrolloni	ngjyrat	e	internet	–	faqes	suaj	a	kanë	kontrast	
të	fortë	dhe	ikni	të	vendosni	tekst	në	fotografitë;

•	 përdoreni	krerët	drejtë,	 sipas	 rendit	 të	 vërtetë	 të	 tyre,	për	
shembull	“kreu	2”	pas	“kreut	1”,	etj.	Softueri	për	lexues	nga	
ekrani	 i	 lexon	 informatat	 sipas	 radhitjes,	 ashtu	që	nëse	 e	
vendosni	“kreun	1”	në	mes	të	faqes,	atëherë	është	ajo	e	para	
që	do	të	jetë	e	lexuar,		

•	 bëhuni	të	sigurt	se	vet	linket	kanë	kuptim	dhe	pa	përdorim	
të	“lexoni	më	tepër...”	ose,	“klikoni	këtu...”.	Softueri	për	lex-
ues	nga	ekrani	do	 ti	 lexojë	 të	gjitha	 linket	 të	kapshëm	në	
fund	të	faqes	dhe	nëse	shkruan	“klikoni	këtu”,	informata	do	
të	jetë	e	pakuptimtë,

•	 e	rëndësishme	është	që	të	mendoni	edhe	në	qasjen	e	postës	
Suaj	elektronike.	Posta	elektronike	e	cila	shfrytëzon	HTML	
kompleks	me	fotografi	ose	logo	të	thurura	në	nënshkrimin,	
mundet	tu	shkaktojnë	vështirësi	njerëzve	të	cilët	shfrytëzo-
jnë	softuer	për	lexim	në	ekran.

 Personat me lloj të ndryshëm të handikapit do ta shfrytëzojnë in-
ternet – faqen tuaj nëpërmjet aparateve dhe softuerëve të ndryshëm. 
Përpiqeni të parashihni se si njerëzit do ti “shikojnë” informatat tuaja 
kur i shpallni në internet 

QASJE tE DOKuMENtEt

tjetër çka duhet të keni parasysh kur mendoni për qasjen e infor-
matave është formati i cilitdo dokument të cilin ua jepni në dispozi-
cion të punësuarve, shfrytëzuesve ose faktorë tjerë. 

Dokumentet e bëra në „dokument – format transmetues (PDf)“ 
(Portable	Document	Format	/	PDF)	thjeshtë	shfrytëzohen	në	internet	
– faqet ose si dokumente të cilat duhet të dërgohen nëpërmjet postës 
elektronike, për shkak se nënkuptohen si të “sigurta”.  PDf po ashtu 
mund ti kompresojë dokumentet e mëdha në madhësi relativisht të 
vogël.

Si do që të jetë, PDf dokumentet kanë reputacion se nuk janë 
të përshtatshme për softuerët për nga ekrani. Edhe pse qasja është 
përmirësuar me versionet më të reja të PDf – softuerit, shpesh diza-
jni shkakton probleme, e jo vet formati. 

Nëse dokumenti i cili është bërë me përdorim të softuerit për për-
punimin e fjalëve (p.sh. Mocrosoft Word), i cili pastaj shndërrohet 
në PDf me përdorim të “PDf-konverter” (p.sh Adobe Acrobat), i 
njëjti në përgjithësi do të jetë i kapshëm, meqenëse softueri për lex-
im nga ekrani mund ta lexojë tekstin e faqes.

PDF-dokumentet	të	cilat	në	të	vërtetë	janë	“fotografi”	e	skan-
uar nga dokumenti i shkruar, në përgjithësi janë të pakapshme, 
për arsye se ato në të vërtetë janë “incizime” të dokumenteve 
origjinale dhe nuk mundet të shqyrtohen ndaras nga mbetja e 
faqes. 

Që të jeni të sigurt se jepni informata të kapshme të njerëzve, 
rekomandohet që përskaj dokumentit në PDf, ta dërgoni edhe në 
„Word“ dhe në „Rich text format“ (Rtf).

QASJE tE NGJARJEt 

E rëndësishme është, po ashtu, të gjitha foltoret të shfrytëzo-
jnë	mikrofona	dhe	të	flasin	qartë.			

Kur dërgoni ftesë për ngjarje, mos harroni ti pyesni pjesëmar-
rësit a kanë ndonjëfarë kërkesa të veçanta për qasje me të cilët do 
të mundeni tu ndihmoni. 

Nëse pjesëmarrësve u dërgoni ndonjë informatë para ngjarjes, 
të jeni të sigurt se e dërgoni në format të kapshëm. Mbani mend, 
kurdo që të dërgoni dokument në PDf, duhet ta dërgoni edhe në 
WORD dhe në Rtf-version.

Për personat me handikap fizik, të jeni të sigurt se:

•	 ka shteg të përshtatshëm i cili të çon deri te ngjarja dhe 
mundësi për transport publik të përshtatshëm në afërsi,

•	 hyrjet, ashensorët, rampat dhe shtigjet mjaft të gjëra për per-
sonat në karrocë;

•	 ka tualet të përshtatshëm për persona në karrocë;

•	 ka hapësirë të mjaftueshme në mes tavolinave, për persona që 
lëvizin me karrocë;

•	 tavolinat për freskim janë të përshtatshme për personat në 
karrocë.

Për personat me dëmtim të dëgjuarit, të keni parasysh a:

•	 përkthyes të gjuhës së gjesteve/ shenjave;

•	 është përkatëse të ketë titrim drejtpërdrejtë („live caption-
ing“).

Për personat me dëmtim shikimi, keni parasysh:

•	 i tërë materiali të jetë i kapshëm në formate alternative 
para ngjarjes (p.sh. në shkrimin e Braevit ose të botuar me 
shkronja të mëdha, të vendosur në audio ose format elektron-
ik);

•	 ndriçim i barabartë në tërë hapësirën.
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anGaZHImI I të 
PunësuarVE të rI

07Kur keni të punësuar të ri, është e rëndë-
sishme që të siguroheni se në procesin 
e paraqitjes dhe procedurave të cilat i 
përkasin punësimit janë larguar të gjitha 
pengesat, barrierat, për secilin kandidat 
me handikap. Kjo do të thotë se kandidatët 
me handikap kanë shanse të barabartë të 
tregojnë se janë zgjedhje e vërtetë për atë 
vend pune

PËRSHKRIM I vENDIt tË PuNËS 
DHE SHPALLJE

Është e rëndësishme qe personat me han-
dikap të mos jenë të përjashtuar nga konkur-
renca, nëpërmjet mënyrës në të cilën është 
përshkruar vendi i punës. Përfshini detyrat dhe 
shkathtësitë të cilat me të vërtetë janë “kërkesa 
të detyrueshme” për vendin e punës, por edhe 
të gjitha pengesat e mundshme që nënkuptohen 
në realizimin e asaj detyre dhe mënyrat në të 
cilën ato do të mund të tejkalohen.

Koncentrohuni në atë çka me atë vend pune 
duhet të arrihet, e jo në mënyrën në të cilën do 
të duhet të realizohen aktivitetet.

Kandidati me handikap do të mundej, po 
ashtu, të jetë i aftë të tregojë se mundet ta krye-
jë punën nëse është realizuar përshtatja e ar-
syeshme.

Shikoni këshillat si të përpiloni përshkrim 
pa kurrfarë barrierash, për të gjitha vendet e 
punës.

INtERvIStË PËR PuNË

Para secilës intervistë për punë, rekoman-
dohet kandidati të pyetet a ka çfarëdo qoftë 
kërkesa	specifike	/	nevojë	për	asistencë.	Nëse	
organizata Juaj, kompania thjeshtë praktikon 
komisioni i jashtëm ti realizojë testimet, 
ndërsa e rëndësishme procedura e tyre të jetë 
po ashtu e kapshme për personat me hand-
ikap

Edhe komisioni i jashtëm duhet ti pyesë 
kandidatët a kanë çfarëdo kërkesa të veçan-
ta për aktin e testimit, në kuptim të varian-
tit të zëshëm ose përdorimit të shkronjave të 
mëdha për materialet e shkruara.

Kërkesat	 specifike	 lidhur	 me	 intervistën	
mund të përfshinë përshtatje, siç është për-
caktimi i terminit të saktë për intervistë i cili 
është pikërisht në “pikën e komunikacionit”, 
për shkak të së cilës kandidati nuk duhet 
dhunshëm të udhëtojë  në kaos të këtillë ose 
sigurimin e materialit në formë elektronike.

Pothuajse do të jetë e nevojshme të jeni 
të përgatitur të:

•	 realizoni intervistën në lokacion të për-
shtatshëm, gjegjësisht në hapësirë përd-
hese, pa shkallë ose në hapësirën deri te 
e cila arrihet me ashensor;

•	 të sigurojë interpretim të gjuhës së shen-
jave maqedonase (interpretuesi duhet 
prej së pari mirë i përgatitur);

•	 ti lejojë kandidatit të vijë me shoqërues, 
anëtarë të familjes ose me mjet ndihmës;
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Këshilla për pyetjet e intervistës për punë
...............................................................................
Në vend...
„... puna nën rezistencë a do të ndikojë ndaj handikapit 
tuaj...““
Pyeteni...
„ ky vend pune përfshinë vëllim të madh të punës me 
afate shumë të përpiktë. na tregoni për ndonjë situatë 
në të cilën keni qenë nën rezistencë të fuqishme dhe si e 
keni ruajtur afatin e kërkuar...“
....................................................................................................
Në vend...
„...ti përshkruani detyrat të përfshira me vendin e punës, 
pyetni kandidatin çka nuk do të kishte përmbushur për 
shkak handikapit...“
Pyeteni...
„... a i janë të nevojshme çfarëdo përshtatje që ti përm-
bush detyrat e punës, qëkur do ti shënojë kërkesat e 
detyrueshme / kushtet për vendin e punës.“
....................................................................................................
Dhe, përherë, ikni të pyesni...
„Çka ju ka ndodhur  – si keni ardhur deri te handikapi?“

•	 mendoni për alternativat e intervistës standarde, si p.sh. intervistoni 
nëpërmjet telefonit

  Parashtrimi i çështjes në bazë të përvojave të shënuara qëparë, do të 
mundet dukshëm që ti përmirësoni mundësitë tuaja me sukses ta zgjidhni 
kandidatin për detyrën e kërkuar. Ky lloj i intervistës është quajtur “interv-
istë sipas sjelljes” – “sjellje e sjellshme”.    

Intervista e sjellshme do ti mundësojë kandidatit të paraqesë çfarëdo qoftë 
punë vullnetare ose përvojë të cilën ndoshta e ka pasur, e që mundet t’ju japë 
këqyrje të vyeshme në shkathtësinë e tij për zgjedhje praktike të problemeve, 
fleksibilitet	personal	dhe	vendimmarrje.		

Mos	flisni	se,	nëse	 i	 jepni	material	 të	shkruar	kandidatit,	duhet	 ta	kon-
trolloni  njëjti a është në formë të kapshme dhe të përshtatur për te, ndoshta 
patjetër që ta siguroni materialin në formë alternative.

SI DO tA DINI SE KANDIDAtI KA HANDIKAP APO JO?

thjesht, ndoshta asnjëherë nuk do të mundeni ta dini. Shumë gjendje të 
handikapit janë të padukshme.  

Sipas Ligjit, kandidati nuk është i detyrueshëm që ta zbardhë handikapin 
e tij, përveç nëse ajo nuk ndikon ndaj aftësisë së tij që ti përmbushë kushtet 
e kërkuara për vendin e punës, duke e përfshirë edhe sigurinë gjatë punës. 

Ekzistojnë shumë argumente për dhe kundër zbardhjes, por kujtoheni atë 
se patjetër të jetë zgjedhje e vet kandidatit

Kandidati mundet të vendosë që mos ta përmendë handikapin e tij në 
aplikacionin për punë, sepse vlerëson se handikapi i tij nuk do të ndikojë 
ndaj aftësisë për ta kryer punën ose ndoshta, thjeshtë frikohet se nuk do 
të trajtohet njësoj sikur kandidatët tjerë, nëse e shënon handikapin. Ndosh-

ta paraprakisht ka pasur përvojë negative qëkur 
ka treguar për handikapin ose ndoshta ka qenë i 
diskriminuar për shkak asaj. 

Nëse angazhimi i punësimeve të reja në ekipin 
e keni realizuar me largimin sa është e mundur të 
pengesave dhe barrierave më të mëdha dhe nëse 
të gjithë kandidatët i keni pyetur se a u është e 
nevojshme çfarëdo qoftë përshtatje e  arsyeshme, 
atëherë vetë kandidatët, ndoshta edhe do të ishin 
më komod të ju tregojnë për handikapin e tyre.

tRAJNIM PËR çËSHtJEN E 
HANDIKAPIt

Trajnimi për çështjen e handikapit jep fakte, 
hulumtime, këshilla për komunikim dhe sugjer-
ime në korniza të vendit të punës. 

Kjo mund të ndihmojë që:

•	 kolegët të ndjehen komod kur komuniko-
jnë dhe punojnë me personin e ri të punë-
suar me handikap

•	 Personi i ri i punësuar me handikap të nd-
jehet	i	përkrahur	nga	kolegët	kur	do	të	fil-
lojë të punojë në vendin e ri të punës

Polio Plus – lëvizja kundër handikapit (www.
polioplus.org.mk) siguron trajnime për çështjen 
e handikapit për secilën organizatë, kompani ose 
institucion në tërë Maqedoninë.

RAPORt PËR PËRPARIMIN

Nëse jeni të sigurt rreth cilës do qoftë pikë të 
shënuar, bisedoni me udhëheqësin tuaj ose de-
partamentin për resurse njerëzore për përkrah-
je:
•	 Jam komod me gjuhën dhe termin i cili 

është përkatës për shpalljen e vendit të 
punës dhe nuk i diskriminon personat me 
handikap

•	 E	 kuptojë	 dallimin	mes	 “kushteve/kërke-
save të detyrueshme” dhe kushteve tjera.

Vizitojeni portalin në adresë: www.polioplus.org.
mk ose kërkoni më shumë informata në numrin 
+389 2 2400 544
Nëse në kompani ka departament për resurse 
njerëzore, bisedoni me ata që të organizojnë tra-
jnim për ju dhe ekipin tuaj..

PERIuDHA E PËRSHtAtJES
Hap i rëndësishëm në procesin e regrutimit 

është që tu ndihmohet të punësuarve të ri të për-
shtaten sa më shpejt në ekip. Periudha efektive 
e përshtatjes do të thotë se i punësuari i ri i juaj 

është	 efikas	 dhe	 i	 përshtatshëm	 në	 punë,	
për një periudhë të shkurtër.  
Para	se	të	fillojnë	të	punojnë	të	punësu-

arit tuaj me handikap, kontrolloni se procesi 
i gjithëmbarshëm i përshtatjes a ka qasje. 

Ndoshta do të duhet të kemi parasysh 
këtë:
•	 vendi i punës a ka qasje për të punësu-

arit?
•	 A dispononi me hapësira që kanë qasje 

për mbledhje ?
•	  Departamenti juaj i informatikës a është 

i njohur me softuerët dhe harduerët të 
cilët mundet to shfrytëzojnë personat 
me handikap?

•	  Nëse për trajnim shfrytëzoni audio ose 
dvd, ato a përcillen me gjuhën e shen-
jave për persona të cilët kanë dëmtim 
të të dëgjuarit ose me përshkrim me zë 
për të punësuarit me dëmtim të shikimit 
ose me shikim të dobët? Si alternativë, 
a mundeni të siguroni edhe përshkrim 
tekstual nga video materialet për tra-
jnim?

•	  Kolegët a janë të vetëdijshëm për çfarë-
do përshtatje të kuptimtë të cilat duhet 
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ti ndërmarrin, siç janë  sigurimi i informatave nëpërmjet të postës elek-
tronike ose bisedë me personin i kthyer kah i punësuari i ri, që t’ia le-
htësoni procesin e leximit nga goja? 

•	  të punësuarit të ri me handikap a i keni ofruar mundësi që ta vizito-
jë zyrën tuaj para ditës së parë të punësimit të tij? Kjo mundet të ju 
ndihmojë personave të cilët janë në gjendje të tillë dhe të ndikojë në 
integrimin e tyre social, siç është ankthi ose atyre vetëbesimi i të cilëve 
është lëkundur për shkak periudhës së gjatë të mungesës nga mjedisi 
punues.

Kur	fillon	me	punë	personi	me	handikap,	në	të	shumtën	e	rasteve	nuk	do	
të ketë nevojë të njohjes së të punësuarve tjerë me atë se për çfarë handikapi 
bëhet fjalë, por thjeshtë shpjegoni se personi ka handikap dhe se ka nevojë 
për disa përshtatje të arsyeshme, që ta përfundojë detyrën e tij të punës. 

Kujtojeni se mund ta zbardhni handikapit e tij, vetëm nëse merrni leje dhe 
pëlqim nga ai me shkrim.

Si udhëheqës, jeni përgjegjës të siguroni që anëtari i ri i ekipit të ketë 
pajisje dhe përshtatje që ta kryejë detyrën e tij të punës. Ndoshta do të duhet 
edhe ndërkohë të kontrolloni se ku është furnizimi ose inkuadrimi (i pa-
jisjes) që të shihni se është bërë gjithçka në kohë.

të punësuarit të ri me handikap ndoshta do ti jetë e nevojshme trajnimi 
që ti shfrytëzojë përshtatje të arsyeshme, siç është aktivizimi i zëshëm i soft-
uerit ose i teknologjisë tjetër asistive, për shkak të së cilës duhet prej së pari 
të vërtetoni se ajo më është organizuar.

Po ashtu është e dëshiruar ti pyesni anëtarët tjerë të ekipit se çka do të 
mundej të jua lehtësonte punën e tyre, jo vetëm të punësuarit me handikap

Mbani mend:

•	 Nëse	jeni	udhëheqës,	ndërsa	ndonjë	kan-
didat	ose	ndonjë	nga	të	punësuarit	e	
mëparshëm	Ju	tregon	se	ka	handikap	dhe	
vlerësoni	se	ndonjë	tjetër	duhet	ta	dijë	atë,	
e	nevojshme	është	së	pari	të	merrni	leje	nga	
personi	me	handikap.

•	 Sqaroni	se	pse	është	e	nevojshme	edhe	
ndonjë	tjetër	të	dijë	për	handikapin,	për	
shembull	kolegu,	që	ai	të	mundet	të	sqaro-
jë	pse	puna	është	kryer	më	ndryshe	ose	të	
punësuarit	në	departamentin	për	resurse	
njerëzore,	meqenëse	ndihma	e	tyre	do	t’Ju	
jetë	e	nevojshme	që	ti	bëni	përshtatje	të	
arsyeshme,		

•	 Kërkoni	nga	personi	që	të	plotësojë	formu-
lar	me	të	cilin	jep	leje	të	emëruarit	individ-
ual	të	jenë	të	njohur	me	handikapin

RAPORt PËR PËRPARIMIN

Nëse jeni komod rreth cilësdo qoftë nga sferat e për-
mendura, bisedoni me departamentin tuaj për resurse 
njerëzore për përkrahje:

•	 Jam i sigurt në lidhje me përkatësinë e pyetjes për 
intervistë për punë

•	 Kuptoj se kandidati nuk ka obligim të tregojë për han-
dikapin e tij, përveç se nëse ajo nuk ndikon ndaj aftë-
sisë së tij të punojë sigurt ose ti përmbushë kërkesat e 
vendit të punës.

•	 Më janë të njohura përshtatjet të cilët do të duhet të 
ndërmerren me qëllim që tu mundësohet personave 
me handikap të marrin pjesë në mënyrë të barabartë 
me të tjerët.  

•	 jam i vetëdijshëm dhe dijë ku të siguroj Listë për kon-
troll të përshtatjes së të punësuarve të ri

•	 mundem që ti shqyrtoj proceset të cilat janë të 
kapshme për persona me handikap 

•	 kam pëlqim me shkrim (ku është e mundur) nga ko-
legu me handikap për atë edhe kolegët tjerë të dinë 
për handikapin e tij (nga departamenti kompjuterik, 
makinerik...) që të sigurojnë përshtatje të arsyeshme. 

Këshilla për ditën e parë të punës

............................................................................................................

Bisedoni për punën dhe vendin e punës me të punësuarin e ri, 
duke e përfshirë edhe atë se si do ta realizojnë detyrën e re të tyre 
të punës dhe për të gjitha përshtatjet e arsyeshme  të cilat u janë 
të nevojshme

..........................................................................................................

shqyrtoni me të punësuarin e ri të gjitha përshtatjet e arsyeshme  
për të cilat më keni kontraktuar, si dhe për pajisjen të cilën prisni 
që të arrijë, me pritje të datës për dërgim.

...........................................................................................................

Luteni të punësuarin e ri të shënojë se si funksionojnë  përshtat-
jet e arsyeshme  dhe këshillojeni për çfarëdo përmirësime që 
mund të bëhen.

............................................................................................................

Përfundimisht, si edhe me të gjithë të punësuarit, sigurohuni se 
u keni mundësuar që të njihen me atë që e presin nga to dhe se i 
kuptojnë politikat dhe procedurat tuaja të vendit të punës.
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sIGurI dHE 
mBrojtjE 

Gjatë Punës

08
Politika efektive dhe procedurat (masat) për siguri 

dhe mbrojtje gjatë punës, paraqesin siguri se rreziqet 
janë paraparë dhe masat për mbrojtje janë përcak-
tuar, që plotësisht ta zvogëlojnë rrezikun nga dëmi. 
Trajnimi i rregullt i të punësuarve për procedura dhe 
masa për siguri dhe mbrojtje është esenciale. Siguria 
dhe mbrojtja gjatë punës është e rëndësishme për të 
gjithë të punësuarit. Pa marrë parasysh a kanë hand-
ikap apo jo.

Kur i punësuari me handikap do të kyçet në 
ekipin tuaj, hapi i parë duhet të jetë konsultimi 
me të punësuarin për gjendjen e tij individuale 
dhe mundësinë që ti ndjekë masat e sigurisë 
dhe mbrojtjes gjatë punës. Konsultimi me të 
punësuarin do tu ndihmojë që të përcaktoni 
se cila përshtatje e arsyeshme i është i nevo-
jshëm, që të siguroni vend pune të siguritë për 
secilin.

Është e rëndësishme që ti shqyrtoni tra-
jtimet dhe procedurat e organizatës Suaj të 
parapara për raste urgjente dhe evakuim dhe të 
mendoni për cilëndo qoftë ndihmë tjetër e cila, 
në ndonjë rast alarmues, do të mundej ti jetë e 
nevojshme punëtorit me handikap.  

Kjo nënkupton dispozicion me pajisje për-
katëse në vet vendin, siç është alarmi dridhës – 
për persona me dëmtim dëgjimi ose zbatimin 
e “sistemit miku”, që të sigurohet siguria e të 
gjithë të punësuarve gjatë evakuimit.  

I punësuari me handikap duhet të tregojë 
për të gjitha procedurat dhe angazhimet, lid-
hur me procedurën e evakuimit, me shërbim 
kundërzjarrfikës	ose	ekipi	 i	kolegëve,	 i	para-
parë për procedurë të tillë.

Në të kundërtën e mendimit të zakonshëm 
të të punësuarve, hulumtimet tregojnë se të 
punësuarit me handikap nuk e zmadhojnë 
rrezikun e sigurisë dhe mbrojtjes gjatë punës, 
por, mesatarisht, e zvogëlojnë numrin e fat-

keqësive në mjedisin punues dhe i zvogëlojnë 
shpenzimet e punëdhënësit për kompensim, në 
llogari të të punësuarve pa handikap(4).

Do të duhet ti balanconi detyrimet tuaja 
për siguri dhe mbrojtje gjatë punës, me dety-
rimet e përfshira me Ligjin për mbrojtje nga 
diskriminimi.
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(4) Personat me handikap a janë eksponuar në rrezik 
të vendit të punës?- kontrollim i  dëshmive, këshilli 
australian për siguri dhe kompensim - 2007.



mësIm 
dHE ZHVILLIm I 

karIErës/aVanCIm

09
Me rëndësi të madhe është që të pro-

movohet mësimi dhe zhvillimi i më-
tutjeshëm i karrierës të anëtarëve të 
ekipit tuaj në frymën e drejtë. Takimet e 
rregullta në të cilat bisedohet për punën 
dhe zhvillimin e karrierës, do të Ju kishte 
ndihmuar që ti përcaktoni të gjitha nevo-
jat për trajnim që ndoshta i kanë të punë-
suarit, secili veçmas.

Mendoni në atë se si në anëtarë me hand-
ikap	nga	ekipi	juaj	mund	të	ketë	përfitim	nga	
trajnimet e kapshme, duke i përfshirë edhe 
programet interne dhe eksterne.

E rëndësishme është që të kuptohen qël-
limet kryesore të trajnimeve, por edhe kom-
ponentët dhe aktivitetet individuale. Disa 
aktivitete në suaza të trajnimit nuk do të jenë 
përkatëse për secilin.

Bisedoni me të punësuarit me handikap 
për trajnimin që të përcaktoni se sa ai është e 
rëndësishëm për ata dhe deri në cilën shkallë. 
Nëse vërtetoni se disa elemente nga trajnimi 
janë të pakapshme, mendoni për mënyrat në 
të	ciklat	mundeni	ta	përshtatni	ose	modifikoni	
trajnimin. Ndoshta do të duhet të mbështeteni 

në shërbimin tuaj për resurse njerëzore ose të 
departamentit për mësim dhe zhvillim të karri-
erës që ti ndryshoni disa aspekte nga trajnimi.

 tRAJNIM PA bARRIERA 
Secili trajnim të cilin të punësuarit e kanë 

si pjesë të punësimit të tyre po ashtu duhet të 
jetë e kapshme dhe pa kurrfarë barrierash për të 
punësuarit me handikap. Kjo i përfshinë edhe 
kurset të cilat realizohen jashtë nga vendi i 
punës ose i realizojnë trajnues të jashtëm.

Edhe me trajnuesit e brendshëm dhe të 
jashtëm duhet ti caktoni të gjitha përshtatjet e 
arsyeshme  të cilat duhet të ndërmerren, duke 
i përfshirë:

•	 video vegla ose dvd-përshkrimet të 
kenë titra ose kopje tekstuale dhe për-
shkrim me zë 

•	 interpretim me gjuhën e gjesteve

•	 në hapësirën për trajnim a ekziston 
zërim dhe trajnuesi a do të shfrytëzojë 
mikrofon

•	 a do të mundet të lexohen slajdet nga 
prezantimi dhe materialet tjera të shty-
pura

•	 prej më parë a është dërguar informatë 
e shkruar në format të kapshëm

•	 të gjitha materialet të cilat do të 
shfrytëzohen në trajnim a janë në for-
mat të kapshëm
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•	 a është kontrolluar qasja e hapësirave 
për persona me vështirësi të lëvizjes, 
duke e përfshirë këtu edhe qasjen e 
hyrjeve, daljeve dhe tualeteve 

•	 a janë paraparë pauza të rregullt

•	 secila teknologji adaptive dhe asistive 
(siç janë zmadhimi i ekranit, leximi nga 
ekrani, përforcuesit e zërit për telefon 
etj) a janë në dispozicion sipas kërke-
save ose do të ju lejohet pjesëmarrësve 
të shfrytëzojnë mjetet e tyre ndihmëse

Si udhëheqës, ide e mirë është që të punë-
suarit me handikap të kyçni në të gjitha dis-
kutimet lidhur me zgjedhjen e trajnimeve dhe 
për ballafaqimin me të gjitha punët të cilët 
munden të dalin prej tyre.

I punësuari me handikap shumë më shumë 
i kupton gjërat, ndërsa mundet ti ndihmojë që 
ta zhvillojë aftësinë e tij për ballafaqimin me 
çështje komplekse rreth mësimit dhe avancim-
it të tij në karrierë.

çelësi për Ju, si udhëheqës është në atë 
që tregoni se jeni të vetëdijshëm për çështjet, 
ashtu që i punësuara do të ndjejë besim në 
lidhje me mundësitë e vendit të punës. 

uDHËHEQJE ME PËRMbuSHJEN E 
tË PuNËSuARvE DHE AvANcIMIt

Si udhëheqës, dëshironi të arrini angazhim 
më	 të	madh	 dhe	 fitim	 nga	 ekipi	 juaj.	 Që	 ta	
arrini këtë, rekomandohet me secilin kolegë 
të ekipit të bisedoni për angazhimin e tij  në 
mbledhjet e rregullta, të bëni kontroll të an-
gazhimit në fund të periudhës provuese, pas 
gjashtë muajsh ose pas një viti nga punësimi.

Do të duhet ta pyesni secilin të punësuar 
udhëheqës i së cilit jeni a do ti kishte lehtësuar 
puna me diçka, ndërsa jo vetëm të punësuarit 
të cilët kanë treguar se kanë handikap.

Kjo përfshinë bisedim me të punësuarin 
me handikap për secilin element nga detyra e 
tij e punës të cilën me vështirësi e kryen dhe 
të bisedoni për çfarëdo ndryshimi që mundet 
të bëhet, për shembull përshtatje e vendit të 
punës.

Nga ju kërkohet që të ndërmerrni “për-
shtatje të arsyeshme” nëse ndonjë i punësuar 
ju tregon se ka handikap, sëmundje ose lën-
dim e cila ndikon ndaj aftësisë që ti përmbush 
detyrat konkrete.

Pa marrë parasysh handikapin, mendoni 
për përshtatjet e arsyeshme  nëse ata munden 
ti ndihmojë të punësuarit më mirë ta kryejë 
detyrën e dhënë.

Qasja e këtillë do t’ju ndihmojë që:

•	 ti përmbushni detyrimet tuaja si orga-
nizatë sipas KDPH

•	 ta inkurajoni ekipin tuaj që ta zbardhë 
cilindo handikap, sëmundje ose lëndim 
që ndikon ndaj punës

•	 ta tërheqë më të mirën nga kolegët 
për atë se i largoni të gjitha pengesat 
të cilat e pamundësojnë të jep gjithçka 
nga vetja.

ZHvILLIM I KARRIERËS

të menduarit e planit për zhvillim të karri-
erës për të punësuarit e tuaj do të mundësojë 
që secili nga të punësuarit të ngelë, e me këtë 
të shkathëtit dhe  shkathtësitë e çmuara të nge-
lin në organizatë.

të menduarit e planit për karrierë mundet 
të përfshijë aktivitete, siç është përcaktimi i 
qëllimeve, sesione për ndërtimin e ekipeve, 

punë në rrjete, mundësi për drejtues, por edhe 
trajnime për shkathtësi profesionale.

Mësimi dhe zhvillimi i karrierës (përmirë-
simi dhe avancimi i vendit të punës) mundet 
të përfshijë programe formale siç janë men-
torim  dhe stazhim ose mundësi joformale – 
duke i përfshirë në punë të veçanta ose grupe 
operative.

Për të punësuarit me handikap është e 
rëndësishme	të	kenë	shans/mundësi	të	njëjtë	
të marrin pjesë në projekte dhe në grupe op-
erative sikurse edhe të punësuarit tjerë ashtu 
që kjo mund të jetë parakalim për zhvillimin 
e mëtutjeshëm të karrierës së tyre.

SHQyRtIMI I PËRMbuSHJES 
PuNuESE PA bARRIERA  

Shqyrtimi i angazhimit punues është es-
encial për zhvillimin e karrierës të të punë-
suarit. Ndoshta do të ishte e nevojshme që 
ta ndryshoni mënyrën në të cilën e realizoni 
këtë shqyrtim me qëllim që ta vlerësoni 
në mënyrë të barabartë angazhimin e per-
sonave me handikap.

Në disa raste, do të duhet të bisedoni me 
udhëheqësin tuaj ose departamentin për re-

surse njerëzore për ndërmarrje të përshtat-
jeve të arsyeshme  në pajtim me propozimin 
e angazhimit punues, nëse procesi momen-
tal në mënyrë potenciale e le dikë në situatë 
të palakmueshme. 

Kur bëni shqyrtim të angazhimit të punës 
të të punësuarit me handikap, ndoshta do të 
keni nevojë të mendoni për këtë: 

•	 planifikojeni	 pak	 më	 gjatë	 kohëzg-
jatjen për shqyrtimin dhe para takim-
it, që ti jepni kohë të mjaftueshme të 
punësuarit me handikap që të përga-
titet, por gjatë rrjedhës së vet aktit të 
realizimit të shqyrtimit 

•	 siguroni që takimi të mbahet në 
hapësirat ku ka qasje

•	 që më parë sigurojeni prezencën e 
interpretuesit të gjuhës së gjesteve

•	 lejoni shoqërues ose ndihmës të 
punësuarit me handikap

•	 siguroni që i tërë materiali i shkruar 
të jetë në formë (format)të kapshme 

•	 Siguroni formulime të cilat janë në 

të folme të zakonshme, të përditshme 
dhe janë lehtë për tu kuptuar.

Nëse besoni se i punësuari me handikap 
do të jetë në situatë më të palakmueshme 
gjatë shqyrtimit të angazhimit të punës, re-
komandohet që të bisedoni me udhëheqësin 
tuaj ose me departamentin për resurse 
njerëzore, për shkak të ndërmarrjes së 
përshtatjeve të arsyeshme  për vetë proce-
durën.

PRObLEME ME PËRMbuSHJEN E 
PuNËS

Nëse përmbushja e punës së të punësuarit nuk 
është sipas të priturave për vendin e punës, 
keni parasysh se ai ndoshta ka zgjedhur të 
mos tregojë për handikapin e tij.

Shembujt për përmbushje të pamjaftueshme 
që ndoshta i përket handikapit, janë këto:

•	 vonesë e përhershme

•	 relacione jo të mjaftueshme apo të 
keqësuara me kolegët

•	 sjellje negative
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•	 komunikim jo mjaft i pasur me gojë ose me shkrim

•	 mos ruajtja e afateve ose mos marrja parasysh e detyrave 

•	 nervozizëm ose mosdisponim 

•	 mungesa të shpeshta afatshkurtre për shkak të sëmundjes 

•	 mungesa afatgjate për pushim mjekësor 

•	 ankesa të lodhjes ose dhembjes

tRAJtIMEt DISIPLINORE DHE ANKuESE

Shumë e rëndësishme është që trajtimet disiplinore dhe ankuese 
të organizatës suaj të jenë të kapshme dhe të përballueshme 
edhe për të punësuarit me handikap.

Ndoshta do të duhet të keni në mendje edhe këtë

•	 trajtimet disiplinore dhe ankuese dhe politikat patjetër të 
jenë në formë të përballueshme dhe ti jenë të kapshme 
secilit

•	 cilido takim ose konsultim për disiplinë duhet të realizo-
hen në vend që ka qasje

•	 interpretuesit e gjuhës së gjesteve, të punësuarit për 
përkrahje/shoqërim	ose	anëtarët	e	familjes	duhet	të	jenë	
prezent në secilin konsultim.

Për shembull:

.............................................................................................

» I punësuari i cili shpesh vonohet në punë, ndoshta 
ka problem me zgjimin për shkak barërave të cilat 
i pranon për gjumë ose që barërat e bëjnë të jetë i 
ngadalshëm gjatë zgjimit në mëngjes.

•	 Rregullimi	i	arsyeshëm	në	këtë	rast	është	që	të	punë-
suarit	ti	lejohet	kohë	pune	më	fleksibile.

...........................................................................................

» i punësuari për të cilin mendohet se ka sjellje nega-
tive dhe i cili gjithmonë jep arsye se pse nuk mundet të 
kryejë ndonjë detyrë, ndoshta është në depresion ose 
ndjehet i lodhur dhe i papërgatitur për bashkëpunim.

Rregullimi	i	arsyeshëm	në	këtë	rast	është	mbajtja	e	
takimeve	të	shpeshta	me	udhëheqësin	e	tij	për	tu	marrë	
vesh	për	prioritetet,	afatet	dhe	të	ofrohet	fleksibilitet	më	
i	madh	

...........................................................................................

» i punësuari i irrituar ndoshta ndjen dhembje e shkaktu-
ar nga hapësira punuese / rrethimi

•	 rregullimi i arsyeshëm në këtë rast mund tu përket 
zhvendosjes së aparateve, mobileve, pajisjes së vendit të 
punës, e çka nënkupton ndryshimin e karriges së punës, 
zhvendosjen e kompjuterit ose rregullimin e ndriçimit 
në hapësirën.

.........................................................................................................

Para se ta qortoni të punësuarin, pyeteni a e kupton se 
përmbushja e punës së tij është e pamjaftueshme dhe se 
është nën standardet organizative dhe bisedoni për shkaqet 
e mundura për të.

Pyeteni në hapësirën punuese a jua vështirëson diçka 
punën, ndërsa pastaj gjurmoni të gjitha mënyrat e mundshme 
që të tejkalohet ajo me zbatimin e përshtatjes së  arsyeshme.

Për udhëzim të detajuar për trajtimet disiplinore dhe an-
ketuese dhe procedurat, thirruni në politikën e brendshme 
të organizatës suaj.

Mbani mend:

•	 E rëndësishme është të jetë e sigurt se vlerësimi i përm-
bushjes së punës të të punësuarit me handikap nuk do 
të ndikojë negativ për arsye të çfarëdo qoftë rregullimi 
të arsyeshëm i bërë në vet vendin, për shembull nëse të 
punësuarit me handikap iu ka lejuar kohë më e shkurtër 
ose	fleksibile	e	punës,	ai	nuk	duhet	të	vlerësohet	si	“jo-
fleksibil”.		

•	 të dënohet për disiplinë ndonjë i punësuar me handikap 
nga shkaku i cili i përket handikapit (p.sh. prezencë më 
e rrallë ose përmbushje më e vogël) është kundërlig-
jore, përveç nëse procesi i realizuar dhe veprimet e 
ndërmarra vlerësohen si të arsyeshme.

•	 Masat disiplinore në rrethana të këtilla do të duhet të 
ndërmerren vetëm nëse janë ndërmarrë të gjitha për-
shtatjet e arsyeshme  për përmirësimin e rregullsisë ose 
përmbushjen e të punësuarit me handikap. Në rrethana 
të këtilla rekomandohet këshillë, por edhe para se të 
ndërmerret çfarëdo qoftë aksioni.
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uDHËHEQJA ME PuSHIMEt MJEKËSORE LIDHuR ME 
HANDIKAPIN

Është e rëndësishme të jeni të vetëdijshëm për politikën e organi-
zatës Suaj për evidentimin e pushimeve mjekësore lidhur me handika-
pin. Kur i punësuari shfrytëzon pushim mjekësor nga shkaku i lidhur 
me handikapin e tij, është e dobishme që shkakun ta nënvizoni në 
dosjen e të punësuarit. Atëherë do të mundeni të vërtetoni se historia 
e	pushimit	mjekësor	të	të	punësuarit	a	i	reflekton	në	mënyrë	precize	
arsyet për secilën mungesë të marrë për pushim mjekësor, ndërsa çka 
mundet të merret parasysh gjatë kërkesave të ardhshme të të punësu-
arit për mungesë për pushim mjekësor të cilat do ti dorëzon.

Nëse i punësuari është në pushim mjekësor në afat kohor më të 
gjatë, është e rëndësishme të jenë në kontakt të rregullt me të. Periudha 
e gjatë e pushimit mjekësor mund të sjellë deri në humbje të vetëbesi-
mit të të punësuarit, ndërsa e cila për kthim, mundet të shkaktojë rezis-
tencë tek i punësuari të kthehet në punë 

Kurdo që ti telefononi, shkruani porosi ose takohuni me ndonjë i 
cili një periudhë të gjatë ka munguar nga puna për shkak pushimit 
mjekësor: 

•	 pyetni se si ndjehet dhe çka thonë mjekët për përmirësimin e tij,

•	 » pyesni se a mund të bëni ndonjë farë ndryshimi në mënyrë në 
të cilën punon, që të mundet ai të kthehet më herët në punë, 

•	 » tregoni se çka ka ndodhur në punë,

•	 » pyetni se a dëshiron ti dorëzohet balten ose procesverbale nga 
mbledhjet që të mundet të jetë në rrjedhë me punës.

Kjo mundet ti ndihmojë të punësuarit të ndihet më pak i izoluar 
dhe i shqetësuar për kthim në punë. Kjo mundet ta përkujtoje se është 
pjesë e rëndësishme e ekipit.  

Kur i punësuari kthehet nga mjekimi i vazhduar, është e rëndë-
sishme që të bisedoni me te si të bisedoni me ndonjë të punësuar të 
ri	për	të	gjitha	gjërat	për	të	cilat	ai	vlerëson	se	i	janë	sfidë	për	shkak	
handikapit të tij ose nga arsyeja e thjeshtë, për shkak se ka munguar 
një kohë të gjatë. 

Pyeteni se a do ti kishte ndihmuar çfarëdo qoftë rregullimi, për 
shembull këqyrje plotësuese ose përkrahje plotësuese derisa të për-
shtatet përsëri

Për	udhëzim	më	të	detajuar	për	trajtimet/procedurat	disiplinore	dhe	
ankuese, thirruni në organizimin e brendshëm të organizatës Suaj.

StuDIMI I RAStIt – uDHËHEQJE ME PuNË (MOS)
PËRMbuSHJE

Marija,	udhëheqëse	në	një	ndërmarrje	 të	vogël	për	dizajn	grafik	
ishte e shqetësuar për një nga dizajnuesit  e saj më të vjetër. Muajt e 
fundit, Izabela shpesh vinte vonë në punë edhe atë me dukje shumë të 
parregulluar.	Marija	kishte	vërejtur	se	Izabella	ishte	shumë	e	ashpër/e	
pafytyrë me kolegët, nuk merrte pjesë në këmbimin e ideve të ekipit 
dhe se niveli i punës së saj dukshëm ka rënë. 

Kur klienti i Marijes iu ankua për punën e fundit dizajnuese të 
Izabelës, udhëheqësja ishte e vetëdijshme se duhet në mënyrë seri-
oze	të	flasë	me	Izabelen	meqenëse	sjellja	e	saj	ka	ndikuar	ndaj	tërë	
ndërmarrjes. 

Marija gjithmonë ka pasur relacion të mirë me Izabelën dhe e ftoi 
të dalin diku në kafe. Pastaj i tregoi Izabelës se ka vërejtur se sa 
ka rënë niveli i punës së shkëlqyeshme të saj paraprake, dhe e ka 
pyetur se në çka është problemi dhe a mundet disi ti ndihmojë që ti 
përmirësohet puna.    

 Izabela reagoi shumë emocionuese, tha se më shumë nuk ndjehet 
se do të mundet më tutje të ballafaqohet  me punën dhe se ka qenë e 
mbuluar me punë. Është ndjerë “e bluar” nga puna dhe i ka ardhur 
keq secilin mëngjes gjatë mendimit se shkon në punë. Ka thënë se e 
punuara nuk paraqet zero, por për momentin nuk mundet më tepër të 

jep	nga	vetja.	Nuk	ka	dëshiruar	për	këtë	më	tepër	të	flasë	me	kolegët	
për atë se e ka ditur se ajo do të kuptohet si përherë të ankohet. Mar-
ija e ka pyetur me cilin nga kolegët ka folur për atë dhe i sugjeroi të 
këshillohet me person profesional. 

Marija ka vendosur ti llogaritë disa aktivitete pune që ta shkarkojë 
vendin e saj të punës dhe i ka premtuar takim secilën të hëne që ti 
ndihmojë ta organizojë punën e saj dhe radhitjen e prioriteteve dhe 
detyrave. Po ashtu, e ka pyetur a ekzistojnë ditë të caktuara kur nuk 
mundet të punojë me të tjerët nga ekipi, që të punojë prej në shtëpi 
nëse me të vërtetë ndjehet e dobët. E luti Izabelën rregullisht të i 
azhurojë informatat për rrjedhën e punës dhe ta lajmërojë nëse ndje-
het e lodhur dhe përsëri jashtë kontrolle.  

Gjatë	javëve	dhe	muajve	në	vijim,	Izabela	filloi	rregullisht	të	shko-
jë tek këshilltari dhe mësoi disa strategji të cilat mundet edhe vetë ti 
praktikojë që të mundet të ballafaqohet me punën. Standardet e punës 
së	saj	përsëri	janë	përmirësuar	dhe	ka	filluar	më	lirisht	të	komunikojë	
me kolegët. Kanë vazhduar takimet e rregullta të hënave me Marijën, 
ndërsa meqenëse ishin efektive, Marija vendosi që mbledhje të këtil-
la	të	fillojë	ti	praktikojë	edhe	me	të	punësuarit	tjerë.	

Me bisedim të vazhdueshëm dhe zbatimin e përshtatjeve  të imta, 
Marija	ka	arritur	në	firmën	e	 saj	 të	mbajë	punëtor	 të	 çmuar	dhe	u	
kursye nga kërkesa dhe trajnimi i të punësuarit të ri. 
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LësHImI/
ndërPrErja E Punës

10I punësuari mundet ta lëshojë 
ekipin nga shkaqe të ndryshme:

•	 avancim intern

•	 punësim i ri në organizatë 
tjetër

•	 dorëheqje

•	 fund i kontratës 

•	 largim

•	 pension

•	 trajtim mjekësor

•	 ndërprerja e marrëdhënies 
së punës

E rëndësishme është gjithmonë të keni parasysh politikën e brendshme dhe procedurat e or-
ganizatës Suaj sa i përket ndërprerjes së marrëdhënies së punës.

Biseda gjatë lëshimit të punës mund të jetë mënyrë efektive që të përcaktohet se i punësuari 
e ka lëshuar punën nga shkaqet të cilat i përkasin handikapit të tij, për shembull ndërmarrja e 
përshtatje e arsyeshme nuk ka efekt.

Ndonjëherë është e patjetërsueshme që të ndërmerret rregullimi i procedurës për lëshimin e 
vendit të punës, duke i përfshirë edhe dorëzimin e informatës për procedurën në formë alterna-
tive ose në ndryshimin e mënyrës dhe përmbajtjes të pyetjeve të parashtruara.

Si edhe në rast me cilindo të punësuar, ndonjëherë është e patjetërsueshme që të anulohet 
vendi i punës edhe i të punësuarit me handikap

Largim i të punësuarit për shkak të asaj se është me handikap paraqet diskriminim dhe 
është kundërligjore.

Largimi nga shkaku lidhur me ndonjë handikap, p.sh. pushim mjekësor ose mospërmbushje 
të punës mund të jetë ligjore me kusht që veprimet e ndërmarra dhe zbatimi i trajtimeve të llog-
ariten si të arsyeshme.

Në rrethana të këtilla duhet të kërkohet këshillë, por para se të ndërmerret ndonjëfarë aksioni

Mbani mend:
Largimi	nga	puna	i	të	punë-

suarit	me	handikap	nga	shkaku	
lidhur	me	handikapin	e	tij	është	
zgjedhja	e	fundit	dhe	duhet	
të	bëhet	qëkur	do	të	kërkohet	
këshillë	nga	departamenti	për	
resurse	njerëzore	të	organiza-
tës	suaj	ose	nga	Komisioni	për	
mbrojtje	nga	mosdiskriminimi	
dhe	Sindikata	e	Personave	me	
handikap.	
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InFormata 
PLotësuEsE

11
SheMbuJ Për PërShTATJe 

Të ArSyeShMe

..................................................................

Për personat me pengesë në lëvizje (përf-
shirë edhe dëmtimin e  shkathtësive  për 
lëvizje):

•	 rampa,

•	 skuterë,

•	 ashensorë	përskaj	shkallëve,

•	 hapja	automatike	e	dyerve,

•	 njësi	punuese	lartë	–	të	rregulluara,

•	 modifikim	i	automjeteve,

•	 tualet	me	qasje,

•	 ashensorë	me	qasje,

•	 mbajtës	për	dorë	(përskaj	shkallëve,	
mureve...),

•	 tastatura	të	kapshme	kompjuterike,	
mijë	etj.

•	 mobile	ose	pajisje	të	adaptuar	për	
zyrë,

•	 softuer	për	njohje	të	të	folurit	dhe	të	
folur-në-tekst.

..................................................................

PËRSHtAtJE E ARSyESHME 

Ligji për mbrojtje dhe parandalim nga 
diskriminimi dhe Konventa për të drejtat 
e personave me handikap përfshinë edhe 
“detyrim pozitiv” që punëdhënësit të ndër-
marrin përshtatje të arsyeshme të vendeve 
të punës ose angazhimeve të punës nëse 
kjo i është e patjetërsueshme të punësuarit 
me handikap që ta kryejë punën e tij.

 Disa organizata (për shembull, 
Polio plus ose Sindikata e Personave me 
handikap) mundet të Ju ndihmojë në ndër-
marrjen e përshtatjeve të arsyeshme  për të 
punësuarit me handikap. 

 Shumica e përshtatjeve të ar-
syeshme		mundet	të	financohen	nga	Fondi	
i veçantë për punësimin e personave me 
handikap.

Përshtatje të arsyeshme më të shpe-
shta janë:

•	 Lejim i të punësuarit me handikap 
të	 ketë	 pak	 fleksibilitet	 në	 orët	 e	
tij të punës, p.sh. orar të shkurtuar 
pune	 ose	 fleksibilitet	 gjatë	 ardhjes	
dhe shkuarjen nga puna.

•	 transferimin e të punësuarit me 
handikap në zyre tjetër, shitore ose 
vend më të afërt deri te shtëpia e tij 
ose në përdhese ose – të punojë në 
shtëpi

•	 Zhvendosjen e mobilies për zyrë, 
zgjerimin e hyrjes ose sigurimin 
e rampës që të mundet personi në 
karrocë invalidore ose ajo e cila 
shfrytëzon mjet ndihmës për ecje, 
sigurt dhe komod të arrijë deri në 
vendin e punës. 
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Për persona me dëmtim të dëgjimit:

•	 hearing	loops	(zërim),
•	 alarme	vibratike	ose	vizuele,
•	 teleprinter,	
•	 sms-porosi,
•	 shkronja	të	zmadhuara	(dhe	të	shtypu-

ra),
•	 interpretues	të	gjuhës	së	gjesteve,
•	 videofonë,
•	 titrim	(të	shkruarit	e	të	thënës.
....................................................................

Për persona me shikim të dëmtuar:

•	 zmadhim	i	ekranit	(p.sh.	Zoomtext	)	ose	
softuer	për	lexim	nga	ekrani	(p.sh.	Jaws),

•	 softuer	për	zmadhim	dhe	telefon	celular	
për	persona	me	dëmtim	shikimi,

•	 makina	dhe	shtypës	të	alfabetit	të	Brae-
vit,

•	 zmadhues	për	lexim	të	materialit	të	
shtypur	të	video	-	mbikëqyrjes,

•	 tregues	/indikatorë	për	sipërfaqen	e		
terrenit	të	prekshëm,

•	 sipërfaqe	kontrasti	dhe	hirave,
•	 harta	të	Braeit	ose	të	prekshme.

Për persona me rregullime/sëmundje psikike 
(depresion, skizofreni...):

•	 Marrëveshje	fleksibile	pune	(p.sh.	punë	
prej	në	shtëpi,	orar	i	shkurtuar	pune,	
ndryshimi	i	terminëve	për	fillimin	dhe	
mbarimin	e	orarit	të	punës...)

•	 Pauza	më	të	gjata	ose	më	të	shpeshta

•	 Sigurimi	i	hapësirës	së	ndarë	ose	zyre	të	
veçantë	ë	të	zvogëlohet	zhurma	/	zbavitja	
e	vëmendjes

•	 Ndarja	e	aktiviteteve	nga	projekte	të	
mëdha	në	detyra	të	vogla

•	 Listë	e	obligimeve	dhe	listë	për	kontroll

•	 Takime	të	rregullta	me	mbikëqyrësit/su-
pervizorët.

......................................................................

Për persona me handikap të kombinuar 
vështirësi në mësim (p.sh dislekcion):

•	 Asistencë	rreth	memories	dhe	planifikim-
it,

•	 Kartele	me	detyra,

•	 Listë	e	obligimeve	dhe	listë	për	kontroll,

•	 Softuer	për	lexues	nga	ekrani	(p.sh.	Jaws	),

•	 Rishpërndarje e disa detyrave të 
parëndësishme (p.sh. detyra joob-
ligative), të cilat personi me hand-
ikap me vështirësi i kryen, anëtarit 
tjetër të ekipit.

•	 Lejimi i periudhave gjatë orarit të 
punës për rehabilitim të personit, 
trajtim ose vlerësim (p.sh. sesione 
të	 kontraktuara	 për	 fizioterapi	 ose	
psikoterapi).

•	 Sigurimi i trajnimit plotësues, men-
torimit,	 mbikëqyrjes/supervizionit	
dhe përkrahjes.  

•	 Furnizim	 ose	 modifikim	 i	 pajisjes	
(p.sh. softuer për aktivizim me zë – 
për persona me dëmtim shikimi ose 
telefon me përforcim të zërit – për 
persona me dëmtim të të dëgjuarit, 
si dhe magnetofon për ata të cilët 
kanë vështirësi gjatë marrjes së 
shënimeve).

•	 Ndryshim i teksteve dhe pyetjeve 
për intervistë për punë me çka edhe 
personat me handikap do të mund-
en të tregojnë se janë të aftë që ta 
kryejnë punën përkatëse. 

•	 Sigurimin e interpretuesit të gjuhës 
së gjesteve për persona me dëmtim 
dëgjimi ose lexues të cilët do ti lex-
ojnë personit me dëmtim shikimi 
ose ndonjërit me vështirësi në më-
sim.

•	 Ndryshim të procedurave dhe trajti-
meve disiplinore dhe ankuese.

INfORMAtA PLOtËSuESE

Ekzistojnë shumë lloje tjera të përshtat-
jeve  të cilat llogariten si përshtatje të ar-
syeshme për të punësuarin me handikap.   

Ndonjëherë do të jetë e nevojshme 
kombinim i disa përshtatjeve .

Numri më i madh i përshtatjeve nuk 
janë të shtrenjta, ndërsa për shumicën bile 
as që janë të nevojshme të holla.

Mjetet	 për	 financim,	 gjegjësisht	mbu-
limi i shpenzimeve për përshtatje të ar-
syeshme iu kanë lënë në dispozicion 
punëdhënësve	 të	 kualifikuar	 nëpërmjet	
fondit të veçantë për punësim të per-
sonave me handikap.

Shumicës së njerëzve me handikap as-

pak nuk u janë të nevojshme përshtatjet, 
ndërsa ata të cilët kanë nevojë të tillë, në 
përgjithësi do të dëshirojnë të ju tregojnë 
për llojin e përshtatjes i cili do të kishte 
efekt në rastin e tyre.

SI DO tA DIJË çKA ËSHtË E AR-
SyESHME KuR bËJ PËRSHtAt-

JE?
çka nënkuptohet nën “përshtatje të ar-
syeshme” do të varet nga faktet dhje rre-
thanat për secilin rast veçmas. 

Sipas LPMD, secila përshtatje llogaritet 
si e arsyeshme përveç asaj e cila shkak-
ton	 “dëm/shpenzim	 të	 paarsyeshëm”	për	
punëdhënësin ose organizatën. 

Dëmi ose shpenzimi i paarsyeshëm mun-
det të jetë në kuptim të shpenzimeve të 
rëndësishme	 financiare,	 zgjerimin	 e	 ob-
jektit ekzistues e cila nuk është e mundur 
sipas ligjit ose ndalesave tjera ose për-
shtatja e tillë e cila të punësuarit e tjerë 
do ti lë në pozitë të nënrenditur gjegjësisht 
më pak “të privilegjuar”  

 Ekzistojnë një varg faktorësh të cilët 
duhet të merren parasysh kur vlerësoni se 
përshtatja a është e arsyeshme apo jo:

•	 efekti i përshtatjes është ndihmë për të 
punësuarin me handikap që ta kryejë 
detyrën e tij të punës,

•	 praktikum i përshtatjes,

•	 shpenzim në para ose tjetër për për-
shtatje,

•	 vëllimi	i	resurseve	financiare	të	orga-
nizatës	dhe	të	burimeve	tjera	të	finan-
cave,

•	 vëllimi i shkaqeve të çrregullimeve,

•	 vëllimi	i	ndihmës	financiare	ose	tjetër	
për realizimin e përshtatjes,

•	 natyra e aktiviteteve tuaja (biznesit) 
dhe madhësia e organizatës.
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•	 Fjalim	me	diktim	të	tekstit,

•	 Sigurim	i	udhëzimeve	verbale/instruksioneve.

Për persona me handikap të kombinuar dhe sëmundje afat-
gjate ose kronike (p.sh. diabet, multipleks skleroza, sindromë i 
lodhjes kronike...):

•	 Ftohës	të	fortë	(të	ajrit),

•	 Kondicionerë,

•	 Njësi	punuese	me	përshtatje	të	temperaturës/nxehtësisë,

•	 Modifikime	të	objektit,

•	 Ndryshime	në	ndriçim	(p.sh.	zmadhimin	e	ndriçimit	naty-
ror,	hedhje	e	ndriçimit	fluerecent...),

•	 Marrëveshje	fleksibile	pune	(p.sh.	punë	prej	në	shtëpi,	orar	
i	shkurtuar	pune...).

Planifikimi i zhvillimit mund të jetë i nevojshëm për persona 
me çrregullime degjeneruese (p.sh. parkingje, rampa, ashen-
sorë, modifikim i tualeteve...).

...................................................................................

Mbani mend:

Përshtatjet e arsyeshme më së shpeshti llogariten 
si shpenzim plotësues për përfshirjen e personave me 
handikap,	por	gjatë	kësaj	flitet	se	përshtatjet	e	këtilla	të	
cilat gjoja se u janë të nevojshme vetëm personave me 
handikap paraqesin elemente të dobishme për të gjithë 
të punësuarit në kompani ose institucion, e jo vetëm 
për personin me handikap.  

oDa eKonomIKe e rePUBlIKëS Së maqeDonISë

oda Ekonomike e maqedonisë është shoqata më e vjetër dhe më e madhe dhe me një traditë prej 95 vjet pune është përfaqësuese e interesave 
të ekonomisë. si një institucion me përgjegjësi shoqërore, oda koordinon projektin Qendra për Punësimin e Personave me hendikap, pjesë e 
komponentit 4 të IPa-s për Zhvillimin e Burimeve njerëzore 2007-2013 në republikën e maqedonisë. Përmes aktiviteteve të projektit, oda 
Ekonomike e maqedonisë në bashkëpunim me Polio Plus si partner i projektit ofron përgatitje për punësimin e personave me hendikap me 
fokus të veçantë në ri-trajnimin, trajnimin dhe ngritjen e kapaciteteve, si dhe mundësi për avancim në karrierë dhe sigurim të integruar qasje 
në tregun e punës. 

PolIo PlUS -lëvIzja KUnDër henDIKaP 

Polio Plus është një lider, një krijues aktiv dhe bartës i ndryshimeve të rëndësishme për të ndërtuar botën si një shoqëri në të cilën të gjithë 
njerëzit me hendikap të marrin pjesë si qytetarë plotësisht të barabartë.
Polio Plus, duke u mbështetur në vlerat individuale, si organizat adaptueshëm, të vazhdueshme dhe të qëndrueshme, dhe nëpërmjet për-
dorimit të proceseve dhe mekanizmave të demokracisë indirekte, së bashku me aktorë të tjerë, nxit dhe imponon mundësitë qasje të 
barabartë që siguron pjesëmarrjen e personave me aftësi të kufizuara në tendencat kryesore sociale.
Polio Plus është një organizatë qytetare e njerëzve me dhe pa hendikap që punon në lidhje themelore dhe ushtrimin e plotë të të drejtave dhe 
lirive themelore të personave me hendikap.
misioni ynë është të forcojmë vetëbesimin e njerëzve me hendikap dhe të krijojmë një shoqëri me mundësi të barabarta për të gjithë.
“Polio Plus nuk udhëton vetëm”. misioni ynë realizohet së bashku me aktorë të tjerë në shoqëri
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