


PËRKRAHJE GJATË 
GJETJES SË PUNËS

PROGRAMI PËR 

Ky publikim është përgatitur me ndihmën e Bashkimit Europian. Përmbajtja 
e këtij publikimi është përgjegjësi vetëm e “Oda Ekonomike e Maqedonisë” 
dhe“Polio Plus - Lëvizje kundër handikep” dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron 
qëndrimet e Bashkimit Europian.
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Qendra për punësim të 
personave me handikap, 

paraqet zgjedhje inovative e 
cila synon që ta përmirësojë 
dhe përforcojë 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. 
Pikërisht për këtë, qëllimi ynë 
është që ta risim aktivizimin 
dhe përfshirjen e personave me 
handikap, si persona me rrezik 
të zmadhuar nga përjashtimi nga 
tregu i hapur i punës. Këtë qëllim 
do ta arrimë nëpërmjet avancimit 
të shkathtësive, përmirësimin 

e arsimit dhe kualifikimet e 
personave me handikap, por 
edhe nëpërmjet zhvillimit të 
serviseve sociale në bashkësinë 
të cilët do ta përkrahin integrimin 
e tërësishëm të personave me 
handikap në tregun e hapur të 
punës dhe në shoqërinë më të 
gjerë.

ÇKA DËSHIROJMË 
TË AARIMË?

Duke e përmbushur qëllimin 
tonë, ne:

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 
përfshirjen e personave 
me handikap, si dhe e 
zmadhojmë përgjegjësinë 
korporative të tyre,

4. E risim vetëdijen për 
persona me handikap si 
kontribuues të barabartë 
në proceset e punës si dhe 
të punësuarit e tjerë.

KUSH JEMI NE?
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PROGRAME NË QENDRA PËR 
PUNËSIM TË PERSONAvE 
ME HANDIKAP
Qendra për punësim të personave me handikap ofron pesë programe 
të ndryshme, të cilët  janë modeluar për nevojat individuale të per-
sonave me handikap, si dhe në pajtim me nevojat dhe interesat e 
tregut të hapur të punës. Katër nga këto programe janë dedikuar për 
persona me handikap:

1. Programi për përgatitje për punësim – nëpërmjet 
rritjes së diturisë dhe shkathtësive të personave me handikap i 
risim shanset e tyre për punësim cilësor dhe dinjitoz.

2. Programi për përkrahje gjatë gjetjes së punës – 
rritja e vetëbesimit, shkathtësive komunikuese dhe të shkrimit 
të personave me handikap do ta përmirësojmë vet-paraqitjen e 
personave me handikap para punëdhënësve potencial.

3. Programi për ndërmarrësinë – zhvillimin e kapaciteteve 
për dhe përkrahje të vetë-punësimit të personave me handikap.

4. Programi për voluntarizëm – arritja e diturive praktike 
dhe shkathtësive në kompanitë tona partnere, por edhe në vet 
Qendrën për punësim të personave me handikap.

Nga ana tjetër, me Biznes programin ne i targetojmë kompanitë 
të cilët janë të gatshme dhe dëshirojnë të punësojnë persona me han-
dikap. Nëpërmjet ndërtimit të kapaciteteve të menaxhmentit të lartë 
dhe të mesëm në kompanitë, nëpërmjet trajnimeve orientuese për 
punësimin e personave me handikap, por edhe nëpërmjet përkrahjes 
konstante të këtyre kompanive nga ana e ekspertëve tanë, do të 
mundësojmë atmosferë inkluzive, profesionale dhe miqësore për të 
gjithë. 
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 Ky program, sa për fillim përmban:

•	 Trajnim	për	përpilim	të	biografisë	së	shkurtër
•	 Trajnim për vetë-prezantim në intervistë
•	 Trajnim për ndërtim dhe mbajtje të raporteve ndër-

njerëzore në vendin e punës

Intervista është hapi i radhës në procesin e zgjedhjes së 
kandidatin më të mirë. Këtu, punëdhënësi e ka mundësinë 
më detajisht ti njohë kandidatët të cilët janë paraqitur për 
vendin e punës. Zakonisht intervista përbëhet nga disa py-
etje kyçe për pozicionin punues, të cilët mbulojnë përvo-
jë paraprake pune, njohje të veprimtarisë së kompanisë ku 
keni aplikuar, përvojë në përmbushje të detyrave punuese të 
cilët janë paraparë për vendin konkret të punës, si dhe çësht-
je me të cilat testohet aplikimi i njohurive dhe shkathtësive 
të cilat i posedon kandidati.

 Intervista është momenti kur kandidati duhet ta 
lëne atë “përshtypjen e parë të shkëlqyeshme”. Këtu vijnë 
në shprehje shkathtësitë komunikuese personale, si dhe sh-
kathtësitë  për vetë-prezantim. Pikërisht këto janë edhe sh-
kathtësitë kyçe të cilat personat dëgjues të këtij trajnimi do 
ti arrin. Treguar me zhanrin e biznesit – me këtë trajnim 
personat do të marrin njohuri si më mirë “të shiten”.  

TRAJNIM PËR VETË-PREZANTIM 
NË INTERVISTË
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Programi për përkrahje gjatë gjetjes së punës është orientuar 
drejt mundësimit të shkathtësive bazë tek personat me handikap 
drejt asaj se si ta paraqesin vetveten – në letër dhe drejtpërsëdre-
jti. Siç thuhet – “nuk fitohet shansi i dytë për përshtypjen e parë 
të mirë”. Por shpesh herë ajo është çelësi drejt sigurimit të suk-
sesshëm të vendit të dëshiruar të punës.

Nëpërmjet këtyre kurseve personat me handikap do të ar-
rin njohuri dhe shkathtësi praktike për atë se si shkruhet dhe 
përmbahet biografia e shkurtër personale, si duhet të sillen ndaj 
personave të cilët realizojnë intervista në procesin e punësimit, 
por edhe si të ndërtohen dhe mbahen raportet kolegjiale dhe me 
respekt me kolegët dhe të punësuarit tjerë në kompani.  

 Të gjitha kurset zhvillohen në pajtim me nevojat e identi-
fikuara të personave me handikap, nëpërmjet procesit të thellë 
konsultativ. Këto nevoja dalin nga ndarja  afatgjatë në siste-
min arsimor dhe kirikulumet në “shkollat speciale” të cilët do 
ti përgatisin personat me handikap për hyrje në tregun e hapur 
të punës.  

PROGRAMI PËR 
PËRKRAHJE GJATË 
GJETJES SË PUNËS
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Duke i pasur parasysh specifikimet e përgjithshme të 
fenomenit handikap, por, më me rëndësi, edhe të llojeve 
konkrete të handikapit, ndërtimi dhe mbajtja e raporteve 
efektive të punës me kolegët dhe të eprorëve bëhet si 
pyetje e rëndësishme.  

 Gjithsesi, po ashtu siç “duhet dy për tango”, 
edhe në ndërtimin dhe mbajtjen e raporteve duhet të 
kenë dëshirë edhe të dy kolegët ose i punësuari dhe urd-
hëruesi. Për këtë shkak puna këtu duhet të fokusohet në 
tri nivele: me të punësuarit me handikap, me kolegët 
e tyre të afërt, por edhe me menaxhmentin/ pronarët e 
kompanive. 

 Edhe pse ndërtimi dhe mbajtja e këtyre raporteve 
është rrugë dyanësore, me këtë trajnim ne do ti përf-
shimë personat me handikap. Koj është pasojë sepse 
jemi të vetëdijshëm se secili ndryshim fillon nga brenda 
dhe më pastaj shihet edhe nga rrethi. Duke i trajnuar 
persona me handikap se si të ndërtojnë raporte të mira 
ndër-njerëzore në vend të punës në bazë të respektimit 
të ndërsjellë, ne do të mundësojmë po të njëjtët persona 
të mos pranojnë as më pak kur më do të gjenden në ven-
din e punës.

TRAJNIM PËR NDËRTIM DHE MBAJTJE 
TË RAPORTEVE NDËR-NJERËZORE 
NË VENDIN E PUNËS
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Shqyrtimi i biografisë së shkurtër është hapi i parë 
të cilin secili punëdhënës e ndërmerr gjatë zgjedhjes 
të kandidatit më të mirë për vendin e punës. Në bazë 
të biografisë së shkurtër ai/ajo shikon a janë përm-
bushur kushtet për aplikim, por, edhe më me rëndësi, 
ka mundësi që ti shqyrtojë cilësitë e secilit kandidat 
individualisht, si dhe përvojat e kaluara të punës.  

 Biografia e shkurtër është kontakti i parë të 
cilën punëdhënësi potencial e ka në Ju. Për këtë, cilë-
sia me të cilën është përpiluar biografia e shkurtër 
dhe informatat të cilat në te janë shënuar, direkt nd-
ikojnë në përshtypjen e parë të cilën do ta leni tek 
punëdhënësi. Ndërkaq, sa më e mirë të jetë ajo përsh-
typje – të mëdha janë shanset për tu tejkaluar në këtë 
“filtër” të parë në selektimin për vendin e dëshiruar të 
punës dhe marrjes së ftesës për intervistë.

 Në këtë trajnim secili pjesëmarrës do të ketë 
mundësi ti njohë mënyrat e përpilimit të biografisë 
së shkurtër cilësore dhe konkrete, e me këtë do ti risë 
shanset për fitimin e punësimit të dëshiruar. 

TRAJNIM PËR PËRPILIM TË 
BIOGRAFISË SË SHKURTËR
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Qendra për punësim të per-

sonave me handikap do të 
kontaktojë me ju, duke siguru-

ar informacionin përkatës
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• Faqe interneti
• Broshura
• Fletushkë reklame
• Publikime

HAPI 5
Prisni një përgjigje

HAPI 6
Shënoni ditët

Orari i trajnimeve dhe 
kurseve mund të përshtatet 

në përputhje me planin e 
përgjithshëm të Qendra për 

punësim të personave me 
handikap

HAPI 7
Studioni rregullisht dhe 

merrni një diplomë / 
certifikatë

HAPI 8
Aplikoni per një pune

Jeni të rregullt në klasë, 
plotësoni detyrat e dhëna, 

përfundoni projektet, tregoni 
njohuritë tuaja dhe merrni një 

diplomë / certifikatë

Shkruani CV tuaj, përfshini 
njohuritë tuaja dhe aftësitë 

tuaja të reja dhe aplikoni në 
mënyrë aktive për një punë

HAPI 1
Gjeni Qendra për 
punësim të personave 
me handikap

HAPI 2
Informohu

• Adresa e internetit
• Adresa postare 

HAPI 3
Gjeni materiale të 
dobishme

HAPI 4
Aplikoni

shihni faqen e fundit

• Telefon
• E-mail
• Adresa postare 

• Nëpërmjet faqes sonë të 
internetit

• Vizitoni zyrën tonë
• Me e-mail
• Me postë

shihni faqen e fundit
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KONTAKT

rr. Dimitrija Cupovski Nr. 13
1000 Shkup

Tel. 02/3244-000
jadranka@mchamber.mk

www.mchamber.mk

Polio Plus - Lëvizje kundër handikep

Bull. Avnoj-it Nr. 64. lok. 2
1000 Shkup

Tel. 02/2400-544
dec@polioplus.org.mk
www.polioplus.org.mk

“Oda Ekonomike e Maqedonisë” и 
Qendra e Punësimit për Personave me Hendikep




