


ndërmarrësinë
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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• të jetë i përgatitur të ballafaqohet dhe ti tejkalojë qëndrimet 
dhe kufizimet e tija personale;

• frymë garuese;

• ndërtimi i lidhjeve efektive dhe bashkëpunim me ekipet;

• gjithmonë të posedojë ide ose mënyrë më të mirë për real-
izimin e qëllimeve;

• përvojë ose njohuri për ndonjë specialitet;

• dëshirë për të bërë gjithçka për të arritur sukses;

• të ketë zhvilluar ndjenjë të ngjashme për drejtimin;

• të posedojë potencial të pakufizuar – gjithmonë të rritet, 
mësojë dhe paraqesë më mirë.

Programi për ndërmarrësi do të fokusohet te personat me aftësi 
të kufizuara të cilët kanë koncept konkret, ambicie dhe kapac-
itete të fillojnë biznes të vetin. Në bazë, me këtë program DEC 
do të fokusohet te ato persona me handikap të cilët:

• kanë mënyrë sistemore të të menduarit (mendojnë për pro-
jekte dhe ide si pjesë nga fotografia më e madhe dhe të kup-
tojnë se si detajet përputhen dhe integrohen në tërësinë),

• posedojnë nevojë të fuqishme për arritje dhe të kenë frymë 
të fortë garuese, por edhe me vetë veten,

• posedojnë vendimmarrje dhe përkushtim, konsekuencë në 
obligimet, vetëbesim dhe ti mbajnë punët suksesshëm nën 
kontroll personal,

• kanë karakter objektiv, por pozitiv të hapur për evolucion 
dhe pranim të ideve të reja,

• posedojnë shkathtësi personale komunikuese dhe janë të 
gatshëm që ti avancojnë.
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Ndërmarrësia paraqet inovim, financim dhe realizim i biznes 
ideve, me qëllim të prodhimtarisë në mënyrë më ekonomike të 
mallrave ekonomike. Fjala ndërmarrësi ka shumë domethënie. 
Nga njëra anë, ndërmarrës është personi i cili fillon punë të reja  
dhe posedon karakteristike të veçanta të cilët radhë dikush i 
ka. nga ana tjetër, secili i cili dëshiron të punojë vet mundet të 
emërohet si ndërmarrës.    

në esencë, të bëhet ndërmarrës do të thotë të bëhet vet shef i 
vetes. Por, cilat janë karakteristikat e ndërmarrësit të mirë? 

• i sigurt në vetvete, plotësisht me vetëbesim dhe i pavarur;

• i aftë të vendosë qëllime të qarta dhe të matura;

• aftësia për të kërkuar informata dhe resurse për arritjen 
e qëllimeve;

• aftësi lideri;

• të pranojë se gabimet dhe rreziqet janë pjesë e suksesit;

• të mundet të punojë edhe nga 50 orë në javë – nuk është 
i punësuar tipik;

• të posedojë automotivim të pakufizuar;

PROGRAMI PËR 
NDËRMARRËSINË
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në disa vite të kaluara kemi tregime të suksesshme 
të personave të vetëpunësuar me handikap, të përkrahur 
edhe nëpërmjet masave aktive për punësim të Qeverisë 
së rm dhe nëpërmjet aktiviteteve të UndP. duke u 
koordinuar me këto, e shqyrtojmë nevojën të përkrahjes 
të targetuar plotësuese të këtyre (dhe tjerëve) personave 
të vetëpunësuar me handikap.

 Për këtë shkak, nëpërmjet këtyre trajnimeve 
Qendra për punësim të personave me handikap do të 
ofrojë qasje të targetuar drejt temave dhe sfidave me të 
cilat ballafaqohen personat e vetëpunësuar me hand-
ikap, por do të ketë edhe një karakteristikë të unifikuar 
drejt tipareve të përbashkëta të cilat i kanë të gjitha bi-
zneset – puna financiare dhe udhëheqje të administratës.

TRAJNIM PËR PËRKRAHJE TË PERSONAVE 
TË VETËPUNËSUAR ME HANDIKAP
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TRAJNIM PËR ZHVILLIM TË 
KAPACITETEVE  PËR VETËPUNËSIM

Ky program, sa për fillim përmban:

•	 Trajnim	për	zhvillim	të	kapaciteteve	për	vetëpunësim

•	 Trajnim	për	përkrahje	të	personave	të	vetëpunësuar	me	
handikap

nëpërmjet zhvillimit të kapaciteteve për vetëpunë-
sim të personave me handikap DEC do të kontribuojë 
drejt rritjes së pavarësisë së tyre, vetë-qëndrueshmëria 
ekonomike, por edhe drejt vetë-realizimit jetësor të 
tyre. Personat me handikap dhe familjet e tyre nëpërm-
jet këtyre trajnimeve do të arrinë njohuri dhe shkathtë-
si biznesi, vokacione dhe marketingu.

 Edhe pse të targetuara, këto trajnime janë ap-
likative për spektrin e gjerë të biznes ideve. me këtë 
kontribuojmë kah përhapja e derës së gjithëmbarshme 
të tregut të punës për të gjitha personat me handikap. 
ndërsa në këtë mënyrë do të kontribuojmë edhe dre-
jt sigurimit të tregut të hapur inkluziv të punës dhe 
zvogëlimin e ndarjes në punësim dhe punë të per-
sonave me handikap.

 Përfundimisht, nëpërmjet këtyre trajnimeve 
dhe tregimeve të suksesshme të cilët vazhdimisht do 
të ndiqen, do të mundësojmë që personat me handikap 
të jenë të dukshëm në shoqëri dhe të bëhet të njohur si 
persona të cilët në mënyrë profesionale dhe me vetëdi-
je e kryejnë punën e tyre – pavarësisht nga handikapi.
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Brenda 15 ditësh dikush nga 
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



А
П
Л
И
К
А
Ц
И
ЈА

	ЗА
 П

РО
ГР

А
М

АТ
А

 
“П

РЕ
ТП

РИ
ЕМ

Н
И

Ш
ТВ

О
”

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




