


PRAKTIKUM
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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jë edhe të konceptit të mësimit deri në fundjet, i cili promovon 
njoftim aktiv të nivelit praktik me aktivitete konkrete të punës. 

Qëllimi i këtij programi është që të mundësojë arritje të për-
vojave praktike të punës nga proceset e rregullta punuese në disa 
nga kompanitë me të cilët bashkëpunojmë ose në korniza të vet 
Qendrës për punësim të personave me handikap. Lloj të këtillë të 
përvojës është e njohurisë së pazëvendësueshme për secilin per-
son i cili në mënyrë aktive synon të bëhet pjesë e tregut të hapur 
të punës. Edhe më tepër, nëpërmjet arritjes direkte të njohurive 
dhe shkathtësive për vendin konkret të punës rriten shanset për 
ta fituar në të ardhmen atë vend pune.  

Me qëllim që të krijojmë ura në mes kompanive dhe kërkuesve 
aktiv të punës me handikap bëmë rrjet të kompanive nga tregu 
i hapur i punës të cilët janë të gatshëm të përfshinë praktikantë 
me handikap në proceset e përditshme të punës së tyre. Në këtë 
mënyrë do të mundemi edhe drejtpërdrejtë të ndikojmë në te-
jkalimin e barrierave për punësim, punë dhe avancim të vendit 
të vendit të punës të personave me handikap. Por, duke mar-
rë parasysh se edhe kjo është rrugë dyanësore, do të mundemi 
të kontribuojmë edhe drejt tejkalimit të barrierave personale të 
cilat paraqitën në marrëdhënie pune, qofshin ato të jenë tek të 
punësuarit me handikap, kolegët e tyre, mbikëqyrësit dhe/ose 
pronarët...

Programi të cilin e ofron Qendra për punësim të personave 
me handikap mundëson edhe kompensim mujor për një numër 
të caktuar të personave me handikap të cilët marrin pjesë në këtë 
program. Kompensimi mujor është në lartësi e cila i mbulon 
shpenzimet e praktikantit për transport dhe ushqim. 
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Praktikumi paraqet arritje të përvojës së punës nëpërmjet 
pjesëmarrjes në proceset e punës të organizatave të caktuara. Me 
fjalë tjera, kjo është hyrje në karrierën profesionale. Nëpërmjet 
këmbimit të shërbimit për arritjen e përvojës së punës, mundëso-
het ballans dhe kënaqësi e të dy palëve – praktikantin arrin për-
vojë, ndërsa kompania ka kuadër plotësues njerëzor në detyrat 
e punës.  

Ne në Qendrën jemi të vetëdijshëm për rëndësinë e pazëvendë-
sueshme të përvojës së punës, si hap jashtë arsimit formal. Kjo 
përvojë përherë do të ketë përparësi në sytë e secilit i cili kërkon 
të punësojë person të caktuar, për shkak se nëse arsimimi e tre-
gon nivelin e njohurisë teorike, përvoja e tregon praktikumin, 
njohurinë aplikative. Pikërisht edhe për këtë kur ndonjëri kërkon 
të punësojë person, kërkon që të posedojë numër të caktuar të 
viteve të përvojës punuese. 

Edhe pse praktikumi shfrytëzohet më së shumti mes stu-
dentëve me qëllim që ti zmadhojnë përvojat dhe shanset për 
punësimin e parë, duke pasur parasysh sistemin maqedonas të 
“arsimit social”, personat me handikap kanë nevojë të arritjes 
së përvojës së punës pavarësisht nga vitet e tij. Kjo është në lin-

PROGRAMI PËR 
PRAKTIKUM
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•	 Kontribuon	 drejt	 zhvillimit	 personal	 dhe	 pro-
fesional	 të	 personit	 nëpërmjet	 kryerjes	 së	 de-
tyrave	të	punëve	me	niveli	të	ndryshme	të	kom-
plekseve;

•	 Kompletohet	si	hap	të	rrugës	drejt	arritjes	të	ar-
simimit	të	plotë,	por	pa	obligim	për	punësim	në	
kompaninë	në	të	cilën	kryhet	praktikumi;

•	 Planifikohet	dhe	kryhet	në	konsultim	me	Qen-
drën	 për	 punësim	 të	 personave	me	 handikap,	
Polio	 Plus	 –	 lëvizja	 kundër	 handikapit,	 Oda	
ekonomike	e	Maqedonisë,	si	dhe	kompania	në	
të	cilën	do	të	kryhet	praktikumi,	me	qëllim	që	të	
sigurohen	kushte	përkatëse	për	kryerjen	e	suk-
sesshme	të	detyrave	të	punës.;

•	 Është	 përfshirë	 edhe	 komponenti	 mentorik	
nëpërmjet	vet	supervizionit	në	realizimin	e	de-
tyrave	të	punës,	e	cila	në	esencën	e	saj	është	edu-
kative;

KARAKTERIsTIKE 
NE KëTë PRogRAMI

•	 Fitohen	 përvoja	 punuese	 të	 rëndësishme	 për	
ndërtim	 të	mëtutjeshëm	dhe	 avancim	në	karri-
erë;

•	 Avancohen	marrëdhëniet	 të	 cilat	Qendra,	Polio	
Plus	dhe	Oda	ekonomike	 i	kanë	me	kompanitë	
nga	 tregu	 i	hapur	 i	punës,	por	 edhe	avancohen	
kalimet	për	çështje	të	ndryshme	lidhur	me	hand-
ikapin	në	korniza	të	vet	kompanive;

•	 Dukshëm	ngrihet	vetëdija	dhe	sensibilizimi	 i	 të	
punësuarve	dhe	menaxhmenti	në	kompanitë	në	
të	cilat	kryhet	praktikumi	për	të	gjitha	çështjet	e	
lidhura	me	handikapin,	ndërsa	më	qenësoret	për	
mundësimin	 e	 kushteve	 të	 barabarta	 për	 punë-
sim,	punë	dhe	avancim	në	karrierë;

•	 Praktikumi	 është	 më	 i	 suksesshëm	 kur	 prakti-
kanti,	Qendra,	Polio	Plus	dhe	Oda	ekonomike	e	
ndajnë	përgjegjësinë	për	atë	që	kjo	përvojë	të	jetë	
pozitive	dhe	e	vlefshme	për	individin	me	hand-
ikap.
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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

1312

• 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




