


TRAJNIME TË 
AVANCUARA PËR 
KOMPANITË

bIzNEs PROgRAMI 

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 
ka për qëllim që ta avancojë dhe 
përforcojë punësimin e personave 
me handikap dhe to zmadhojë 
kapacitetet e tyre për avancimin e 
karrierës profesionale.

Qendra për punësim të 
personave me handikap është urë 
në mes personave me handikap 
të cilët dëshirojnë të zmadhojnë 
punësimin e tyre dhe kompanive 
të biznes sektorit – aktiv në 
tregun e hapur të punës. Pikërisht 
për këtë, qëllimi jonë është që 
ta zmadhojmë aktivizimin  dhe 
përfshirjen e personave me 
handikap me rrezik të zmadhuar 
të përjashtimit nga tregu i hapur 
i punës. Këtë qëllim, do ta 
arrijmë nëpërmjet avancimit 
të shkathtësive, avancimin e 

arsimimit dhe kualifikimin e 
personave me handikap, por edhe 
nëpërmjet zhvillimit të serviseve 
sociale në bashkësi 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 ARRIJMË?
Duke e plotësuar qëllimin tonë, 
ne:

1. Vendosim  servis inovativ për 
punësim për persona me han-
dikap,

2. I përforcojmë kapacitetet për 
punësim dhe avancim në kar-
rierë të personave me hand-
ikap,

KUSH JEMI NE?
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3. I përforcojmë kapacitetet e 
biznes sektorit për përfshirjen 
e personave me handikap, si 
dhe ta zmadhojmë përgjeg-
jësinë e tyre kooperative,

4. E ngremë vetëdijen për per-
sona me handikap si kon-
tribuues në proceset punuese 
si dhe i të punësuarve tjerë.
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Nga ana tjetër, biznes programi paraqet tërësi të menduar e cila 
duhet tu përgjigjet nevojave të kompanive gjatë punësimit dhe punës 
së personave me handikap. Ky program përmban 3 lloje të shërbi-
meve të cilat i mundësojmë për kompanitë:

1. Trajnime bazë për kompanitë – trajnime dedikuar për të 
gjitha kompanitë në Maqedoni të cilët kanë interes ti rrisin 
njohuritë e tyre për përfshirjen e personave me handikap në 
aktivitetet e tyre personale. Këto trajnime përfshijnë njohje 
me aspekte kyçe të handikapit dhe punës, veçoritë të cilat 
dalin nga ato raporte, si dhe mënyrën se si të përfshihen të 
punësuarit me handikap në kolektivin punues.

2. Trajnime të avancuara për kompanitë – trajnime dedikuar 
për të gjitha ata kompani të cilat i ofrohen çështjes së hand-
ikapit me vëmendje më të madhe edhe nga aspekti strategjik. 
Këto trajnime përfshinë arritje të njohurive të avancuara për 
menaxhim me të punësuarit me handikap, krijimin e politi-
kave inkluzive në kompaninë të cilët kanë për qëllim që ti 
sigurojnë mundësitë e barabarta të të punësuarve me hand-
ikap, si dhe outreach strategjitë për atë se si të veprojë kom-
pania ndaj klientëve/shfrytëzuesve potencial me handikap.

3. Kushte për përkrahje të kompanive – shërbim dedikuar 
për kompanitë të cilët punësojnë persona me handikap dhe 
të cilëve u duhet përkrahje për avancimin e kushteve për 
punësimin e këtyre personave me qëllim të mundësimit të at-
mosferës inkluzive, profesionale dhe miqësore për të gjithë. 
Ekspertët – bashkëpunëtorët e Qendrës për punësim të per-
sonave me handikap qëndrojnë në dispozicion që tu përgjig-
jen kërkesave Tuaja.
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PROGRAMET NË QENDËR
Qendra për punësim të personave me handikap ofron pesë programe 
të ndryshme, të cilët janë planifikuar për nevoja 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: programi për punësim; programi për 
përkrahje gjatë gjetjes së punës; programi për ndërmarrësi; dhe 
programi për praktikum / vollonterizëm, ndërkohë që një objek-
tiv i vetëm gjithëpërfshirës është drejt biznesit.
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Kompanitë e tregut të ha-
pur të punës janë partner 
kyç  të Qendrës për punësim 
të personave me handikap. 
Vetëm nëpërmjet integrim-
it të kërkuesve aktiv të punës 
me handikap në këtë treg 
do të mundemi të flasim për 
mundësitë e barabarta dhe 
mos diskriminimin  në punën 
dhe proceset e punës. si pjesë 
e orientimit strategjik të Qen-
drës dhe partnerëve të cilët i 
përkrahin, mundësimin e njo-
hurive të reja dhe teknikave in-
ovuese si të përfshihen çësht-
jet më të ndryshme lidhur me 
handikapin në proceset e rreg-
ullta të punës është prioritet. 

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

Përkushtimi i të gjitha 
niveleve në organizim është 
kritike drejt mundësisë dhe 
mirëmbajtjes së mjedis-
it punues i cili në mënyrë të 
vërtetë nxit mjedis punues 
të llojllojshëm dhe inkluziv. 
Këto nivele i përfshinë ud-
hëheqësitë në nivel më të lartë 
(përfshirë këtu edhe organet 
kulmore ekzekutive), ekipet e 
tyre udhëheqëse dhe të punë-
suarit. Menaxhmenti i mesëm 
dhe supervizorët, e veçanër-
isht të punësuarit në departa-
mentin për resurse njerëzore 
(si dhe personel tjetër i cili ka 
rol aktiv në marrjen e vendi-
meve për punësim) duhet ta 
kuptojnë rolin të cilin e kanë 
në mundësimin e mjedisit in-
kluziv të vendit të punës 

Trajnimet e avancuara 
janë varg trajnimesh gjatë një 
viti kalendarik të cilët kanë 
për qëllim të ofrojnë njohuri 
të avancuara dhe nocionime 
rreth një varg specifikash 
me fenomenin handikap dhe 
punë. Duke u ndërtuar në njo-
huritë e arritura nëpërmjet tra-
jnimeve bazë, këto trajnime 
më detajisht i përpunojnë 
institucionet e barazisë, mos 
diskriminimi dhe mundësitë e 
barabarta të vendit të punës; 
duke i përfshirë këto instituci-
one në dokumentet themelore 
dhe strategjike të kompanive 
të cilët e udhëheqin zhvil-
limin e resurseve njerëzore; 
si dhe përpilimin e doku-
menteve strategjike të kom-
panive të cilat janë orientuar 
drejt tërheqjes së personave 
me handikap si klientë, kon-
sumatorë, shfrytëzues të shër-
bimeve... 

si edhe trajnimet bazë, 
edhe trajnimet e avancuara  
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realizohen në territorin e tërë 
Maqedonisë, në mënyrë në të 
cilën ekipet e organizuara të 
Qendrës, Polio Plus dhe Odës 
ekonomike mbajnë trajnim 
në një qytet. Në këtë trajnim 
ftohen firmat e atij qytetin 
dhe ato të cilët gravitojnë në 
të njëjtin, ndërsa në vet tra-
jnimin përveç aktiviteteve të 
sqaruara më poshtë, mundëso-
het edhe këshilla praktike për 
pjesëmarrësit se si të siguro-
jnë  inkluzim më të madh të 
përgjithshëm të punës, rritjen 
e nivelit të përfshirjes të per-
sonave me handikap në proce-
set e rregullta, si dhe tërheq-
jen e klientëve me handikap.   

 Nëpërmjet trajnimeve 
të avancuara për kompanitë, 
por edhe nëpërmjet programit 
për praktikum/vollenterizëm 
ju mundësojmë kompanive 
partnere të fitojnë trajnim të, 
vendit të punës dhe kontroll 
të punës të personave me 
handikap, Qendra mundëson 
njohuri të detajuara dhe të 
patjetërsuara dhe shkathtësi 
të kompanive. Më tutje, duke 

e theksuar nevojën për qasje 
të integruar drejt handikapit, 
vlefshmëria e planifikim-
it strategjik dhe përfshirjen 
e çështjeve më të ndryshme 
lidhur me handikapin në fush-
ëveprimin e punës së firmave 
do të jetë qartë e prezantuar. 
Kjo i përfshinë edhe kërke-
sat për biznes të tërësishëm 
inkluziv i cili kërkon që kon-
sumatorët të jenë më tepër të 
përfaqësuar në aktivitetet e 
përditshme në vet kompaninë, 
por edhe mundëson aspekt të 
përgjegjësisë shoqërore dhe 
korporatave të ndërmarrjes. 

Trajnimet e 
avancuara për 
kompanitë përf-
shinë:
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• si të organizohet dhe implementohet praktikumi/vol-
lonterizimi i personave me handikap dhe sfidat even-
tuale me të cilat mund të ballafaqohen kompanitë.

• Rëndësia e trajnimit të vendit të punës dhe kontrol-
lit të punës të personave me handikap për procesin e 
gjithëmbarshëm punues dhe rezultatet e kompanisë.

• zhvillim dhe përfshirje e trajnimeve për çështje 
konkrete lidhur me handikapin si pjesë e aktivitetit të 
rregullt dhe të vazhdueshëm të kompanive, dedikuar 
drejt llojllojshmërisë, respektimit dhe tolerancës. 

• si të implementohet rregullimi i arsyeshëm i vendit 
të punës në mënyrë më të lehtë dhe me shpenzime 
më të vogla për kompanitë.

• Rëndësia e rrjetëzimit dhe ndarja e përvojave dhe 
praktikave pozitive nga përditshmëria e kompanive 
të cilat punësojnë person me handikap.

• Regrutimi i personave me handikap në fuqinë 
punëtore të kompanisë dhe kushtet për sigurimin e 
procedurave të arritshme dhe të kapshme të selekti-
mit të kandidatin punues, puna e tij dhe përparim në 
karrierë.

• Përfshirja e çështjeve lidhur me handikapin në doku-
mentet bazë dhe strategjike të kompanisë, si dhe në 
outreach strategjitë për tërheqjen e konsumatorëve 
me handikap.
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Punësoni Personave me 
handicaP dhe merrni 

mbështetje nga shteti

Informohuni në Qendrën për Punë-
simin të personave me handikap 

përmes internetit, telefonit, emailit ose 
direkt në mjediset tona.

mësoni më shumë 
rreth mundësive dhe 

Përfitimeve

Regjistrohuni për t’u bërë partner i 
Qendrës, vizitoni trajnimet që u ofro-

jmë partnerëve tanë, lexoni materiale 
të dobishme nga interneti, broshura, 

fletushka, botime.

tregoni interes në 
njohuritë e avancuara 

të menaxhimit të Per-
sonave me handikaP 

Regjistrohuni për t’u bërë partner i 
Qendrës. Jeni një pjesëmarrës aktiv 
në trajnimin e avancuar për anëtarët 

dhe përdorni shërbime të përshtatura 
posaçërisht për të promovuar 

punën tuaj.

të tejkaloheni sfidat e 
Punësimit të Personave 
me handikaP

• Qendra vepron si ndërmjetës me 
kërkesë të anëtarëve.

• Trajnimet për anëtarët e Qendrës 
ofrojnë shumë përgjigje.

• Jeni në kontakt me ne në mënyrë që 
të mund të reagojmë në kohë.

të maksimizoni fitimet me 
një Pozicion afatgjatë, 
Përfshirjen strategjike 
të komPanisë 

Në bashkëpunim me Qendrën dhe ek-
spertët e tij mund të zhvillohen:
• Strategjia për përfshirjen e handikepit 

në mjedisin dhe proceset e punës;
• Strategjia për tërheqjen e klientëve / 

klientëve potencialë të shërbimeve / 
produkteve tuaja

krijoni një kompani me 
përgjegjësi shoqërore dhe 
gjithëpërfshirëse sipas 
shablloni evropianë, duke 
përdorur fondet që janë në 
dispozicion për ju nga shteti 
me ndihmën e Qendrës për 
Punësimin të personave me 
handikap!

HAPI

haPi

haPi

haPi

haPi



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

APLIKACIONI




