


përgatitje 
për punësim

programin 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,

KUSH JEMI NE?
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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.
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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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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:
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Ky program, sa për fillim përmban:

•	 Kurs bazë i gjuhës angleze

•	 Kurs bazë i alfabetit informatik

•	 Kurse për shkathtësi të përparuara 
specifike	kompjuterike	

në kohën moderne njohja e gjuhës angleze është 
e patjetërsueshme. edhe më tepër, gjuha angleze 
është e para “gjuhë globale”, në kuptimin se patjetër-
sueshmëria e njohjes së saj nuk kufizohen vetëm në një 
vend të caktuar – ajo është gjithkund prezent. Veçanër-
isht nëpërmjet avancimit, njohjes dhe njohurisë të 
gjuhës angleze është e patjetërsueshme për secilin in-
divid i cili dëshiron të avancohet në sferën personale 
dhe profesionale. pa njohjen e kësaj gjuhe ngelemi të 
privuar nga mundësitë që direkt ti kuptojmë filmat e 
dëshiruar, burimisht ti lexojmë librat e dëshiruara, ti 
avancojmë njohuritë tona në sfera të ndryshme, ti mbi-
zotërojmë kompjuterët...

 Kursi bazë i gjuhës angleze do të ju mundësojë 
baza gjuhësore pjesëmarrësve.

KURS BAZË I GJUHËS ANGLEZE
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programi për përgatitje për punësim i Qendrës për punësim 
të personave me handikap është orientuar drejt mundësimit të di-
turive dhe shkathtësive konkrete të të rinjve, të rriturve dhe më 
të moshuarve të interesuar persona me handikap. Këto dituri dhe 
shkathtësi do ti risin shanset për punësim dhe përparim në karri-
erat të pjesëmarrësve në tregun e hapur të punës. për këtë shkak, 
ky program targeton edhe persona të punësuar dhe të papunësuar 
me pengesa në zhvillim, learning, fizike dhe intelektuale.   

Ky program do tu mundësojë pjesëmarrësve njohuri në sferën 
e gjuhës angleze dhe informatikës. Këto kurse janë dizajnuar që 
ti përgatitin pjesëmarrësit në mjedise të ndryshme pune, duke i 
zhvilluar shkathtësitë e tyre profesionale dhe produktivitet infor-
matik.

të gjitha kurset janë zhvilluar në pajtim me nevojat e identi-
fikuara të biznes sektorit, nëpërmjet procesit të gjerë konsultativ. 
Kurikulumet e të gjitha tre kurseve janë zhvilluar nga ekspertë 
gjuhësor dhe informatik, në bashkëpunim me përfaqësuesit e 
Qendrës për punësim të personave me handikap . gjithsesi, nev-
ojat specifike të grupeve të targetuara janë bazë në përgatitjen e 
kurikulumeve.

PROGRAMI PËR 
PËRGATITJE PËR 
PUNËSIM
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njohuria dhe përdorimi i avancuar me programet 
kompjuterike është përparësi thelbësore i secilit kandi-
dat për punësim në raport me konkurrenten e tij. Qof-
shin ato programe për dizajn grafik, ueb dizajn, pro-
grame arkitektonike, audio dhe video programe etj., 
DeC në partneritet me it shkolla të dëshmuara dhe 
qendra arsimore do tu mundësojë personave me han-
dikap të arrin me njohuri në pajtim me interesat dhe 
nevojat e tyre. 

 Lëndët e këtyre kurseve janë fleksibile në pa-
jtim me dëshirën e pjesëmarrësve. personat me han-
dikap të cilët do të jenë pjesë e këtyre kurseve do të 
integrohen në më shumë grupe ekzistuese të dëgjuesve 
të kursit.

KURSE PËR SHKATHTËSI TË AVANCUARA 
SPECIFIKE KOMPJUTERIKE
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Kompjuterët janë edhe e tashmja edhe e ardhm-
ja. asnjë detyrë pune nuk mundet të mendohet që të 
plotësohet pa shfrytëzimin e ndonjë lloji të kompjuter-
it. për personat me handikap kjo është veçanërisht e 
rëndësishme, për atë se pa dallim të llojit të handika-
pit, puna e suksesshme me kompjuterë është imperativ 
që të mundet të ketë përparësi para konkurrencës për 
vend të caktuar pune. 

Ky kurs përfshinë 5 njësi tematike: 

• microsoft Word®, 

• microsoft excel®, 

• microsoft powerpoint®, 

• shfrytëzimi i internetit dhe 

• shfrytëzimi i e-mail-it. . 

KURS BAZË I IMFORMATIKËS
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• Faqe interneti
• Broshura
• Fletushkë reklame
• publikime

HAPI 5
prisni një përgjigje

HAPI 6
shënoni ditët

Brenda 15 ditësh dikush nga 
Qendra për punësim të per-

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

ar informacionin përkatës

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




