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BIZNES BASHKËSINË  

Personat me handikap kanë të drejtë të punës dhe punësimit, edhe pse 
shpeshherë janë të përjashtuar nga tregu i hapur i punës. Shkaqet për për-
jashtimin nga tregu i hapur i punës shpeshherë janë të llojllojshme  dhe janë 
të lidhur me mospasjen e mundësive për përshtatjen e përvojave ekzistuese 
dhe njohurive të tregut të punës, mos qasja e vendit të punës, paragjykimet 
e tjerë.

Pikërisht mungesa e përvojës dhe njohurisë janë një ndër shkaqet krye-
sore se pse personat me handikap llogariten të përjashtuar nga tregu i hapur 
i punës, e me këtë tregu i hapur i punës është i pakapshëm për to. Situatë 
në të cilën të gjithë janë në humbje, edhe personat me handikap, edhe 
punëdhënësit, por edhe shteti i cili nuk mundet ti shfrytëzojë mjetet të cilat 
në formë të tatimeve i paguajnë të gjithë qytetarët e punësuar. 

Polio Plus – lëvizje kundër handikapit, Maqedoni së bashku me partnerët 
e saj, shoqata LINK, Mostar Bosnjë dhe Hercegovinë filloi me realizimin e 
projektit “Pilot aksion për qasje drejt të drejtave të punës të personave me 
handikap” i cili është përkrahur nga Bashkimi Evropian dhe R. e Maqedo-
nisë nëpërmjet programit IPA për inkluzim social në nivel lokal, instrument 
i Bashkimit Evropian  për ndihmë para anëtarësimi, IPP programi operativ 
për zhvillim të resurseve njerëzore 2007-2013. 

Nëpërmjet një varg aktivitetesh të cilët përfshinë analizën e legjislacionit 
momental dhe realizimit të tij, identifikimi i pilot grupit të personave me 
handikap dhe krijimin e ekipit multi – disiplinor të ekspertëve për përpilim-
in e Planeve Individuale Profesionale, nxitja e personave me handikap 
dhe kompanive që të sigurohet qëndrueshmëri gjatë punësimit në tregun 
ne hapur të punës palët e përfshira, personat me handikap dhe përfaqë-
suesit e tyre, organizatat e personave me handikap, kompanitë private dhe 
pushtetarët nacional dhe lokal kanë mundësi që ti avancojnë njohuritë e 
tyre për të drejtat të cilat i kanë gjatë punësimit dhe masat përkatëse të cilat 
ofrohen nga ana e R. të Maqedonisë. Për këtë shkak është e nevojshme edhe 
përmirësimi i mëtutjeshëm i njohurive me qëllim që të arrihen përvoja të 
reja praktike të cilat do të ndihmojnë që më lehtë të arrihet deri te tregu i 
hapur i punës.
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Cili është tregu i tretë më i madh në Maqedoni? Përgjigja mund të Ju 
befasojë. Kjo nuk është racë e caktuar, gjini apo grupmoshë. Këta janë 
persona me handikap. Madhësia e kësaj popullate i tejkalon të gjitha 
pakicat. Nëse në këtë grup i shtojmë edhe familjet e tyre, miqtë dhe bash-
këpunëtorët fitohen mbi 300,000 njerëz  me fuqi blerëse. 

Të punësuarit me handikap mund të ju ndihmojnë ndërmarrjeve që ti 
kuptojnë dhe përmbushin nevojat e kësaj baze të rëndësishme dhe e zgje-
ruar e klientëve. Hulumtimet tregojnë se konsumatorët me dhe pa hand-
ikap i favorizojnë bizneset të cilët punësojnë persona me handikap dhe se 
personat me handikap mund ta sigurojnë biznesin e juaj me të menduarit 
fleksibil, inovativ e cila është e nevojshme për frymën garuese në shekul-
lin e 21.

Biznes strategjitë të cilat i përfshinë dhe kanë politika dhe praktika për 
punësim, regrutim, angazhim, mbajtje dhe avancim të personave të kual-
ifikuar me handikap janë më të suksesshme. Kjo në bazë është vegël për 
punëdhënësit të cilët dëshirojnë që vendet e tyre të punës të jenë të llojllo-
jshme dhe inkluzive. Edhe kjo është vegël e rëndësishme, veçanërisht për 
punëdhënësit të cilët dëshirojnë të jenë të suksesshëm në tregun e sotëm të 
llojllojshëm dhe global.  

Orientimet të cilat gjenden në këtë dokument u përkasin biznes kom-
panive të cilët dëshirojnë që ta zhvillojnë biznesin e tyre me punësimin e 
personave me handikap.
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KREU I

PËRPARËSITË E 
PUNËSIMIT TË 
PERSONAVE 
ME HANDIKAP

Përparësitë e punësimit të 
personave me handikap

I

Barazia e mundësive për punësim 
mund të arrihet nëpërmjet sigurimit të 
mjedisit pa barriera duke përfshirë rreg-
ullimin efikas të arsyeshëm dhe qasje 
inkluzive gjatë udhëheqjes me biznes 
kompaninë, të cilët do të duhej të syn-
ojnë të jenë mjaft të hapura dhe të mos 
kenë paragjykime ndaj të punësuarve. 

 Biznes bashkësitë së bashku me or-
ganizatat e personave me handikap 
dhe Qeveritë duhet që ta udhëheqin 
rrugën për punësim inkluziv, nëpërmjet 
përmirësimit të praktikave për punësim 
si dhe zhvillimin e strategjive të qarta 
për persona me handikap, si të punësuar 
në tregun e punës. 

Sigurimi i punësimit të personave me 
handikap dhe përfshirja e tyre në tre-
gun e hapur të punës nuk është vetëm 
ti jepet ndokujt punë, por qëllimi është 
që të përkrahen personat me handikap, 
si dhe personat tjerë ti arrijnë qëllimet e 
tyre të jetës. 

1.1 DEFINICIONE 

Konventa për të drejtat e personave 
me handikap tregon se fenomeni hand-
ikap ka formë zhvillimore dhe dinamike 
e cila  përjeton përshtatje të kohë pas 
kobshme gjatë kohës pa dallim të mo-
menteve të ndryshme socio ekonomike 
në shoqëri.

Me fjalë tjera, si zhvillohet shoqëria, 
po ashtu mund të paraqiten forma të reja 
të handikapit dhe në vete të përfshinë 
edhe persona tjerë ose të përjashtojnë 
varësisht nga zhvillimi i tyre.

Shpeshherë në përditshmërinë tonë 
bëhet ekuacioni i sëmundjes me gjend-
je të handikapit. Ajo që është me rëndë-
si të madhe, ndërkaq është rregulluar 
edhe me Konventën për të drejtat e 
personave me handikap është linjë e 
madhe e vendosur në mes sëmundjes, 
shëndetit të njeriut dhe gjendjes së 
handikapit. Në secilën sëmundje është 
gjendja e handikapit. Sëmundja si pa-
sojë e fundit mund të na dërgojë deri 

te gjendja e handikapit, por derisa është 
në atë formë, personi nuk ka handikap. 

Sipas Konventës, personat me hand-
ikap janë ata persona të cilët kanë çr-
regullime afatgjate fizike, mendore, 
intelektuale ose shqisore të cilët në 
interaksion me barriera të ndryshme / 
perceptimet munden ta pengojnë për-
faqësimin e tyre të plotë dhe efikas 
në shoqëri në bazë të barabartë me të 
tjerët. 

FENOMENI HANDIKAP ËSHTË GRINDJE NË MES PER-
SONIT ME HANDIKAP DHE SHOQËRISË, PRISHJE E KO-

MUNIKIMIT NË MES PERSONIT ME HANDIKAP DHE SHO-
QËRISË NË REALIZIMIN E TË DREJTAVE TË NJERIUT TË 

PERSONIT ME HANDIKAP. 
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1.2   PËRPARËSI / PËRFITIM 
NGA PËRFSHIRJA E PER-

SONAVE ME HANDIKAP NË 
TREGUN E HAPUR TË PUNËS 

Çështja e handikapit a është çështje e 
mjaftueshme? Absolutisht, po. Të punë-
suarit dhe klientët me handikap paraqes-
in dhe ofrojnë mundësi të rëndësishme 
për biznesin. Në fakt, më shumë se 250 
000 qytetarë me handikap në shtet janë 
me handikap, prej të cilëve 70% janë të 
aftë për punë

Si biznes kompani keni obligim të 
siguroni mjedis në të cilin do ti pranoni 
dhe përfshini personat me handikap në 
mënyrë inkluzive dhe të kapshme.

Tërheqja dhe mbajtja e të punësu-
arve ose punëtorë të jashtëm 

Biznes kompanitë kur i bëjnë inkluz-
ive tyre dhe vendet e punës për personat 
me handikap në të njëjtën kohë siguro-
jnë mundësi që të gjithë të punësuarit e 
tyre dhe punëtorët potencial të paraqiten 
dhe përfshihen me mundësi që ti trego-
jnë shkathtësitë e tyre më të mira, kuali-
fikimet dhe përvojën.

Vetë mjedisi inkluziv krijon mundë-
si për biznes kompaninë që ti mbajë të 
punësuarit e tyre, të cilët në të njëjtën 
kohë janë të gatshëm të jenë më produk-
tiv dhe më të përkushtuar në mjedisin 
jetësor.

Ndërtim i reputacionit dhe imazhit 
të mirë në mjedisin  

Numri i madh i studimeve tregojnë se 
të punësuarit dhe klientët, si dhe kon-
sumatorët janë më lojal drejt kompanive 
të cilët në vizionin dhe planin e tyre e 
çmojnë llojllojshmërinë. Pastaj edhe 
me përfshirjen e qytetarëve me hand-
ikap, organizatat tregojnë se mjedisi 
i tyre punues e pasqyron dhe e përsh-
kruan bashkësinë si tërësi. Në fakt, në 
botë përfshirja e personave me handikap 
gjithnjë e më tepër llogaritet si përparë-
si dhe merren parasysh gjatë lidhjes së 
kontratave të ndryshme ose tenderëve 
me shtetin

Përmirësimi i marketing strate-
gjisë të organizatës dhe zgjerimi i 

klientëve të tregut 

Punëtori me handikap mund të 
ndihmojë në organizatën tuaj të kupto-
jë dhe dijë se çfarë prodhimesh janë të 
patjetërsueshme në bashkësinë me han-
dikap. Ndërsa kjo njëkohësisht, do të ju 
japë edhe përparësi para konkurrencës.

Respektimi i të drejtave  

Si biznes kompani me rëndësi të mad-
he është që ti njihni  dhe respektoni të 
drejtat e personave me handikap. NUK 
DUHET TË JENI të shqetësuar NGA 
MENDIMI se shpenzimet për punësim 
të personave me handikap do t’ju jenë të 
mëdha. Hulumtimet  tregojnë se punësi-
mi i personave me handikap nuk kush-
ton më tepër se sa punësimi të cilitdo 

I I

personi pa handikap. Në mënyrë plotë-
suese, shteti siguron përkrahje financ-
iare për biznes kompanitë të cilat do të 
punësojnë persona me handikap.

Të punësuarit me handikap janë:

• Produktiv – nëse janë vendosur në 
vend pune të vërtetë mundet dhe dijnë 
të jenë shumë produktiv, por edhe të nd-
ikojnë tek të punësuarit tjerë.

• Promocioni dhe zhvillimi i biznesit 
- Personat me handikap vendosin lidh-
je të fuqishme me klientët. Ato e nxi-
sin moralin dhe lojalitetin e personelit, 
duke ndihmuar të krijohet fuqi inkluzive 
punuese. Puna ekipore është përmirësu-
ar. Kursimet reale të shpenzimeve re-
alizohen nëpërmjet shpenzimeve më të 
vogla për përfshirje, adaptim dhe rikual-
ifikim. Punësimi i personave me hand-
ikap kontribuon për llojllojshmërinë e 
gjithëmbarshme të organizatës dhe kon-
tribuon drejt imazhit të kompanisë, si në 
mes të punësuarve, në bashkësinë dhe 
tek të gjithë konsumatorët dhe klientët.  

Prodhime dhe shërbime të kapshme 
dhe të afrueshme – përfshirja e per-
sonave me handikap do të mundësojë 
prodhimet dhe shërbimet të cilat i ofroni 
të jenë të hapura dhe të kapshme për të 
gjithë, duke e zgjeruar tregun tuaj dhe 
numrin e konsumatorëve të prodhimeve 
tuaja.
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KREU II

KULTURA INKLUZIVE 
VEPRUESE

Kultura inkluzive vepruese II

Përkushtimi i të gjitha niveleve të një 
organizate është me rëndësi kyçe për kri-
jimin dhe mirëmbajtjen e mjedisit punues 
të llojllojshëm dhe inkluziv. Vendosja e 
biznes kulturës inkluzive, fillon me lider-
ship në nivel më të lartë, duke i përfshirë 
edhe drejtorët, ekipet e tyre dhe këshillat 
e drejtorëve. 

Udhëheqësit dhe supervizorët të nivelit 
të mesëm, ndërsa veçanërisht kuadrot për 
resurse njerëzore dhe personeli tjetër të 
përfshirë në sjelljen e vendimeve po ash-
tu, patjetër që ta kuptojnë rolin të cilin e 
luajnë gjatë lehtësimit të mjedisit inklu-
ziv. Përfundimisht, transferimi drejt qël-
limit të kompanisë për vend pune inklu-
zive të të punësuarve në të gjitha nivelet 
e organizatës dhe bërja me dije e asaj 
çka mundet të bëjnë që t’ju ndihmojnë, 
po ashtu janë jashtëzakonisht të rëndë-
sishme. 

. Udhëheqësit e një kompanie mun-
den të pranojnë dhe dorëzojnë kumte-
sa për përkushtim dhe qëllim të lidhura 
me regrutimin, punësimin, mbajtjen dhe 
avancimin e personave të kualifikuar me 
handikap.  

Qasjet e suksesshme tek bizneset e 
mëdha dhe të vogla në këtë fushë përf-
shinë:

1. Zhvillim dhe kumtesa të deklarat-
ave për politika dhe kumtesa tjera 
për përkushtimin e kompanisë për 
përfshirje të punëtorëve me hand-
ikap.

2. Vendosje e  ekipit në nivel të ndër-
marrjes i cili përbëhet nga dre-
jtorët, menaxherët dhe të punësu-
arit me handikap për përkrahje dhe 
avancim të regrutimit, punësimit, 
mbajtjes dhe avancimit të per-
sonave me handikap. 

3. Krijimi (dhe shpallja) e biznesit 
për punësim të personave të kual-
ifikuar me handikap  (për shem-
bull, komunikim me menaxherët, 
punëdhënësit etj, në kuptim të 
kthimit të investimit dhe përfitime 
direkte dhe indirekte për kom-
paninë dhe të punësuarit e saj, duke 
theksuar se rritja e llojllojshmërisë 
nëpërmjet punësimit të personave 
me handikap përfshinë ndryshim 
të demografisë të fuqisë punëtore, 
përmirësimin e produktivitetit 
dhe zvogëlimi i shpenzimeve si 
dhe përmirësimin e mbajtjes dhe 
avancimin e vet të punësuarve).

4. Përfshirja e çështjes së handikapit 
si pjesë e të gjitha politikave dhe 
aktiviteteve të kompanisë për llojl-
lojshmëri. Kjo përfshinë shfrytëzim 
të fjalëve “handikap” dhe “persona 
me handikap” në deklaratat të cilat 
i definojnë politikat e kompanisë, 
duke i ftuar organizatat e personave 
me handikap dhe vetë personat me 
handikap në ngjarjet e kompanisë 
dhe duke pranuar se personat me 
handikap janë pjesë e bashkësive 
tjera të ndryshme të kompanisë.  

5. Vërtetim në deklarata se kompania 
është përkushtuar drejt promovimit 
të mundësive të barabarta për punë-
simin e personave me handikap dhe 
është e përgatitur për ndërmarrje 
të hapave afirmative për punësim, 
mbajtje dhe avancim të personave 
të kualifikuar me handikap në të 
gjitha nivelet.

6. Nxitja e të punësuarve me han-
dikap dhe të punësuarve tjerë ti 
identifikojnë barrierat, por po ashtu 
edhe të sigurojnë mekanizma për 
besueshmëri me çka do t’ju kishte 
mundësuar personave / punëtorëve 
me handikap informatat lidhur me 
çështjen e handikapit të ngelin edhe 
anonime dhe të besueshme. 

7. Vendosje e politikës së përgjithshme 
për sigurimin e fleksibilitetit dhe 
vend pune të kapshme për të gjithë 
kandidatët dhe të punësuarit, me 
dhe pa handikap, duke e përfshirë 

edhe shfrytëzimin e opsioneve për 
telekomunikime, nëse është për-
katëse dhe e përshtatshme.

2.1 Punësimi (dhe mbajtja) e TË 
MA MIRËVE: politika e resur-

seve njerëzore 
Me rëndësi të madhe është që kom-

pania ti shqyrtojë proceset e tyre për 
punësim të personelit, standardeve për 
kualifikim dhe përshkrimin e vendeve të 
punës (duke i përfshirë edhe funksionet 
bazë për secilin pozicion të vetëm).

  Kjo është me qëllim të munden të një-
jtët më lehtë të përcaktojnë se politikat 
e tyre ekzistuese dhe standardet a e le-
htësojnë ose e pengojnë punësimin dhe 
avancimin e personave / punëtorë me 
handikap

Shembuj për procese kadrovike të cilat 
janë treguar si të suksesshëm përfshijnë:

1. Miratimi i politikës e cila do të le-
jojë që kërkuesit të paraqiten vull-
netarisht edhe përskaj asaj që janë 
me handikap. Kompania mundet 
të ketë definuar edhe politikë për 
ndërmarrje të aksionit afirmativ 
për angazhimin e personave me 
handikap në proceset e punës. Kjo 
mund të jetë edhe vullnetarisht ose 
e imponuar me ligj nga ana e shte-
tit.

2. Njoftim në shpalljet për punë se 
kompania i nxit aplikimet e marra 
nga ana e personave me handikap. 
Lajmërimi mund të përfshijë edhe 
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simbol të përshtatshëm universal 
me aksent se kompania është e ha-
pur edhe për persona me handikap.

3. Kompania i merr parasysh edhe 
përshtatjet për aplikuesit me han-
dikap për të gjitha pozicionet në 
dispozicion për të cilat munden të 
kualifikohen, kur pozicioni (net) 
për të cilën aplikon është i pakap-
shëm. 

4. Miratimi i politikës për punësim 
/ promovim në të cilën handikapi 
është në mes faktorëve pozitiv për 
zgjedhje ose e cila siguron prioritet 
për shqyrtimin e aplikacioneve nga 
ana e personave me handikap.

5. Sigurimi i kushteve për realizimin 
e intervistës për punë me persona 
me handikap si mënyrë e identifi-
kimit të kandidatëve potencial për 
vendet e tanishme ose të ardhshme 
të punës.

6. Miratimi i iniciativave të 
brendshme dhe procedurave për 
punësim dhe komunikim me per-
sona me handikap. Kjo mund të 
përfshijë pasqyrë me qëllim që të 
identifikohen punëtorë të kuali-
fikuar me handikap, transfero në 
vende tjera pune.

7. Sigurimi i mundësive për trajnim, 
përfshirë edhe programet për tra-
jnim shtesë, trajnim për vendin e 
punës ose trajnime të avancuara 
për rikualifikim dhe avancim të 
vendit të punës. 

8. Sigurimi i trajnimeve për ud-
hëheqësit, menaxherët dhe të 
punësuarit në lidhje me strategjitë, 
politikat, si fleksibiliteti i fuqisë 
punëtore, përshtatja e detyrave të 
punës (ristrukturimi i vendeve të 
punës, ndarja e vendeve të punës, 
si dhe krijim të vendeve të punës).

9. Mundësimi i kushteve për stazh, 
mentorim dhe punësim, programe 
për studentë dhe studentë të diplo-
muar me handikap.

10. Zhvillimi i planeve për menax-
him dhe udhëheqje në gjendje të 
jashtëzakonshme të cilët do tu 
dalin në ndihmë të punësuarve me 
handikap. Për shembull, zhvillimi 
urgjent i udhëzimeve praktike për 
menaxherët dhe të punësuarit për 
planifikimin e rasteve urgjente të 
vendeve të punës të cilët do ti zg-
jedhin çështjet siç janë komunikimi 
dhe shpërndarja e planit, përgjeg-
jësitë e punëdhënësit, përgjegjësitë 
e përgjigjes së parë, vet përcaktimi 
i të punësuarve dhe strategjitë për 
lajmërim të rasteve urgjente.

11. Pasqyrë e politikave për resurse 
njerëzore dhe implementimi i tyre 
në bazë vjetore dhe bërja e mod-
ifikimeve të patjetërsueshme ose 
përmirësime, kur është përkatëse.

2.2 SIGURIMI I PRODUK-
TIVITETIT MË TË MADH  
Disa persona me handikap mund të 

kenë nevojë për “rregullim të arsyeshëm” 
që ti kryejnë funksionet bazë të vendit të 
punës

 “Rregullimi i arsyeshëm” është i njohur 
edhe si detyrë që të bëhet rregullim, kor-
rigjime të arsyeshme, adaptime ose masa 
ose modifikime të përshtatshme efektive 
ose përkatëse. Ti mundësohet personit 
“rregullim i arsyeshëm” do të thotë për 
shembull, të përshtatet rrethi punues, 
sistemi i shkollimit, kapacitetet e kujdes-
it shëndetësor ose shërbimet e transportit 
me qëllim që të mënjanohen barrierat të 
cilat e pengojnë personin me handikap të 
merr pjesë në aktivitetet ose në marrjen e 
shërbimeve njejtë si të tjerët. 

Në rast të punësimit mund të nënkup-
tohet edhe ndryshim fizik i kushteve, fur-
nizim ose modifikim i pajisjes, sigurimi 
i lexuesit ose interpretuesit ose trajnim 
përkatës ose mbikëqyrje, përshtatja e të 
provuarave ose procedurave për vlerë-
sim, ndryshimi i orëve punuese standarde 
ose transferim i personit tjetër në disa 
obligime të cilat dalin nga vendi i punës 
(pozicionit).

Me rëndësi të madhe është që kompanitë 
ti shqyrtojnë procedurat dhe mekanizmat 
administrativ të cilat i shfrytëzojnë për 
të siguruar realizim efektiv dhe efikas të 
përshtatjes. Shembuj për strategji të suk-
sesshme dhe praktika lidhur me strehimin 
e arsyeshëm përfshijnë:

1. Zhvillim, realizim dhe komunikim 
të proceseve për përpilimin e kërke-
save për rregullim të arsyeshëm. 

2. Vendosje të mekanizmave admin-
istrativ për minimizimin e shpenzi-
meve për rregullim.

3. Vendosje të mekanizmave admin-
istrativ të ekspertizës (emërtimin e 
personit konkret dhe / ose vendosje 
të departamentit) për vlerësim dhe 
sigurim të rregullimit të arsyeshëm 
(duke përfshirë teknologji asistive / 
ndihmëse) që të sigurohet efektivi-
tet dhe efikasitet i procesit të arsye-
shëm të rregullimit.

4. Sigurim i trajnimit për udhëheqësit, 
menaxherët dhe personelin për 
strategjitë e reja si dhe vendosje të 
teknologjive ndihmëse asistive.

5. Krijim të sistemit elektronik për nd-
jekje me qëllim që të dokumentohet 
përdorimi i tyre i suksesshëm.
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2.3 HAPËSI DHE 
REGRUTIM 

Promovimi i kontributit me të cil-
in personat me handikap e japin gjatë 

punësimit në biznes kompaninë dhe më 
gjerë në shoqërinë tonë, ndihmon që të 
demistifikohen perceptimet e gabuara 
për personat me handikap. 

II

2.3.1 Ku mundem të gjejë aplikues 
të kualifikuar me handikap? 

Kompanitë shprehën shqetësim se njëra 
ndër pengesat më të mëdha me të cilat 
ballafaqohen në lidhje me angazhimin e 
personave me handikap është pamundë-
sia për të gjetur kandidatë të kualifikuar. 
Miratimi i strategjive efektive për punë-
sim është me rëndësi esenciale që të sig-
urohet se fuqia juaj punëtore përfshinë 
persona të kualifikuar me handikap.

Për regrutimin efektiv të aplikuesve të 
kualifikuar me handikap, kompania juaj 
duhet të zhvillojë raporte me burime të 
ndryshme. Raporte të këtilla mund të 
formohen nëpërmjet partneriteteve for-
male (për shembull, kur nënshkruhen 
kontratat me të cilat formalizohen pritjet 
nga të dyja palët) ose interaksione jo-
formale (për shembull, takime, këmbim 
të informatave për kontakt dhe nevoja 
kadrovike, si dhe kontakte vijuese në 
lidhje me hapjen e vendeve të punës dhe 
kandidatët). Investimi do të jetë i mirë 
dhe i shpërblyer, ndërsa kompania juaj 
jo vetëm që do të siguron qasje deri te 
talenti i cili në mënyrë të zakonshme pa-
kujdeset, por po ashtu do të ketë dobi nga 
përkrahjet tjera të cilat mund të ndihmo-
jnë në integrimin efektiv të kandidatëve 
për punë me handikap në fuqinë tuaj 
punëtore. Disa drejtime janë shënuar më 
poshtë.

Burimet e regrutimit:

1. Agjencia për punësim;

2. Institucionet arsimore, përfshirë 

edhe fakultetet e bashkësisë, uni-
versitetet dhe institucionet tjera ar-
simore, përfshirë edhe ato të cilat 
ofrojnë programe për persona me 
handikap; 

3. Organizatat e dhe për personat me 
handikap; 

4. Burime private të regrutimit, përf-
shirë organizata profesionale, shër-
bime konsultative dhe kompani të 
cilat kanë ekspert ndaj çështjes së 
handikapit.

2.3.2 Strategjia për regrutim  

Strategjitë dhe hapat të cilat munden të 
ndërmerren për tërheqje dhe regrutim 
të personave të kualifikuar me hand-
ikap përfshinë:

1. Mbajtja e takimeve formale dhe 
joformale sipas mundësive në 
hapësirat e kompanisë me përfaqë-
suesit nga burimet për regrutim. 
Vetë takimet mund të përfshinë 
vizita të kompanive, sqarime për 
vendet e punës momentale dhe të 
ardhshme dhe përshkrim të pozi-
cioneve,  sqarim për procesin e 
selektimit të kompanisë dhe përsh-
krim i mundësive për formalizmin 
e kontratave etj. 

2. Sjellje të programit për trajnim për 
atë si dhe pse të punësohen persona 
me handikap.

3. Shfrytëzimi i aplikimeve të 
kapshme elektronike dhe vende 
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për regrutim dhe rrjetëzim social, 
ashtu që personat me handikap 
të cilët kërkojnë punë munden të 
mësojnë për kompaninë dhe ini-
ciativat e saja. 

4. Shpallje të konkurseve për vende 
pune në mënyrë të kapshme dhe 
afrueshme, në internet, në medi-
umet e shtypit, në Agjencinë për 
punësim si dhe tek organizatat e 
personave me handikap.  

5. Pjesëmarrje në panairet për kar-
rierë dhe punë të orientuara drejt 
individëve me handikap, përfshirë 
edhe veteranë me handikap. 

6. Përfshirje e personave me hand-
ikap në ekipet e kompanisë përg-
jegjëse për regrutimin e të punësu-
arve të ri. 

7. Sigurim të programeve për mento-
rim, stazhi dhe programe për për-
vojë pune, programe verore, ditë 
për karrierë, etj.     

8. Zhvillimi i strategjive specifike 
dhe të orientuara për regrutim, an-
gazhim dhe integrim të personave 
me handikap, përfshirë edhe të 
punësuarit të cilët kanë aftësi të 
zvogëluar pune, kthimin e tyre dhe 
realizimin e trajnimit brenda në 
kompani.

 

Përgatitja e organizatës suaj 
Përgatitja e organizatës suaj për 

pranimin e të punësuarve me handikap 
është element i rëndësishëm për krijimin 
e mjedisit inkluziv. Kompanitë patjetër 
të sigurojnë përfshirje të personave me 
handikap dhe e njëjta të jetë në mënyrë 
strategjike e lidhur me procesin e plani-
fikimit veprues dhe vlerat organizative. 
Në këtë mënyrë edhe kompanitë do ta 
demonstrojnë këtë përpjekje nëpërmjet 
të gjitha aktiviteteve të tyre.  
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2.3.3 Vlerësimi i suksesit

Strategjitë dhe praktikat vijuese u 
treguan si të dobishme në vlerësimin e 
suksesit të përpjekjeve për punësim dhe 
regrutim:

1. Pasqyrë e aktiviteteve në terren 
dhe përpjekjet për regrutim të cilat 
kompania i ka ndërmarrë vitin e 
kaluar që ta vlerësojë efikasite-
tin e tyre në identifikimin dhe re-
grutimin e personave të kualifikuar 
me handikap.

2. Dokumentimi i secilit evoluim, 
përfshirë edhe kriteret të cilat 
shfrytëzohen dhe përkufizimet e 
kompanisë për atë se secila përp-
jekje a ka qenë efikase.  

3. Identifikimi dhe implementimi 
i strategjive alternative, nëse 
kompania shqyrton se përpjekjet 
ekzistuese nuk janë efikase gjatë 
identifikimit dhe regrutimit të per-
sonave të kualifikuar me handikap.

 2.4 KOMUNIKIMI

2.4.1 Komunikimi i jashtëm

Që kompania ta risë aftësinë për të 
tërhequr persona me handikap, e 
rëndësishme është që ta përcjellë dhe 
tregojë hapësin e saj për punësimin e 
individëve me handikap dhe se ka rreth 
inkluziv punues për publikun, duke i 
përfshirë të gjitha proceset e saja, prej 
te prodhuesit deri te shitësit. 

Siç është e rëndësishme të jetë i vetëdi-
jshëm për mënyrën përkatëse të komu-
nikimit për diçka të cilat janë të lid-
hura me handikapin, po ashtu është e 
rëndësishme që të jetë i vetëdijshëm 
për mënyrat më të mira që të përkra-
het punëtor me handikap, nëse ai bal-
lafaqohet me barrierën komunikuese si 
rezultat e handikapit të tij.

 Shembujt për komunikime strategjike 
të suksesshme të jashtme dhe praktika 
përfshijnë:

1. Përfshirja e personave me hand-
ikap si dhe të punësuarit e tjerë në 
reklamat e vetë kompanisë, si dhe 
materiale promovuese të kompa-
nisë. 

2. Sponsorim dhe pjesëmarrje në 
panairet për punësim dedikuar 
për persona me handikap të cilët 
kërkojnë punë.

3. Informimi i organizatave për han-
dikap për ditët e karrierës, pro-
grameve mentorike dhe aktivi-
teteve lidhur me kompaninë. 

4. Përcjellja e informatave për politi-
kat dhe prioritetet relative të kom-
panisë deri te prodhuesit, furnizue-
sit duke e kërkuar përkrahjen e tyre 
edhe kur ajo është e mundshme, të 
kërkohet veprim i kontraktuar. 

5. Komunikim me përfaqësuesit e 
sindikatave, veçanërisht me sin-
dikatat e personave me handikap 

II II

dhe / ose përfaqësuesit e të punë-
suarve që ti informojnë për poli-
tikat e kompanisë dhe të kërkojnë 
bashkëpunim.

6. Shpallja e qëllimeve të kompa-
nisë në lidhje me përfshirjen dhe 
zbatimin e institutit rregullimi i 
arsyeshëm, si dhe për aktivitetet të 
cilat janë orientuar për stazhi, men-
torim dhe sigurimin e informatave 
të kapshme.

2.4.2 Komunikime të brendshme 

Strategjitë e fuqishme për komunikim-
in e jashtëm dhe iniciativat për regrutim 
do të jenë më efikase nëse shoqërohen 
me përkrahje të brendshme të vetë per-
sonelit dhe janë të kuptueshme dhe pran-
ueshme nga ana e bashkëpunëtorëve, 
prej të cilëve, disa mundet që kanë pasur 
vetëm kontakt të kufizuar me persona 
me handikap.  

Komunikimi i brendshëm dhe strateg-
jitë tjera të orientuara drejt menaxherëve, 
supervizorëve dhe bashkëpunëtorëve 
mund të nxisin vetëdije, pranim dhe 
përkrahje në mes të gjitha niveleve në 
kuadër të kompanisë. Shembuj për ko-
munikime të suksesshme të brendshme 
dhe praktika përfshijnë këto: 

1. Organizimi i mbledhjeve, formim 
i programeve për trajnim të ud-
hëheqësve, menaxherëve, per-
sonave mbikëqyrës, përfaqësuesve 
të sindikatës dhe përfaqësuesit e të 
punësuarve që të përcillet përkush-

timi i kompanisë dhe udhëheqësisë 
së saj gjatë nxitjes së kulturës in-
kluzive korporative dhe mjedisit 
punues.    

2. Përfshirja e fotografive prom-
ovuese të të punësuarve me hand-
ikap në doracakët për punësim dhe 
publikime tjera të brendshme me 
fotografi të të punësuarve. 

3. Sigurim dhe siguri se personat me 
handikap janë përfaqësuar në or-
ganet e vendimmarrjes së kompa-
nisë, duke përfshirë edhe këshillin 
e drejtorëve.

4. Përfshirja e politikave për çështjen 
e handikapit në lidhje me komuni-
kimet e brendshme dhe zgjerimi i 
informatave në strategjitë dhe ud-
hëzim për të punësuarit.

2.5 INFORMATA DHE KOMU-
NIKIME TEKNOLOGJIKE 

TË KAPSHME

Zhvillimi, furnizimet, qiraja, mirëm-
bajtja dhe shfrytëzimi i teknologjisë in-
formatike dhe komunikuese (TIK) janë 
qendrore për punën e bizneseve në shek-
ullin e 21. Interneti në mënyrë dramatike 
e ndryshoi mënyrën në të cilën biznes 
kompanitë e kryejnë punën dhe mënyrën 
në të cilën komunikojnë me publikun, 
duke e përfshirë edhe mënyrën në të 
cilën individët aplikojnë për punë. Më 
tutje, përdorimi afarist i internetit, pos-
ta elektronike dhe mediumet sociale në 
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mënyrë dramatike e ndryshojnë mënyrën 
në të cilën biznes kompanitë e realizojnë 
komunikimin, si të brendshëm po ashtu 
edhe atë të jashtëm.

Për pjesëmarrje të plotë në fuqinë 
punëtore, aplikuesit dhe të punësuari 
me handikap patjetër të kenë qasje deri 
te shfrytëzuesit e informatave dhe të 
dhënave të cilat janë krahasuese me qa-
sjen dhe nevojën nga ana e aplikuesve 
dhe të punësuarve pa handikap. Për 
shembull, nëse sistemi për online aplik-
im nuk është i kapshëm dhe nuk përdoret 
nga personat me handikap, aplikuesit me 
handikap asnjëherë nuk do ta “kalojnë / 
kapërcejnë derën hyrëse” për aplikim. 
Qëkur personi me handikap do të bëhet 
pjesë e ekipit, nëse nuk iu është siguruar 
TIK e kapshme dhe trajnim, në këtë rast 
personi do të jetë i kufizuar që ti zhvil-
lojë shkathtësitë, si dhe të arrijë kualifi-
kime plotësuese të nevojshme që të jenë 
anëtarë produktiv të ekipit, por edhe të 
avancohen në punësim.  Përpjekja për 
TIK të kapshme dhe përdorëse është 
me rëndësi esenciale për lehtësimin e 
mundësive për punësimin për person-
at me handikap si elemente strukturore 
gjatë sigurimit të qasjes së tyre fizike 
deri te objektet dhe zyrat.   

Praktikat premtuese afariste në lidhje 
me TIK të kapshme përfshinë zhvillim të 
planeve strategjike akcionale gjithëpërf-
shirëse të cilët përfshinë:

Lidersi dhe qasje ekipore

1. Sigurimi i lidersisë në nivel më të 
lartë të kompanisë, me qëllim që të 
lehtësohet “qasja” dhe të formohet 
TIK i kapshëm.

2. Formimi i rrjetit të personave përg-
jegjës për implementim (për shem-
bull, ekip për kapshmëri i përbërë 
nga menaxherët e departamenteve, 
duke i përfshirë edhe resurset 
njerëzore, teknologjinë informa-
tike dhe komunikuese, furnizimet, 
arsimimin dhe trajnimin, organiza-
tat financiare dhe të marketingut të 
personave me handikap).

3. Përpilimi i biznes rasteve që të 
sigurohet se teknologjia e cila 
shfrytëzohet nga ana e biznesit 
është e kapshme në numër sa më të 
madh të mundshëm të kandidatëve, 
të punësuarve dhe klientëve.

Vlerësimi i nevojave dhe prioriteteve

1. Merrni parasysh të gjitha TIK të 
përdorura dhe të ofruara dhe përpi-
loni listë të këtyre platformave, apa-
rateve dhe aplikimeve.

2. Veproni drejt vlerësimit të qasjes 
nëpërmjet testimit të aplikimit TIK 
me vegla për testim automatik të 
qasjes dhe me marrje parasysh të 
përvojës shfrytëzuese të aplikuesve, 
punësuarve dhe klientëve.

3. Thellimi i procesit dhe miratim-
it të kritereve të cilat munden të 
shfrytëzohen për përcaktimin e pri-
oriteteve

Politikat formale, praktikat dhe 
procedurat

1. Miratimi i standardeve specifike 
teknike për qasje TIK dhe kriteret 
për performancat funksionale në 
lidhje me aplikimet softuerike dhe 
sistemeve operative, internet aplik-
ime ueb –të bazuara, prodhime tele-
komunikuese, video dhe prodhime 
multimediale dhe prodhime auto-
nome të mbyllura (për shembull 
kopjues dhe shtypës) dhe komp-
juterë. 

2. Sjellje e online aplikimeve të 
kapshme të cilët përfshijnë inter-
akcion të ueb-faqeve, vegla për 
shpallje dhe shpërndarje në vendet 
e punës, aplikim dhe vazhdim i 
dorëzimit, komunikimi në mes ap-
likuesve dhe punëdhënësit, proce-
set për kërkim dhe zgjedhje të kan-
didatëve dhe komunikimi në lidhje 
me ofertën për punë ose refuzimin.

Infrastruktura korporative 

1. Themelim i politikave të qarta për 
furnizime publike, dukje e përf-
shirë edhe politikën për TIK. Të 
njëjtët duhet të jenë të kapshme 
duke u orientuar cilat standarde për 
qasje zbatohen.

2. Realizimi i trajnimit për persone-
lin në firmë, duke i përfshirë edhe 
menaxherët programues, nëpunësit 
për lidhje të kontratave dhe fur-
nizimeve, zhvillues të softuerëve, 
ueb programorët dhe programorët 

për video dhe multimedial, duke 
përfshirë personel për ndihmë të 
personelit për IT.

2.6. PËRGJEGJËSIA DHE 
SISTEMI I PËRMIRËSIMIT 

Edhe pse miratimi i politikave, prakti-
kave dhe procedurave të shkruara është 
e patjetërsueshme që të rriten mundësitë 
për punësimin e personave me handikap, 
qëllimi përfundimtarë është që të siguro-
het implementimi i tyre. 

Praktikat më të mira vepruese duke 
përfshirë edhe formimin e sistemit që 
të sigurohet përgjegjësi dhe përmirësim 
i vazhdueshëm në lidhje me trajnimin, 
përcaktimin e masave për përgjegjësi, 
vendosja e përgjegjësisë dhe mekanizmat 
e vazhdueshëm për përmirësimin dhe 
emërtimin e personave përgjegjës.

Trajnim

Shpeshherë, “njerëzit nuk dinë, se çka 
s’dinë”. Me domethënie kyçe është që 
kompanitë ti zgjerojnë mundësitë për 
zhvillim profesional të të punësuarve 
në të gjitha repartet dhe departamentet. 
Shembuj të veçantë të strategjisë dhe 
praktikës në lidhje me trajnimin të cilët 
u treguan si të suksesshëm përfshinë:

1. Sigurimin e trajnimit për çësht-
jet lidhur me handikapin për tërë 
personelin, veçanërisht për ata të 
cilët janë përfshirë në procesin e 
regrutimit, punësimit, avancimit 
dhe mbajtjes (për shembull, kupti-
min e kërkesave ligjore, etiketimin 
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e personave me handikap, strateg-
jitë për mbajtje dhe kthim në punë, 
tejkalimin e stereotipave dhe qën-
drimeve tjera, procedurat për rreg-
ullim të arsyeshëm dhe programe 
për punësim).

2. Inkorporimin e trajnimeve për 
çështjet lidhur me handikapin si 
komponentë e rregullt dhe vijuese 
e kompanisë

Vendosja e masave për përgjegjësi

Strategjitë dhe politikat specifike të 
cilat kompania juaj mundet ti shfrytëzo-
jë që ta masë përparimin e saj drejt kri-
jimit të vendit inkluziv të punës duke 
përfshirë përcaktimin e qëllimeve vjeto-
re dhe caktimet lidhur me:

1. Vizita tereni dhe regrutim (duke 
përfshirë kuota) të personave me 
handikap; 

2. Punësim, mbajtje dhe avancim i 
personave me handikap dhe

3. Përkrahja e aktiviteteve edukative, 
treningë,  rekreative dhe sociale të 
cilët përfshinë dhe / ose janë foku-
suar në çështjen e handikapit

Formimi i mekanizmave të vazh-
dueshëm për përmirësim

Janë të nevojshme mekanizma për 
përgjegjësi dhe përmirësim të vazhdue-
shëm me qëllim që të përcaktohet politi-
kat e tanishme, praktikat dhe procedurat 
a janë efektive dhe kompania a përparon 
në avancimin e mundësive për punësim 
të personave me handikap.

Shembuj të strategjisë dhe praktikave 
në lidhje me përgjegjësinë dhe me-
kanizmat e përhershme për përmirësim 
të cilat u treguan si të suksesshme janë:

1. Pasqyrë e të gjitha aktiviteteve 
vjetore lidhur me punësimin, duke 
përfshirë:

• Procedura për shpallje, regru-
tim, reklamim dhe procedurë për 
pranim në vend pune, përfshirë 
edhe testimin;

• Punësim, avancim, superstrukturë, 
dhënie të mandatit dhe lëshime;

• Nivelet e rrogave dhe të gjitha 
format tjera të kompensimit, duke 
i përfshirë edhe përfitimet plotë-
suese;

• Detyra pune, klasifikime të ven-
deve të punës, përshkrime të ven-
deve të punës dhe lista për stazh;

• Trajnime dhe prezencë në takimet 
profesionale dhe konferenca dhe

• Të gjitha kushtet tjera për punësim.

2. Realizimi i vetëvlerësimeve vjeto-
re, duke përfshirë edhe identifikimin e 
trendëve dhe / ose çështjet të cilat kanë 
nevojë për vëmendje më të madhe, siç 
janë:

• Ndjekja e informatave në lidhje 
me sigurimin e rregullimit të ar-
syeshëm i cili mundet të shfrytëzo-
het për vlerësimin e efektivitetit të 
kapacitetit të firmës dhe procesit të 
kryerjes së punës;

• Ndjekja e të dhënave në lidhje me 
përfaqësimin e personave me han-
dikap në fuqinë punëtore që të për-
caktohen trendët, duke e përfshirë 
edhe efikasitetin e punësimit, mba-
jtjes dhe iniciativave për avancim 
dhe 

• Formimin e sistemit për ndjekje të 
ankesave që të identifikohen sferat 
të cilat kanë nevojë nga përmirë-
simet sistemore.

3. Kërkesë për kontributin e të punë-
suarve me handikap në lidhje me im-
plementimin e politikave dhe planeve 
strategjike duke i shfrytëzuar anketat për 
të punësuarit, fokus grupet, diskutime 
resurse dhe grupet këshillëdhënëse të të 
punësuarve. 

4. Në bazë të këtyre pasqyrave dhe pro-
cesit, duhet të zhvillohen plane strateg-
jike të cilët përfshinë hapa proaktiv dhe 
implementim i aktiviteteve konkrete të 
patjetërsueshme për zgjedhjen e mung-
esave të vërejtura

Emërtimi i personave përgjegjës

Emërtimi i personave përgjegjës është 
me rëndësi esenciale për përmirësimin 
dhe sigurimin e realizimit të politikave 
dhe praktikave për punësimin e per-
sonave me handikap. Shembuj të veçantë 
të strategjive dhe praktike  të cilat u 
treguan si të suksesshme përfshinë:

1. Ndarje dhe definim të vëllimit të 
përgjegjësisë për realizimin e indi-
vidëve konkret.

2. Identifikimi i personave përgjegjës 
(dhe) në komunikimet e brendshme 
dhe të jashtme. 

3. Sigurimi i ndihmës të organeve të 
larta në kompaninë dhe menax-
herët (duke e përfshirë edhe per-
sonin përgjegjës për buxhet) dhe 
nëse është përkatëse, formimin e 
personalit për menaxhim me im-
plementimin e politikave.

4. Shpjegim i menaxherëve dhe i su-
pervizorëve si do të bëhet vlerësimi 
i elementeve të përfshirë në plan-
et e tyre të lidhur me regrutimin, 
punësimin, avancimin dhe mbajtje 
të personave me nevoja të veçanta. 

 Sigurim i mundësive për punësim dhe 
zhvillim është me rëndësi kyçe për kri-
jimin e mundësive për përfshirjen e per-
sonave me handikap si punëtorë si dhe 
krijimin e kushteve për mundësi të ard-
hshme për karrierë për personat me han-
dikap. Kompanitë dhe pushtetet publike 
janë të detyruar të sigurojnë mundësi zh-
villimore të cilat më së miri i përmbush-
in nevojat e të punësuarve me handikap 
me atë që tregu i hapur do të bëhet më at-
raktiv për të gjitha personat me handikap

.
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Rregullimi i arsyeshëm në korniza të kompanisë
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3.1 LIGJI PËR MAR-
RËDHËNIE PUNE

Me Ligjin për marrëdhënie pune rreg-
ullohen marrëdhëniet e punës në mes 
punëtorëve dhe punëdhënësve të cilat 
formohen me lidhjen e kontratës për 
punësim. Duhet të theksohet se ligji nuk 
bën dallim në mes të punësuarve në sek-
torin publik dhe privat, si edhe mes atyre 
të punësuarve me kohë të caktuar dhe të 
pacaktuar.

 Ligji parasheh se punëtori me kohë 
pune të shkurtuar për shkak invalidite-
tit realizon të drejta të sigurimit social të 
obliguar si kur të kishte punuar me kohë 
pune të plotë. 

Masat për mbrojtjen e veçantë të per-
sonave me handikap në pajtim me Pjesën 
XII Mbrojtja e veçantë nga Ligji dhe 
kanë për qëllim mbrojtjen e shëndetit të 
këtyre personave. Në  fakt, personat me 
handikap llogariten për grup specifik dhe 
të rrezikshëm dhe punëdhënësit duhet ta 
kenë parasysh para ndarjes së detyrave 
të punës dhe gjatë ndryshimit esencial të 
kushteve të punës.

Në mënyrë plotësuese përcaktohet 
ndonjë rrezik i cili nuk mundet të elim-

inohet  në mënyrë tjetër, punëdhënë-
si është i obliguar të bëjë ndryshim të 
kushteve për punë ose orëve të punës 
ose të ofrojë punë përkatëse alternative 
të punëtorit me rrezik të veçantë.

Me ligj parashihet që “punëtorit in-
valid i punës me të drejtë rehabilitimi 
profesional në bazë të paaftësisë profe-
sionale për punë, punëdhënësi është i 
obliguar që ti sigurojë kushte për kryerje 
të rehabilitimit profesional dhe ta cakto-
jë në punë tjetër me orar të plotë pune” 
i cili plotësohet me paragraf të ri i cili 
thotë, “punëtorit tek i cili ekziston rrezik 
nga paraqitja e invaliditetit, punëdhënë-
si është i obliguar që ti bën caktim në 
punë tjetër përkatëse dhe kompensimin 
e rrogës në lartësinë e ndryshimit mes 
rrogave në të cilën ka punuar punëtori 
para caktimit dhe rrogën e vendit të ri të 
punës”.

Ligji për marrëdhënie pune ofron 
edhe mbrojtje të punëtorëve – prindër 
të fëmijëve me handikap. Për shembull, 
në pajtim me Ligjin njëri prej prindërve 
të fëmijës me probleme zhvillimore dhe 
nevoja të veçanta arsimore ka të drejtë 
të punojë me gjysmën e orarit të plotë 
të punës, ndërkaq ky orar i shkurtuar 
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pune do të llogaritet si orar i plotë pune 
(neni 169). Po ashtu, në pajtim me nenin 
137 paragrafi 3 të Ligjit për marrëdhënie 
pune, inter alia punëtor invalid me së 
paku 60% dëmtim trupor dhe punëtori i 
cili kujdeset dhe ruan fëmijë me mung-
esë trupore ose shpirtërore ka të drejtë 
edhe të tre ditëve pushim vjetor.

3.2 LIGJI PËR PUNËSIMIN 
E PERSONAVE INVALIDOR  

Ligji për punësimin e personave inva-
lidorë pajtim me nenin 7 paragrafi 2 e 
parasheh riaftësimin përkatës, po ashtu 
duke theksuar se “Gjatë punësimit të 
personit invalidor, punëdhënësi është i 
obliguar të krijojë kushte përkatëse për 
punë dhe adaptim të vendit të punës 
varësisht nga vendi i punës, llojin dhe 
shkallën e arsimit dhe llojin dhe shkallën 
e invaliditetit të personit invalidor i cili 
punësohet”.

Ligjdhënësi nëpërmjet Rregullores 
për kriteret dhe mënyrën e ndarjes së 
mjeteve të pakthyeshme nga Fondi i 
veçantë për përmirësimin e kushteve për 
punësim dhe punë të personave inva-
lidor precizon se çfarë adaptimi duhet të 
bëhet në vendin e punës. 

Sipas Rregullores, adaptimi përfshinë 
adaptimin si të hapësirave punuese dhe 
ndihmëse po ashtu edhe të pajisjes, 
mjeteve për punë, aparateve dhe mjeteve 
tjera teknike për punë. Mirë është që 
përskaj obligimit për adaptim përkatës i 

njëjti ka paraparë edhe mjete financiare 
të cilat sigurohen nga fondi i veçantë për 
përmirësimin e kushteve për punësim 
dhe punë të personave me handikap. Që 
të mundet personi të kërkojë riaftësim 
përkatës i njëjti duhet të jetë i punësuar 
në sektorin privat dhe ti pranohet ekzis-
timi i handikapit në pajtim me ligjin.     

IIIRregullativa ligjore
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Rregullime të arsyeshme më të shpeshta 
janë:

• Lejimin e të punësuarit me handikap 
të ketë fleksibilitet të vogël në orët e 
tij të punës, për shembull, orar pune 
të shkurtuar  ose fleksibilitet gjatë ar-
dhjes ose shkuarjes nga puna;

• Transferimin e të punësuarit me 
handikap në zyrë tjetër ose vend më 
afër shtëpisë së tij ose përdhese ose 
mundësi të punojnë nga shtëpia;

• Zhvendosjen e mobiles së zyrës, 
zgjerimin e hyrjes ose sigurimin e 
rampës që të mundet personi në kar-
rocë invalidore ose ai i cili shfrytëzon 
mjet ndihmës për ecje, në mënyrë të 
sigurt dhe komode të arri deri te vendi 
i punës;

• Rishpërndarja e disa detyrave të 
parëndësishme (për shembull, detyra 
joobligative) të cilat personi me han-
dikap rëndë i kryen, anëtarit tjetër të 
ekipit;

• Lejimin e periudhave gjatë kohës së 
punës për rehabilitim të personit, tra-
jtim ose vlerësim (për shembull, sesi-
one të kontraktuara për fizioterapi ose 
psikoterapi);

• Lejimin e trajnimeve plotësuese, 
mentorim, mbikëqyrje/supervizion 
dhe përkrahje;

• Furnizim ose modifikim të pajisjes 
(për shembull, softuer për aktivizim 
të zëshëm – për persona me dëmtim 
shikimi ose telefon me rritës të zërit 
– për persona me dëmtim dëgjimi, si 
dhe magnetofon për ata të cilët kanë 
vështirësi gjatë marrjes së shëni-
meve);

• Ndryshimi i testeve dhe pyetjeve për 
intervistë për punë;

• Sigurimin e interpretuesit të gjuhës së 
gjesteve për persona me dëmtim dëg-
jimi ose lexues i cili do ti lexojë per-
sonit me dëmtim shikimi ose ndokujt 
me vështirësi në mësim;

• Ndryshimi i procedurave dhe shqyrti-
meve disiplinore dhe ankimuese.

Informata plotësuese
Ekzistojnë shumë lloje tjera të adaptimeve 
të arsyeshme për të punësuarin me hand-
ikap. Ndonjëherë do të jetë i nevojshëm 
kombinimi prej disa adaptimeve. 

Numri më i madh i adaptimeve nuk janë të 
shtrenjta, ndërkaq për shumicën bile aq që 
janë të nevojshme mjete
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Mjetet për financim, gjegjësisht mbulim-
in e shpenzimeve për adaptim përkatës iu 
është lënë në dispozicion punëdhënësve 
të kualifikuar nëpërmjet Fondit të veçantë 
për punësimin e personave me handikap.

Shumicës së personave me handikap as-
pak nuk u janë të nevojshme adaptimet, 
ndërsa ata të cilët kanë nevojë të tillë, në 
përgjithësi, do të dëshirojnë të ju tregojnë 
për llojin e adaptimit që do të kishte pasur 
efekt në rastin e tyre.

Si do të dijë punëdhënësi  se çka është 
përkatëse kur bën adaptim?

Sa që nënkuptohet nën “përkatëse”, do të 
varet nga faktet dhe rrethanat për secilin 
rast veçmas.

Sipas Ligjit për parandalimin dhe mbro-
jtjen nga diskriminimi, secili adaptim 
llogaritet si përkatës përveç nëse shka-
kton “shpenzim të paarsyeshëm” për 
punëdhënësin ose organizatën.

Shpenzimi i paarsyeshëm mund të jetë në 
kuptimin e shpenzimeve të rëndësishme 
financiare, zgjerimin e objektit ekzistues 
e cila nuk është e mundur sipas ligjit ose 
rregullave tjera, ose sërish, adaptime të 
tilla të cilat të punësuarit e tjerë do ti lërë 
në pozitë vartëse.  

Ekzistojnë një varg faktorësh të cilat 
duhet të merren parasysh kur vlerësoni se 
adaptimi a është përkatës apo jo:

• » efekti i adaptimit duhet ti ndihmojë 
të punësuarit me handikap që ta krye-
jë detyrën e tij të punës;

• » adaptimi të jetë praktik; 

• » shpenzimi financiar ose tjetër i 
adaptimit; 

• » vëllimi i resurseve financiare të or-
ganizatës dhe të burimeve tjera të fi-
nancimit;

• » vëllimi i çrregullimeve të shkaktu-
ara;

• » vëllimi i ndihmës financiare dhe 
tjetër nga ana e shtetit për ndërmarr-
jen e adaptimit dhe

• » natyra e aktiviteteve tuaja (biznesi) 
dhe madhësia e organizatës.

Shtojca 1: Lista e elementeve 
për adaptim përkatës

1. Për persona me handikap në lëvizje 
(duke përfshirë edhe dëmtimin e shkath-
tësive për lëvizje)

• Rampa;

• Skutera;

• Ashensorë / eskalatorë përskaj sh-
kallëve;

• Hapja automatike e dyerve;

• Njësi të adaptuara punuese;

• Modifikim i automjeteve;

• Tualet aksesorë;

• Ashensor aksesorë;

• Mbajtës për duar (përskaj sh-
kallëve, mureve) ;

IVInformatë për punëdhënësit 
për adaptim përkatës
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• Tastierë, mijë kompjuterik akse-
sorë;

• Mobile zyre ose pajisje të adaptuar;

• Softuer për njohjen e gjuhës dhe 
gjuhës në tekst.

2. Për persona me dëgjim të dëmtuar:

• Hearing loops (zërim) ;

• Alarme të vibruar ose vizuale;

• Teleprinter; 

• SMS-porosi;

• Shkronja të zmadhuara dhe të shty-
pura;

• Interpretues të gjuhës së gjesteve;

• Videofonë;

• Titrim (shkrimi i të folurit). 

3. Për persona me shikim të dëmtuar:

• Zmadhim i ekranit (për shem-
bull, Zoomtext) ose softuer për lexim të 
ekranit (për shembull, Jaws);

• Softuer për zmadhim dhe telefon të 
zgjuar celular për persona me shikim të 
dëmtuar; 

• Makina dhe shtypës të alfabetit të 
Braevit;

• Zmadhues për lexim të materialeve 
të shtypura në videombikëqyrësin;

• Tregues/indikatorë për sipërfaqen e 
terrenit prekës;

• Sipërfaqe kontrasti; 

• Harta të Braevit ose prekëse.

4. Për persona me çrregullime / sëmundje 
psikike (depresion, skizofreni e të ngjashme):

• Kontrata pune fleksibile (për shem-
bull, punë nga shtëpia, orar të shkurtuar 
pune, ndryshimin e termineve për fillim dhe 
mbarim të orarit të punës);

• Pauza më të gjata dhe më të shpeshtu-
ara;

• Sigurim i hapësirës së ndarë ose zyre 
e veçuar që të zvogëlohet zërimi / kthimi i 
vëmendjes;

• Ndarja e aktiviteteve prej projekteve të 
mëdha në detyra më të vogla;

• Listë e obligimeve dhe listë për kon-
troll;

• Takime të rregullta me mbikëqyrësit / 
supervizorët

5. Për persona me handikap të kombinu-
ar:

• Asistencë rreth memories dhe planifi-
kimit;

• Kartela me detyra;

• Listë e obligimeve dhe listë për kon-
troll;

• softuer për lexim të ekranit (për shem-
bull, Jaws);

• Fjalim me diktim të tekstit;

• Sigurim i udhëzimeve / instruksioneve 
verbale
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6. ЗPër persona me handikap të kom-
binuar dhe sëmundje afatgjate ose kro-
nike (për shembull, dijabetes, multipleks 
skleroza, sindroma e lodhjes kronike):

• Freskues të fuqishëm (të ajrit);

• Kondicionerë;

• Njësi pune me adaptim të tempera-
turës/nxehtësisë;

• Modifikime të objektit;

• Ndryshime në ndriçim (për shembull, 
zmadhimi i ndriçimit natyror, hedhja 
e ndriçimit fluorecent);

• Kontrata pune fleksibile (për shem-
bull, punë nga shtëpia, orar të shkur-
tuar pune);

• Ndoshta është e nevojshme Plani-
fikimi i zhvillimit për persona me 
dëmtime degjeneruese (për shembull, 
parkingje, rampa, ashensorë, modifi-
kim i tualeteve)

Informatë për punëdhënësit 
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Polio plus – lëvizja kundër handikapit

ПPolio Plus është lider, kreator aktiv dhe bartës i ndryshimeve esenciale për ndërtimin e botës si shoqëri në 
të cilën të gjitha personat me handikap marrin pjesë plotësisht, si qytetarë të barabartë.

Polio Plus duke u mbështetur në vlerat individuale, organizatë e përshtatshme, këmbëngulëse, e qën-
drueshme, ndërsa nëpërmjet shfrytëzimit të proceseve dhe mekanizmave të demokracisë ndërmjetësuese, së 
bashku me faktorët tjerë, e promovon dhe e imponon qasjen për mundësi të barabarta, e cila siguron pjesëmar-
rje të personave me handikap në rrjedhat shoqërore kryesore.  

Polio Plus është organizatë qytetare e personave me dhe pa handikap e cila punon në ndërlidhjen esenciale 
dhe realizimin e plotë të së drejtave themelore të njeriut dhe lirive të personave me handikap. 

Misioni jonë është përforcimi i besueshmërisë të personave me handikap dhe krijimin r shoqërisë me 
mundësi të barabarta për të gjithë.

“Polio Plus nuk udhëton vetë”. Misionin tonë e realizojmë së bashku me faktorë tjerë të shoqërisë.

Kontakt

Polio Plus – lëvizje kundër handikapit 

Bulevar Avnoj 64 

1000 Shkup

Telefon: +389 2 2400 544 

e- mail: polioplus@polioplus.org.mk

LiNK- Mostar 

Link është Asociacion i ndërmarrësve dhe qendër servisore të cilët kanë tendencë të jenë iniciatorë i zhvil-
limit lokal ekonomik dhe nëpërmjet shoqatës ti përfaqëson interesat e ndërmarrjeve dhe ndërmarrësve, si dhe 
ofron shërbime kualifikimi. Link i përkrah bizneset ekzistuese dhe të reja. 

KONTAKT

Tel / faks: +387 36580-151

Adresa: Bul. Nacionalna revolucija, nr. 55, 88000 Mostar, Bosnja dhe Hercegovina

е-posta: info@linkmostar.org
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