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Qëllimi i Udhëzuesit

Ky udhëzues synon t’u ofrojë punëdhënësve informacionin e duhur 
për të qenë të informuar dhe të përgatitur për praktikat e punësimit të 
një personi me aftësi të kufizuara. Udhëzimet janë të përshtatshme në 
kontekstin e rekrutimit të një punëkërkuesi me aftësi të kufizuara apo në 
kontekstin e kërkesave të një anëtari të stafit që ka një aftësi të kufizuar. 
Udhëzimet synojnë gjithashtu të orientojnë punëdhënësit në ndërtimin 
e marrëdhënieve me personat me të gjitha tipet e aftësisë së kufizuar, 
duke ndikuar në rritjen e aftësive të tyre për të kërkuar punë, duke ia 
përshtatur atyre mjedisin e ri të punës dhe duke i pajisur me burimet për 
të demonstruar aftësitë e tyre në punë.
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Çfarë duhet të dijë një punëdhënës për personat me 
aftësi të kufizuara

Kush quhet person me aftësi të kufizuara?

Një person me aftësi të kufizuara është çdo person që ka një dëmtim fizik ose mendor i cili 
kufizon një ose më shumë funksione bazë të jetës dhe që në bashkëveprim me barrierat e mjedisit 
rrethues, kufizojnë pjesëmarrjen e personit në fusha të ndryshme të jetës shoqërore.  Kufizimi i 
një personi në një fushë jo detyrimisht do të ndikojë në fusha të tjera.

Çfarë ofron legjislacioni shqiptar në lidhje me punësimin e personave me aftësi të kufizuara?

Kuadri ligjor shqiptar garanton të drejtën për punësim të personave me aftësi të kufizuara, duke 
e përfshirë këtë kategori nën termin e përgjithshëm të shtetasit. Gjithashtu kuadri ligjor shqiptar 
siguron masa të veçanta mbështetëse për nxitje për punësim për kategori të veçanta, përfshirë 
personat me aftësi të kufizuara, masa për mbrojtjen nga diskriminimi të tyre edhe  në fushën e 
punësimit, si edhe krijon lehtësi për punëdhënës që punësojnë persona me aftësi të kufizuara. 
Megjithatë zbatimi i legjislacionit, arritja e ndërgjegjësimit dhe ofrimi i mbështetjes në nivel 
kompanie mbetet një sfidë serioze.

Si ndikon aftësia e kufizuar në jetën e një personi dhe aftësinë për të punuar dhe të jetuar në 
mënyrë të pavarur?

Ndikimi i një aftësie të kufizuar në jetën e një personi dhe aftësinë për të punuar dhe të jetuar në 
mënyrë të pavarur varet kryesisht nga tre faktorë: a) Se si personi e shikon vetveten; b) Si të tjerët 
e shikojnë personin; c) Mjedisi fizik në të cilin personi jeton.

A është aftësia e kufizuar vetëm një sëmundje dhe dëmtim?

Të jetosh me aftësi të kufizuara nuk përcaktohet vetëm nga vlerësimi mjekësor si sëmundje 
dhe dëmtim, por është një fenomen social që rezulton edhe nga bashkëveprimet e një personi 
me mjedisin dhe shoqërinë në punë, në jetën rekreative dhe në situata sociale, të cilat mund ta 
ndihmojnë ose pengojnë qasjen për mbështetje.

Mundësi të barabarta 
dhe marrëdhënie 
mosdiskriminuese për 
punësimin e personave 
me aftësi të kufizuara

Një politikë e mundësive të barabarta është parakusht  i domos-
doshëm për punësimin e njerëzve me aftësi të kufizuara. Një praktikë 
e mirë punësimi është  promovimi i një kompanie si punëdhënës që 
ofron mundësi të barabarta për të gjithë kandidatët. Gjithnjë e më 
shumë duhet të kuptohet e pranohet që diskriminimi nuk ka vend 
në një marrëdhënie moderne punësimi. Ky diskriminim kundër 
kategorive të caktuara të nënpunësve nuk është vetëm i paligjshëm, 
por pengon realizimin e të gjithë potencialit të punonjësve. 
Komunikimi efektiv është çelësi për të arritur sukses  në programe 
veprimi positive dhe zhvillimin e mundësive të barabarta.
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Reagimi i punëdhënësit ndaj individit me aftësi të kufizuara

Sa i njohin punëdhënësit vështirësitë e personave me aftësi të kufizuara për të gjetur punë?

Është e rëndësishme të dihet se njerëzit me aftësi të kufizuara nuk janë grup homogjen. Në 
përgjithësi ndeshen katër tipe aftësish të kufizuara: fizike, mendore, intelektuale dhe shqisore. Një 
person mund të ketë një ose një kombinim aftësish të kufizuara, që nga lindja apo të fituara më 
vonë. Punëdhënësit duhet të jenë të ndërgjegjshëm për vështirësitë me të cilat përballen njerëzit 
me aftësi të kufizuara për të gjetur punë.

Cilat janë hapat për inkurajimin e punësimit të njerëzve me aftësi të kufizuara?

Hapi i parë - të kuptuarit dhe të pranuarit e këtyre dallimeve dhe të nevojave rezultante të njerëzve 
Hapi i dytë - pranimi i aftësive të ndryshme, duke ofruar ndihmë e mbështetje,  ashtu si me 
popullsinë e përgjithshme, ka njerëz shumë të arsimuar dhe të trainuar që mund të kryejne detyrat 
në vendin e punës me pak ndihmë ose pa aspak ndihmë. 
Hapi i tretë - të kuptosh se ankthi që përjeton një person në deklarimin e aftësisë së kufizuar është 
i justifikueshëm.  Gjatë procesit të përzgjedhjes dhe rekrutimit çdo person me apo pa aftësi të 
kufizuara përjeton gjendje ankthi. E rëndësishme është që punëdhënësi ta trajtojë informacionin 
në të njëjtën mënyrë. 

Cilat janë disa parime për reagimin e punëdhënësit kur një individ deklaron se ka një aftësi 
të kufizuar?

• Përqasuni trajtimit të informacionit me mendje të hapur dhe në mënyrë pozitive e konstruktive, 
duke e kuptuar sfidën e deklarimit të një aftësie të kufizuar në rrethanat e rekrutimit apo 
ruajtjes së vendit të punës.

• Jepini kohë t’ju shpjegojë aftësinë e kufizuar, pasi mund të jetë nervoz duke qenë se duhet 
t’i besojë një informacion kaq personal një punëdhënësi të huaj dhe mund t’i trembet një 
reagimi negativ. 

• Trajtojeni informacionin në mënyrë konfidenciale 
• Mund ta pyesni nëse kërkon ndonjë mbështetje në punë. Edhe mund të jenë në gjendje t’ju 

thotë për çfarë lloj mbështetje ka nevojë apo ku të gjejnë informacion. 
• Kontaktoni institucionet përgjegjëse të punësimit për të pyetur çfarë fondesh mund të jenë të 

vlefshme për ju, për mbështetjen e punësimit të kandidatit me aftësi të kufizuara. 
• Në rast interviste, mos u largoni nga lista e pyetjeve të intervistës. Është shumë e rëndësishme 

t’u bëhen të njëjtat pyetje të gjithë kandidatëve. 
• Mos bëni pyetje për aftësinë e kufizuar të cilat nuk lidhen me performancën në punë apo 

mbështetjet e kërkuara në vendin e punës. 
• Në përfundim mos merrni vendime të prera apo të nxirrni përfundime bazuar në aftësinë e 

kufizuar të personit. 
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Komunikimi i punëdhënësit me personat me aftësi të 
kufizuara

Cilat janë disa parime bazë për komunikimin me një person me aftësi të kufizuara?

• Ofroni ndihmë dhe  prisni deri sa oferta të pranohet.  Pastaj dëgjoni ose kërkoni udhëzime. 
• Drejtojuni njerëzve që kanë një aftësi të kufizuar në të njëjtën mënyrë si çdo njeriu tjetër.
• Pyesni kur jeni të pa sigurt se çfarë duhet të bëni. 
• Shmangni përdorimin e shprehjeve ose fjalëve si: çalaman, shurdh, budalla, spastik, i sëmurë 

mendërisht ose i dënuar në një karrige me rrota, pasi këto shpesh mund të jenë ofenduese 
dhe lënduese. Është më mirë të thuhet: një person që nuk mund të flasë, një person me 
paralizë cerebrale, vështirësi në të nxënë, apo përdorues i karriges me rrota. 

Si duhet komunikuar me persona të verbër?

•	 Flisni kur t’i jeni afruar dhe nëse personi nuk e zgjat dorën, komunikojani me fjalë përshëndetjen. 
•	 Tregojani qartë kush jeni, flisni me ton zëri normal, duke iu drejtuar personit dhe jo përmes 

një pale të tretë, duke e drejtuar zërin drejt dhe jo duke e larguar nga ai ose ajo.
•	 Mos e prek apo ngacmo asnjëherë qenin e shërbimit pa pyetur më parë të zotin e tij. 
•	 Thojini individit kur jeni duke u larguar. 
•	 Mos u përpiqni ta udhëhiqni individin pa e pyetur më parë, lëreni personin të mbajë krahun 

tuaj dhe kontrolloni lëvizjet e tij. 
•	 Nëse po ofroni vend për t’u ulur, vendoseni me kujdes dorën e individit te shpina apo krahu 

i karrriges kështu që ai mund ta përcaktojë vendndodhjen. 
•	 Lironi rrugë-kalimin nga pengesat dhe, hyrjet, daljet, kthesat, banjot, shesh-pushimet dhe 

hapësirat e punës duhet të mos bllokohen. 
•	 Kur qarkulloni dokumenta të shkruar te nënpunësit apo kolegët, mund të përdoren shkrime 

me gërma të mëdha, posta zanore apo kaseta regjistrimi. 
•	 Mund të përdoret gjithashtu posta elektronike nëse personi ka një paketë programesh 

kompjuterike për të lexuar ekranin ose zmadhues për të zmadhuar shkronjat. 
•	 Ashtu si me të gjitha llojet e aftësisë së kufizuar, duhet të mësohet dikush nga stafi për të 

ndihmuar një person që është i verbër apo me shikim të dëmtuar në raste emergjencash.

Si duhet komunikuar me persona me probleme dëgjimi?

Ka pesë metoda komunikimi që përdoren nga njerëzit me vështirësi në dëgjim: gjuha e shenjave, 
germëzimi me gishta, shkrimi me dorë, leximi i buzëve dhe pajisjet ndihmëse për dëgjim. Për të 
ditur se cilën metodë përdor një person me dëgjim të dëmtuar apo të humbur duhet informim, 
sepse një metodë e parapëlqyer për një person, mund të mos jetë e përshtatshme për dikë tjetër. 
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•	 Nëse doni të tërhiqni vëmendjen e një personi me dëgjim të dëmtuar apo të humbur, prekeni 
atë lehtë në shpatull. 

•	 Nëse personi i lexon buzët shikoni  drejt e tek ai/ajo. 
•	 Flisni qartë dhe me ritëm normal dhe në mënyrë shprehëse pasi personi do të bazohet te 

shprehjet tuaja të fytyrës, gjestet dhe kontakti me sy. 
•	 Pozicionojeni veten tre deri gjashtë këmbë drejt e përballë personit në një zonë të ndriçuar 

mirë, shmangni uljen përballë dritareje ku ka shumë ndriçim. 
•	 Nëse është i pranishëm ndonjë interpretues i gjuhës së shenjave, është vendi i tij për t’u ulur 

përballë personit me vështirësi në dëgjim. Ata nuk mund të konsultohen apo të konsiderohen 
si referencë në intervista. 

•	 Flisni qartë dhe me ritëm të tillë që t’i lejoni interpretuesit të gjuhës së shenjave që të 
interpretojë për personin që është me dëgjim të dëmtuar apo të humbur dhe ta lini atë të 
përgjigjet përmes interpretuesit të gjuhes së shenjave.

Si duhet komunikuar me persona me probleme në lëvizje?

• Kur persona me probleme në lëvizje vijnë të takohen me ju, lejojini njerëzit që përdorin 
paterica, bastune, apo karrige me rrota t’i marrin ato me vete. 

• Çështja kryesore me të cilën përballet një person që është në karrigë me rrota është aksesi, 
prandaj hyrja në ndërtesa, tualete, menca dhe vende të tjera takimesh duhet pajisur me rampa. 

• Kujtohuni të shmangni pengesat e panevojshme në rrugicat e ngushta, sheshpushime, 
banjo dhe hapësira pune, si edhe ripoziciononi mobiljet apo objektet në një dhomë për të 
akomoduar karriget me rrota, motorrët lëvizës apo pajisje të tjera lëvizëse. 

• Flisni me personin dhe jo duke iu drejtuar personave të tjerë që mund të jenë në shoqërinë 
e tij/saj. 

• Kur flisni me një person në karrige me rrota për më shumë se disa minuta, uluni në karrige, 
në mënyrë që të vendoseni në nivelin e syve të atij personi për të lehtësuar bashkëbisedimin. 

• Nëse doni ta telefononi, lëreni zilen të bjerë më gjatë për t’i dhënë kohë personit të ngrejë 
telefonin.

Si duhet komunikuar me persona me vështirësi në të folur?

•	 Nëse nuk e kuptoni diçka që individi me vështirësi në të folur thotë, kërkojini ta përsërisë atë 
çfarë tha, pastaj përsëriteni ju sërish. 

•	 Përpiquni të bëni pyetje që kërkojnë vetëm përgjigje të shkurtra apo pohim me kokë. 
•	 Mos flisni në vend të individit dhe as mos u përpiqni të përfundoni fjalitë e tij. 
•	 Nëse hasni vështirësi të kuptoni individin, konsideroni të shkruarit si alternativë, por më parë 

pyesni nëse është e pranueshme. 
•	 Shumica e njerëzve me dëmtime në të folur mund të kuptohen thjesht. 
•	 Mos e lini personin të përjashtuar gjatë takimeve apo konferencave. 

Si duhet komunikuar me persona me aftësi të kufizuara intelektuale?

•	 Kur komunikoni me një person me aftësi të kufizuar intelektuale, nëse jeni në një zonë publike 
me shumë gjëra që të hutojnë, shihni mundësinë e lëvizjes në një zonë të qetë ose private. 
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•	 Jini të përgatitur të shpjegoni diçka më shumë se njëherë nëse është e domosdoshme, duke 
mbajtur mend pikën ku duhet të vazhdoni, si edhe nivelin e  gjuhës. 

•	 Mund të kërkohet kohë shtesë për të përmbushur detyrimet. 
•	 Ofroni ndihmë në plotësimin e formularëve apo të kuptuarit e udhëzimeve të shkruara dhe 

jepini kohë shtesë personit për marrjen e vendimeve. 
•	 Prisni që individi të pranojë ofrimin e ndihmës, mos i ndërhyni apo t’i imponoheni. 
•	 Jini të duruar, elastik dhe mbështetës. 
•	 Merrni kohë për të kuptuar individin dhe sigurohuni që individi ju kupton. 
•	 Përdorni gjuhë të saktë dhe fjali të thjeshta dhe jepni udhëzime të sakta. 

Si duhet komunikuar me njerëzit me probleme të shëndetit mendor?

Ndërsa njerëzit me probleme të shëndetit mendor nuk kanë nevoja komunikimi specifike. Për ta 
është thelbësor një mjedis pune mbështetës. Një numër i vogël njerëzish me probleme të shëndetit 
mendor kërkojnë mbështetje minimale, ndërsa të tjerët kërkojnë mbështetje të konsiderueshme 
ose sipas rastit.

Cilat janë disa nga problemet për të cilat punëdhënësi do të donte të kishte informacion?

Kufizimet funksionale të aftësisë së kufizuar.
A do ta ndikojë aftësia e kufizuar performancën në punë apo frekuentimin? 
Cila mund të jetë kostoja e tanishme dhe e ardhme për akomodime që mund të kërkohen nga 
punonjësi me aftësi të kufizuara.
A mundet punëkërkuesi të identifikojë qartë probleme të mundshme me punëdhënësin, dhe në të 
njëjtën kohë të ofrojë zgjidhje me anë të akomodimit?
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Akomodimi i arsyeshëm

Ç’duhet të dijë një punëdhënës për akomodimin e arsyeshëm?  

Akomodimi i arsyeshëm përfshin modifikime që bëhen në detyra, strukturën e punës apo vendin e 
punës që një nënpunës me aftësi të kufizuara ta kryejë plotësisht punën dhe të gëzojë mundësi të 
barabarta për punësim. Atje ku këto modifikime janë në ndryshim me mënyrën se si e bëjnë punën 
kolegët e tjerë, ata duhen të vihen në dijeni të natyrës dhe shtrirjes së modifikimit të kërkuar. 

Parimi i akomodimit të arsyeshëm vlen për të gjithë procesin e punësimit, duke përfshirë: 
Rekrutimin, përzgjedhjen dhe emërimin; udhëzime të karrierës dhe të zhvillimit; mundësi trajnimi; 
promovim ose transferta; mbajtja e punës; kthimi  në punë. 

Punëdhënësi duhet  të sigurojë akomodimin e arsyeshëm, të nevojshëm për të mundësuar që një 
person me aftësi të kufizuara të hyjë dhe të qëndrojë në punë. 

Cilët janë hapat që duhen marrë parasysh kur bëhet një akomodim i arsyeshëm në vendin e 
punës? 

Akomodimi duhet përcaktuar duke u bazuar rast pas rasti, por ka procedura që duhen përdorur 
si udhëzues. Pasi aplikanti ka deklaruar aftësinë e kufizuar të tij apo edhe ka paraqitur kërkesën 
për akomodim, duhet zhvilluar një dialog mes aplikantit/punëkërkuesit me aftësi të kufizuara dhe 
punëdhënësit.

Hapi i parë – Punëdhënësi vlerëson dhe vendos nëse punonjësi me aftësi të kufizuar është në 
gjendje të kryejë funksionet thelbësore të punës me apo pa akomodim.

Hapi i dytë – Punëdhënësi identifikon nevojën e punonjësit për akomodim të vendit të punës duke 
e përfshirë punonjësin me aftësi të kufizuara në çdo hap të procesit të punës. 

Hapi i tretë – Punëdhënësi duhet të sigurojë që akomodimi i zgjedhur duhet të jetë efektiv, i 
besueshëm, i lehtë për t’u përdorur dhe gati për të qenë në dispozicion të punonjësit që ka nevojë. 

Hapi i katërt – Punëdhënësi kontrollon rezultatet duke monitoruar akomodimet për të parë nëse 
përshtatjet e bëra e lejojnë punonjësin të kryejë plotësisht detyrat e domosdoshme të punës. 

Çfarë duhet të vlerësohet për të përmbushur kërkesat e akomodimit të arsyeshëm?

Ja disa nga mjediset dhe proceset që duhet të vlerësohen për të realizuar akomodimin e arsyeshëm:

A ka pengesa hapësira pranë ndërtesës dhe rruga që të çon tek hyrja?

A ka hapësirë të mjaftueshme zona e pritjes brenda ndërtesës, mobilimi a është i përshtatur, 
punonjësit pritës a ofrojnë shërbimin e duhur për aftësinë e kufizuar?

A kanë hapësirë të mjaftueshme për lëvizje të lirë ambjentet e punës, të shlodhjes, koridoret, 
dyert, tualetet? A kanë ndriçim të mjaftueshëm?
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A bëhet i sigurt përmes mjeteve dhe pajisjeve të duhura si rampë, ashensor, mjete sinjalizuese, 
etj., komunikimi në disnivele dhe kate?

A shpërndahet informacioni në formate të përshtatshme?

A ka rregullime fleksibile të orareve të punës, në përputhje me kërkesa specifike të aftësisë së 
kufizuar?

A janë procedurat dhe mjetet në procesin e rekrutimit në përputhje me kërkesat e tipeve të veçanta 
të aftësisë së kufizuar?

A janë ofruar në formate të përshtatshëm udhëzimet për sigurinë dhe shëndetin në punë, a 
janë krijuar rrugë evakujimi, a janë përcaktuar persona për ata që mund të duan ndihmë gjatë 
evakuimeve në emergjenca? 

Çfarë duhet të bëjë një punëdhënës në rast se merr një kërkesë për akomodim të arsyeshëm?

Kur aftësia e kufizuar është deklaruar dhe nevoja për akomodim nuk është e dukshme,  punëdhënësi 
mund t’i kërkojë individit dokumenta që lidhen me të, kështu që për akomodimin e arsyeshëm që 
është kërkuar të bien dakort të gjitha palët. 

A duhet punëdhënësi ta ofrojë akomodimin e arsyeshëm të kërkuar? 

Një nënpunës që kërkon për akomodim të veçantë duhet ta justifikojë zgjedhjen e tij dhe duhet 
marrë parasysh edhe mendimi i ekspertëve nga punëdhënësit. Punëdhënësi mund të ofrojë 
sygjerime alternative për akomodime që të heqë pengesat në vendin e punës. 

A mund t’ju thotë një punëdhënës nënpunësve të tjerë se dikush po kërkon një akomodim? 

Një punëdhënës mund t’i përgjigjet pyetjes përse një koleg po merr trajtim të ndryshëm apo të 
veçantë duke nënvizuar politikën e asistencës për ata punonjës që hasin vështirësi në vendin e 
punës, duke e siguruar nënpunësin që bën pyetjen se njësoj do të respektohej privacia nëse ata 
do të përjetonin të njëjtat vështirësi për çfarëdolloj arsyeje. 

A mund të pyesë një punëdhënës nëse është i nevojshëm një akomodim i arsyeshëm edhe kur 
punonjësi me aftësi të kufizuara nuk e ka kërkuar atë? 

Një punëdhënës mund të pyesë një punonjës që është deklaruar se ka një aftësi të kufizuar nëse 
ka nevojë për akomodim të arsyeshëm. 

A duhet që punëdhënësi të sigurojë akomodim të arsyeshëm për të mundësuar që një punonjës 
me aftësi të kufizuar të ketë akses të barabartë në informacion që komunikohet në vendin e 
punës ndaj personave fizikisht të aftë?

Po. Punëdhënësit duhet të sigurohen se punonjësit me aftësi të kufizuar kanë akses dhe e kuptojnë 
informacionin që ofrohet te punonjësit e ngjashëm pa aftësi të kufizuara. 
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Përfitimet nga bashkëpunimi i komunitetit të biznesit 
me aftësinë e kufizuar
 
Cilat janë disa nga përfitimet? 

Përfitime Strategjike- Popullsia në botë po shkon drejt plakjes. Aftësia e kufizuar thellohet me 
kalimin e moshës. Me rritjen e numrit të konsumatorëve dhe të të punësuarve, bizneset duhet te 
fillojnë të kenë njohuri mbi aftësinë e kufizuar.

Përfitime komerciale – Punëdhënësit që marrin në konsideratë aftësinë e kufizuar mund të shohin 
përfitime të menjëhershme komerciale si rezultat i të qënit ofrues më të mirë shërbimesh dhe të 
lidhur me komunitetin ku veprojnë. 

Përfitime ligjore - Opinioni publik dhe legjislacioni ndërkombëtar për aftësinë  e kufizuar po 
ndryshon. Bizneset që duan të jenë të suksesshëm duhet të kapin momentin dhe të marrin në 
konsideratë tendencat drejt gjithpërfshirjes e mbrojtjes së të drejtave të personave me aftësi të 
kufizuara. 

Përfitime Shoqërore - Çdo biznes vepron dhe është i lidhur me ambjentin në të cilin operon, 
tregun e punës si dhe tregun e shitjeve. Aftësia e kufizuar është një dimension që ndikon në shumë 
disavantazhe. Të paturit në konsideratë e këtij fakti ndikon në zhvillim ekonomik të qëndrueshëm. 

Përfitime Etike - Opinioni botëror mbi etikën e trajtimit të personave me aftësi të kufizuara ka 
ndryshuar në mënyrë rrënjësore. Roli kyç i biznesit si zgjidhës i problemeve, duke ofruar produkte 
e shërbime për të cilat njerëzit kanë nevojë, do të thotë që ai mund të japë një kontribut të çmuar 
në përmirësimin e cilësisë së jetës.     

Përfitime Profesionale – Aftësia e Kufizuar është një çështje që ndikon në kolegët e punës si 
dhe në jetët e tyre personale. Drejtuesit që përballen me aftësinë e kufizuar, përfitojnë si aftësitë 
teknike në manaxhimin e situatave të ndryshimit, ashtu dhe aftësinë të njohin e të aftësojnë 
potencialet njerëzore.
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Ky botim është mbështetur financiarisht nga Agjencia e  Shteteve të Bashkura për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID)
në Tiranë. Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi e Fondacionit Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi 
të Kufizuara dhe nuk përfaqëson domosdoshmërisht pikpamjet e USAID-it.

Vlerësimi  nga punëdhënësit për rastet e punësimit të 
personave me aftësi të kufizuara 

 
Si ndikojnë rastet e punësimit të punëtorëve me aftësi të kufizuara në aktivitetin e kompanisë?

Rastet e punësimit në thelb theksojnë se punësimi i punëtorëve me aftësi të kufizuara ndikon 
pozitivisht  në aktivitetin e kompanisë:

- Njerëzit me aftësi të kufizuara  bëhen punëtorë të mirë e të besueshëm. 

- Njerëzit me aftësi të kufizuara kanë më shumë gjasa për të qëndruar në punë. 

- Punësimi i njerëzve me aftësi të kufizuara rrit moralin e fuqisë punëtore. 

- Njerëzit me aftësi të kufizuara janë një burim i pashfrytëzuar i aftësive dhe talenteve.

- Njerëzit  me aftësi të kufizuara paraqesin një segment të konsiderueshëm të tregut. 




