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Historitë, të cilat do t’I gjeni të shtjelluara më poshtë, janë pjesë e të dytit libër 
që Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara boton, 
me qëllimin të nxisë dhe të rrisë numrin e individëve me aftësi të kufizuara, të 
punësuar në tregun e hapur të punës.

Personazhet, për të cilët do të mësoni më tepër nga rreshtat e këtij libri, janë miq 
e partnerë, të cilët iu bashkuan nismës së FSHDPAK, të mbështetur me bujari nga 
Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar, USAID, nismë që synon 
në ndryshimin e qasjes së përfshirjes së personave me aftësi të kufizuara në shoqërinë 
shqiptare: nga përfitues pasivë të pagesave të aftësisë së kufizuar, në kontribues në 
zhvillimin e shoqërisë sonë, përmes të qenit të punësuar, ashtu si edhe të gjithë të tjerët. 
Disa prej këtyre personazheve, iu bashkuan nismës sonë si këshillues në ndihmë të 
punësimit dhe sëbashku rrugëtuam drejt gjetjes së një pune të përshtatshme, për shumë 
të tjerë, një pjesë e të cilëve pranuan të ndajnë mes këtyre rradhëve historinë e tyre të 
punësimit, por dhe vështirësitë me të cilat u ndeshën për të arritur deri aty.

Historitë e prezantuara në këtë botim, tregojnë më së miri se njerëzit me aftësi të 
kufizuara duan, por edhe përpiqen fort të jenë denjësisht pjesëmarrës e kontribues në ndërtimin e një shoqërie që u 
përket të gjithëve. Historitë e Dallëndyshes nga Shkodra, Elionës nga Elbasani, Klodit nga Tirana, janë një fill shprese 
e frymëzimi për shumë e shumë të rinj me aftësi të kufizuara, të cilët aspirojnë të marrin një arsimim më të mirë, për 
të pasur më tej një punësim më të mirë e për të vazhduar më tej me një jetë më të mirë. Miqtë tanë, na tregojnë se 
nuk është aq e lehtë, por mund t’ia dalësh. Këto pak histori, që ne mundëm t’i mblidhnim sëbashku në këtë libër, janë 
nxitje për të ecur përpara, për të folur me zë më të lartë dhe për të kërkuar më tepër për shumë e shumë individë të 
talentuar me aftësi të kufizuar jo vetëm në Tiranë, Elbasan e Shkodër, por në çdo skaj të vendit.

Blerta ÇANI
Drejtore Ekzekutive
FSHDPAK
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Të dashur miq,
Teksa jam sot e nderuar me fjalën time në hyrjen e këtij libri me histori suksesi 
të punësimit të personave me aftësi të kufizuara, duhet të them se unë jam një 
prej tyre, me një histori që është e ngjashme me të gjitha të tjerat në këtë libër, 

në përpjekje dhe emocione, por që dallon veç nga specifikat individuale. 
Në vitin 1996, kur isha para sfidës së madhe nëse duhej të pranoja realitetin e 

pranisë së aftësisë së kufizuar dhe të qëndroja si përfituese pasive e ndihmës që shteti 
ofronte apo të luftoja që të mos shkëputesha nga jeta aktive, unë zgjodha angazhimin, 
luftën, përpjekjet, punën. Ishte një vendim i vështirë, të cilin nuk do ta kisha marrë pa 
mbështetjen dhe inkurajimin e një grupi punonjësesh të të drejtave të personave me 
aftësi të kufizuara të FSHDPAK, të cilat më përfshinë në programet e tyre të avancuara 
të kohës duke më fuqizuar e mbështetur si lobuese të të drejtave të PAK, si dhe pa 
mbështetjen e familjes dhe miqve.

Duke qenë në vitin 2010- 2013 koordinatore e programit të FSHDPAK për Fuqizimin 
Ekonomik të Personave me Aftësi të Kufizuara përmes Punësimit, identifikuam dhe 
u përpoqëm të zgjidhnim disa prej shumë çështjeve të cilat ende vazhdojnë të  pengojnë punësimin e personave 
me aftësi të kufizuara, veçanërisht  vajzave dhe grave me aftësi të kufizuara.  Ndërtuam modele të sukseshme 
punësimi përmes një shërbimi të specializuar punësimi dhe përmes eksperiencave dhe studimeve të thelluara të 
tyre,  identifikuam probleme që u adresuan si rekomandime për qeverinë.

Duke qenë sot në nivele vendimmarrëse, mbetet sfidë që problemet e identifikuara në terren t’i argumentoj dhe 

Bardhylka KOSPIRI
Zv. Ministre e Mirëqenies 
Sociale dhe Rinisë
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t’i adresoj në drejtimin  e duhur. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë po punon për rehabilitimin profesional 
dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara, në përmbushje edhe të Programit Qeverisës që e ka këtë çështje 
si pjesë të objektivave të tij.

Ndjehem mirë që sot mund të flas per veprime konkrete, që ndonëse në terma ligjorë, kanë pasur impakt, dhe kanë 
nxitur punësimin e personave me aftësi të kufizuara. Kështu, për herë të parë Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë 
përcaktoi një fond të posaçëm që nxit biznesin për punësimin e personave punëkërkues me aftësi të kufizuara, u 
përmirësua ligji bazë për ndihmën dhe shërbimet sociale, është në proces rishikimi i Ligjit për Nxitjen e Punësimit për 
ta bërë atë realisht të zbatueshëm. Ndjehem mirë, pasi të gjitha këto  ndryshime kanë qenë pjesë edhe e paketës me 
rekomandime e propozime ligjore të përgatitura bashkarisht kur isha pjesë e programit që FSHDPAK  ende po zbaton 
me mbështetjen e  USAID dhe tashmë me vullnetin politik të Qeverisë aktuale, janë duke u bërë realitet.

Ka ende mjaft sfida, që kërkojnë ndërhyrje dhe bashkëpunim nga shumë aktorë, përmendur pikë së pari 
qeverinë shqiptare dhe institucionet publike, komuniteti i biznesit, donatorët qoftë ndërkombëtarë, por edhe ata 
lokalë, organizatat që veprojnë në fushën e aftësisë së kufizuar.  Ndjehem shumë mirë që tek të gjithë shkruesit e 
eksperiencave individuale në këtë libër konkluzioni është:… ia vlen të përpiqesh; duhet përballur me sfidat; duhet 
të ngresh kapacitetet; duhet të gjesh mbështetjen e duhur dhe të bashkëpunosh dhe …..punësimi nuk është më i 
pamundur për punëkërkuesit me aftësi të kufizuara.

Jam e sigurt që këto rrëfime të vetë personave me aftësi të kufizuara, eksperienca reale jete dhe përpjekjesh që 
duhen bërë, janë një kurs i veçantë kualifikimi që i shërben më tej të gjitha grupeve që sot kualifikohen e që do të 
kualifikohen më tej në programet e formimit dhe punësimit.
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Pas realizimit të përpjekjeve 
të mia për të gjetur një punë, 
mendova ta ndaj këtë përvojë 

dhe me ata që kishin provuar deri 
më tani më kot të gjenin veten në 
shoqëri, duke i treguar atyre rrugët 
që të çonin drejt suksesit. Kjo ishte 
arsyeja, pse në vitin 2010 vendosa të 
jem pjesë e stafit të trajnerëve.

Programi “ALBVET” që po zbatohej 
nga organizata “Swisscontact” me 
disa organizata partnere shqiptare, 
një prej të cilave ishte dhe FSHDPAK 

sepse mund të ndodhte që ata të 
cilëve u drejtoheshe për t’i orientuar, 
këshilluar apo rekomanduar, të 
refuzonin të të dëgjonin për shkak të 
tejngopjes ndonjëherë me projekte 
të cilat synonin t’i ndërgjegjësonin 
apo t’i integronin në shoqëri sikundër 
thuhet shpesh. Me zhgënjimin e 
justifikueshëm dhe padurimin për 
të parë mundësi të reja për ata 
më optimistët, ne nisëm takimet 
e para të ciklit të këshillimit me 
një grup të vogël, fillimisht duke 

Anisa

Projektojmë dhe ecim së bashku 
në rrugët që të çojnë drejt punësimit

kishte në fokus nxitjen e punësimit 
për grupet e përjashtuara, përfshirë 
personat me aftësi të kufizuara, ku 
ndër të tjera parashikohej orientim 
dhe mbështetje drejt formimit e 
më tej, punësimit. Kjo ftesë ishte 
domethënëse për mua, që përveç 
angazhimit personal, do të mund 
të jepja njohuritë dhe përvojën time 
për ata të cilët kishin të njejtën 
nevojë dhe të njejtat vështirësi si 
unë një vit më parë.  Nuk ishte e 
lehtë të merrje rolin e këshillueses, 
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Anisa Proda
27 vjeç, Tiranë

Këshilltare për Punësim
FSHDPAK
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intervistuar pjesëmarrësit për të 
shkuarën e tyre. Për secilin prej tyre 
ne duhet të ofronim rrugëzgjidhje 
individuale në varësi të rrethanave 
specifike të tij apo të saj sikurse 
niveli arsimor, formimet profesionale, 
mosha, tipi i aftësisë së kufizuar, 
mundësitë që ofronte zona e banimit 
apo gatishmëria personale për të 
përballuar një sfidë të tillë siç ishte 
kërkimi i një vendi pune në tregun 
e hapur.  Sigurisht jo të gjithë u 
përputhën më së miri me filozofinë 
tonë, por disa prej tyre kishin qëllime 
e dëshira të qarta dhe ishin të 
gatshëm të investonin sa mundeshin 
në kohë, ide, përpjekje fizike, apo 
edhe studime të mëtejshme. 

Ne i orientuam dhe i mbështetëm 
për të ndjekur kurse formimi sipas 
kërkesave e nevojave të tyre duke 
u munduar të gjenim vendet më 
cilësore të mësimdhënies por edhe 

ato më të përshtatshmet për sa 
i përket aksesit në mjedis gjë që 
shpesh herë ishte një pengesë më 
vehte. Ky cikël këshillimi u shtri më 
tej edhe me ndihmën e USAID, duke 
zgjeruar numrin e këshilluesve, 
shtrirjen gjeografike të projektit 
dhe sigurisht shumëfishoi numrin e 
përfituesve dhe po vazhdon ende sot. 

Detyra ime gjatë takimeve me 
ta, ishte që përvec leksioneve të 
përgatitura me teori rreth tematikës, 
të mund të jepja shembullin tim për 
sa kisha përjetuar. Kjo do të bënte 
dallimin mes asaj që unë përpiqesha 
të thoja dhe asaj që shpjegoja duke 
dhënë sekrete të tilla të vogla apo 
mësime të nxjerra nga dështimet 
e sukseset në vazhdimësi. E tëra 
ishtë një ballafaqim idesh e rrahje 
mendimesh që vetë pjesëmarrësit të 
kuptonin se askush nuk garantonte 
zgjidhje përfundimtare, por vetëm 

mund të ofronte alternativa të 
cilat duheshin modifikuar për tu 
përshtatur për gjithësecilin. Planet e 
zhvillimit individual ishin instrumenti 
i punës sonë të përditshme ku unë 
ndiqja ecurinë e secilit pjesëmarrës 
në cikël dhe në një farë mënyre 
atje gjendeshin gurët kilometrikë 
për të kuptuar se sa larg qëllimit 
përfundimtar të punësimit ishte 
secili. 

Nga kjo përvojë, unë munda të 
vlerësoj edhe veten, se si u rrita 
profesionalisht çdo ditë, në mënyrën 
e trajtimit të rasteve me nevoja të 
veçanta nga grupi nga vinin. Nga 
puna me personat me aftësi të 
kufizuara, vura në provë veten për 
të parë mënyrën time të sjelljes, 
komunikimit në një tjetër formë e si 
duhet të shpjegoja të njëjtin modul, 
pa anashkaluar informacionin por 
duke e bërë atë të thjeshtë e të 
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kuptueshëm lehtë për të gjithë. Këtu 
fillova të mësoj si mund të përgatiten 
tekste në formatin “I thjeshtë për 
tu kuptuar/për tu lexuar” duke iu 
referuar Konventës së OKB për të 
Drejtat e Personave me Aftësi të 
Kufizuara. Gjithçka ishte një ecje e 
pandërprerë dhe në çdo hap takoja 
kalimtarë që i bashkoheshin grupit 
tonë me dëshirën për të mbërritur të 
njëjtin destinacion, megjithëse secili 
kishte fuqi e kapacitete të ndryshme. 
Jo gjithmonë mund të ecnim 
me të njëjtin ritëm, por duhet të 
siguroheshim që asnjë të mos mbetej 
prapa për arsye pamjaftueshmërie. 
Unë e kisha bindur tashmë veten se 

duhet të bëja më të mirën për këdo 
duke kujtuar thënien se shpejtësia 
mesatare e flotës matet me 
shpejtësinë e anijes më të ngadaltë, 
kështu unë duhet të përfshija këdo 
sipas mundësive e kushteve të tij apo 
saj, pa bërë dallime apo përzgjedhur 
rastet më të lehta për tu orientuar. 
Historitë e suksesit kanë qenë po aq 
të larmishme sa edhe personazhet 
që ne takonim çdo katër muaj në një 
cikël të ri. 

Ka nga ata që janë punësuar 
me bujë, nga kompani të mëdha, 
me prani mediash dhe figurash 
publike ku unë vërtetë kam qenë 
protagoniste bashke me ta e kam 

shijuar suksesin e tyre e pjesërisht 
edhe timin, si eminenca gri e një të 
famshmi apo fitimtari. 

Këtu mund të përmend rastin 
e punësimit të katër personave 
njëkohësisht, pranë spitali Hygeia në 
mars të vitit 2014. Ka edhe nga ata 
persona që janë punësuar në heshtje, 
pa zhurmë e vetëm vinin si befasi 
për mua dhe kolegët e mi me lajmin 
e mirë dhe një ëmbëlsirë për të na 
falenderuar. 

Ajo që mbetet e rëndësishme 
është që në fund të ketë sa më 
shumë njerëz që gjejnë një vend 
pune, për të fituar më shumë të 
ardhura, por më e rëndësishmja 
të rrisin vlerësimin për vehten dhe 
për shoqërinë e cila nuk duhet të 
na paragjykojë, por të na vlerësojë 
nga çfarë ne përcjellim, pavarësisht 
kufizimeve me të cilat u lindëm apo 
hasëm në jetë.

Gjithçka ishte një ecje e pandërprerë ku në çdo hap 
takoja kalimtarë që i bashkoheshin grupit tonë me dëshirën 
për të mbërritur në të njëjtin destinacion...
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Dritan Hoxha
44 vjeç, Elbasan

Këshilltar për Punësim
FSHDPAK
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Detyra si specialist i zyrës së 
marrëdhënieve me publikun 
në bashki të cilën e nisa 

dy vite më parë, më vuri para një 
sprove të vështirë, por vetes i kisha 
premtuar se do t’ia dilja mbanë. 
Dhashë çdo ditë nga vetja për të 
ndihmuar mes shumë personave, 
edhe ata që ndanin të njëjtin fat me 
mua. 

Kur FSHDPAK më propozoi të 
kryeja detyrën e trajnerit/këshilltarit 

të mundem t’i orientoj ata drejt 
suksesit”?

Vetëm në pak muaj, 16 grupe 
me gjashtë persona me aftësi 
të kufizuara kanë ndjekur kurset 
e këshillimit për punë, e në 
vazhdimësi po i orientojmë drejt 

Dritani

Puna jonë sapo i ka treguar 
qytetit realitetin tjetër

Puna e trajnerit të kursit të këshillimit për punë, 
një eksperiencë e re që më ka vënë në provë...

për punësim, e pranova me shumë 
dëshirë pasi qëllimi i përbashkët 
ishte ofrimi i shanceve për punësim 
për këtë kategori. Puna e trajnerit 
të kursit të këshillimit për punë 
është një eksperiencë e re që më 
ka vënë sërish në provë: “a do 
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gjetjes së një pune të sigurt e 
afatgjatë. Numri i të trajnuarve 
në qytetin e Elbasanit sa vjen dhe 
rritet dhe po ashtu dhe përgjigjet 
e suksesshme që ata marrin nga 
punëdhënësit. 

Gjatë trajnimeve, kuptova 
se shumë nga të trajnuarit nuk 
kishin informacion si të kërkonin 
punë, ndaj puna ime nisi pikërisht 
aty, për tu treguar se si mund të 
krijonin një CV, si të realizonin me 
sukses intervistën tek punëdhënësi 
apo normat e etikës që duhen 
respektuar në punë.

Një tjetër pengesë për gjetjen e 
një pune ishte fakti që shumë prej 
personave me aftësi të kufizuar të 
papunë, nuk kishin një zanat apo 

profesion. Shumë prej tyre nuk 
kishin trokitur kurrë në qendrën e 
formimit profesional në Elbasan 
për të mësuar një zanat që do tu 
lehtësonte përpjekjet për punë.
Ndaj një nga sugjerimet tona ishte 
dhe orientimi i tyre drejt kurseve 
profesionale dhe lehtësimi e 
ndërmjetësimi në këtë proces. 

Ofrimi i eksperiencave 
ndërkombëtare përmes seminareve 
dhe trajnimeve të fokusuara në 
shërbimin e punësimit për personat 
me aftësi të kufizuara, na kanë 
treguar nga afër modelet e reja të 
një shërbimi të sukseshëm. Por, nuk 
lashë pas dore punën në bashki, 
atje ku nisi karriera ime dy vjet më 
parë në shërbim të qytetarëve. 

Eksperienca si trajner më ndihmon 
të adresoj saktë personat me 
aftësi të kufizuar drejt zyrës së 
punës në bazë të legjislacionit të 
ri, duke iu shpjeguar atyre të gjitha 
avantazhet e ligjit dhe përfitimet 
prej tij.

Puna jonë sapo ka nisur dhe 
frytet e para i kanë treguar qytetit 
realitetin tjetër, krejt të panjohur 
më parë, atë të individëve me 
aftësi të kufizuara, jo më si 
përfitues pasiv të pagesave por si 
qytetarë aktivë që kanë dhe duhet 
të gëzojnë të drejta të barabarta 
përfshirë të drejtën për punësim 
mbi bazë të parimeve të barazisë e 
mosdiskriminimit në tregun e hapur 
të punës. 
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Si çdo i ri i porsadiplomuar, 
edhe unë dëshiroja të punoja 
në profesionin për të cilin 

kisha studiuar, si ekonomist, 
por në jetë njeriu duhet të kapë 
momentin dhe pse nuk është ajo 
çfarë mund të kishe planifikuar.  Kjo 
u kthye në një sfidë për mua, e cila 
kishte të bënte me çështje mjaft 
të rëndësishme për shoqërinë, për 
atë pjesë të saj që ende nuk ishte e 
integruar, siç janë dhe personat me 
aftësi të kufizuar.  Puna ime në këtë 

nuk kisha patur më parë 
informacion për problematikat 
apo të përfshihesha në kauzat 
për përmirësimin e cilësisë së 
jetës sonë. Me angazhimin në 

Jetmiri

Rrugëtimi sfidues drejt së ardhmes. 
Një libër i jetuar, jo thjesht i lexuar

…të përmbledhësh në pak rreshta punën e 
bërë me dashuri, pasion dhe vullnet; … i thashë 
vetes se kjo ishte çfarë doja të bëja dhe duhet 
ta bëja duke dhënë më të mirën nga vetja.

fushë nisi me një praktikë pranë 
Fondacionit Vodafone Albania, e cila 
zgjati përtej afateve të përcaktuara. 

Megjithëse vija nga komuniteti 
i personave me aftësi të kufizuara, 
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Fondacionin Shqiptar për të 
Drejtat e Personave me Aftësi të 
Kufizuara,nisi dhe rrugëtimi im në 
luftën për mbrojtjen e të drejtave 
tona. Që në fillim u ndjeva mirë 
dhe i thashë vetes se kjo ishte çka 
doja të bëja dhe duhet ta bëja duke 
dhënë më të mirën nga vetja. Në 
këtë periudhë, fondacioni kishte 
ndërmarrë një nismë të re për 
nxitjen e punësimit për ne personat 
me aftësi të kufizuara dhe kjo më 
ndihmoi të jepja kontributin tim si 
trajner. 

Një projekt i tillë i pazbatuar 
më parë ishte sfidë për ne, aq më 
tepër për një vend si Shqipëria 
ku personat me aftësi të kufizuar 
ende paragjykohen apo shihen 
me keqardhje. Cikli i trajnimeve 
i detajuar me të gjitha hapat e 
nevojshëm, specifikonte rrugën e 
duhur të kërkimit të punës që duhet 

të ndiqte një person me aftësi 
të kufizuara. Duke nisur që nga 
elementët më të domosdoshëm, 
modeli i ndërtimit të një CV-
je, shpjegimi i hollësishëm i 
legjislacionit i cili kishte pësuar 
ndryshime, e deri tek prezantimi 
tek punëdhënësi, etika në veshje e 
komunikim, dhe rrugët që duhen 
ndjekur për të gjetur informacion 
për vende pune. 

E gjithë kjo punë e bërë ka qenë 
një eksperiencë e jashtëzakonshme 
edhe për mua, pasi aty kuptova se 
duhet të jem i hapur dhe ti shikoj 
gjërat në një këndvështrim tjetër.
Njohja me individë të ndryshëm, 
me karaktere të ndryshme që 
mbartnin ndër vete histori të 
ndryshme, erdhën tek unë si një 
libër, por në këtë rast i jetuar, e 
jo thjesht i lexuar. Për një gjë jam 
mëse i bindur, se kjo eksperiencë 
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Jetmir Kallollari
27 vjeç, Tiranë

Këshilltare për Punësim 
dhe Fitues i projektit “Bota 

e Ndryshimit” FSHDPAK dhe 
Fondacioni Vodafone Albania
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e vyer që erdhi qysh në hapat 
e parë të karrierës sime, është 
një themel shumë i fortë për të 
ndërtuar veten në të ardhmem. Dhe 
e ardhmja ishte shumë afër për të 
treguar gjithçka që kisha përfituar 
nga kjo eksperiencë. Një vit më 
parë, mendova të konkuroj në një 
program mjaft të bukur, por mbi të 
gjitha inkurajues siç ishte programi 
‘Bota e Ndryshimit’ e Fondacionit 
Vodafone Albania, pikërisht për 
çështjen e punësimit të personave 
me aftësi të kufizuara. Ky projekt u 
shtri në 6 qytete kryesore të vendit, 
në përzgjedhjen e të cilave luajti 
rol fuqia ekonomike që këto qytete 
kishin dhe mundësitë që ofronin për 
punësimin e kësaj kategorie. 

Së bashku me disa partnerë 
kryesorë, me në krye ata që e 
besuan të parët këtë projekt, si 
Fondacioni Vodafone Albania, 

Fondacioni Shqiptar për të Drejtat 
e Personave me Aftësi të Kufizuara 
dhe USAID, nisëm punën për 
realizimin e tij. Nga ana tjetër,ishim 
të vetëdijshëm se situata e 
punësimit të PAK në rrethe është 
shumë më e vështirë se në Tiranë. 

Gjatë punës një vjeçare, 
vështirësitë kanë qenë të shumta, 
dhe ndesheshim me to tek vetë 
individët me aftësi të kufizuara, 
familjarët e tyre, tek bizneset, por 
edhe tek institucionet shtetërore, 
të cilat janë shpesh herë indiferentë 
ndaj personave me aftësi të 
kufizuara. Por përtej çdo vështirësie 
me punën e bërë në këto qytete, 
u arrit qëllimi kryesor, punësimi. 
Një nga ato raste që më ka mbetur 
në mendje është Gëzimi nga Fieri. 
Një bashkëshort i mirë, një baba 
i përkushtuar, por mbi të gjitha 
një njeri me vlera dhe i përgatitur. 

Gëzimi, për vite e vite me radhë 
ishte në kërkim të një vendi pune, 
por kjo gjë dukej si një mision i 
pamundur, sepse vetë ambienti ku 
ai jetonte e bënte të tillë. Me punën 
e gjatë dhe këmbënguljen tonë ai 
sot është në punë. 

Punësimi është një e drejtë 
themelore për çdo njeri, s’ka 
rëndësi me aftësi të kufizuara apo 
jo. Punësim do të thotë dinjitet 
njerëzor,mirëqenie sociale dhe 
ekonomike dhe këtë të drejtë duhet 
ta kërkojë çdo person me aftësi të 
kufizuara.  Nga ana tjetër, bizneset 
duhet ti punësojnë ata, jo thjesht 
për të zbatuar ligjin dhe kaq, por 
duhet ta shohin si një përfitim, në 
radhë të parë për vetë kompanitë 
e tyre. Çdo person me aftësi të 
kufizuara i punësuar, është një vlerë 
e shtuar për vetë kompaninë, por 
dhe për shoqërinë në tërësi. 
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Unë jam Suela Lala, trajnuese 
e projektit: “Fuqizimi 
Ekonomik i Personave 

me Aftësi të Kufizuara”. Jam 
angazhuar në këtë projekt që në 
nisjen e tij, katër vite më parë. 
Kam një aftësi të kufizuar që në 
moshë të re dhe jam përdoruese 
e karriges me rrota. Por kjo nuk 
më pengoi të ndjek studimet e 
larta. Kam kryer katër vite studimi 
për të Drejtë Angleze nëpërmjet 
një programi studimi në distancë. 
Jam në përfundim të studimeve 
master në të Drejtën Publike, 
pranë Fakultetit të Drejtësisë, 

Suela

Krijuam një model të ri, punësimi
Universiteti i Tiranës. Përveç 
kësaj, kam qenë pjesë e Shkollës 
Shqiptare të Studimeve Politike, 
një program i Këshillit të Europës. 

Bashkëpunimi im me 
Fondacionin Shqiptar për të 
Drejtat e Personave me Aftësi 
të Kufizuara ka nisur që në vitin 
2008. Fillimisht, u bëra pjesë e 
një grupi të përzgjedhur të grave 
dhe vajzave me aftësi të kufizuara 
dhe përgjegjësia jonë ishte të 
identifikonim sfidat që hasnin 
personat me aftësi të kufizuara në 
Shqipëri, por këtë herë e parë në 
përspektivën gjinore. 

Ne analizuam mangësitë në 
legjislacion dhe dolëm me një 
plan veprimi për qeverinë, i cili u 
prezantua gjatë Konferencës së 
parë Kombëtare për Gratë dhe 
Vajzat me Aftësi të Kufizuara, të 
mbajtur në vend. 

E kujtoj këtë përvojë me 
detaje, pasi ka qenë si një 
shkollë aktivizmi për të gjitha 
pjesëmarrëset në të. Gjatë kësaj 
nisme, na u dha mundësia të 
moderonim takime dhe të merrnim 
pjesë në debate publike në lidhje 
me problematikën e grave dhe 
vajzave në vendin tonë. Ishte 
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Suela Lala
31 vjeç, Tiranë

Këshilltare për Punësim 
FSHDPAKF
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Mendoj, se të paturit e një 
grupi kaq të larmishëm gjatë 
seancave të trajnimit ka qenë e 
rëndësishme, sepse pjesëmarrësit 
kanë mundur të mësojnë nga 
përvojat e njëri-tjetrit, por edhe të 
frymëzohen nga arritjet e kolegëve. 

Shumë prej pjesëmarrësve 
në këto seanca trajnimi nuk 
kishin pasur asnjë eksperiencë të 
mëparshme pune. Kjo i ndihmoi 
ata të zbulonin potencialin e 
tyre për të krijuar një vizion më 
optimist rreth mundësive që kishin 
përpara në jetë. E konsideroj 
procesin e trajnimit/këshillimit 
si një stad të rëndësishëm 
drejt arritjes së punësimit të 
personave me aftësi të kufizuara. 
Gjatë seancave të trajnimit, 
pjesëmarrësit marrin disa njohuri 
praktike si p.sh., si të hartojnë një 
CV, si të kryejnë një intervistë me 
një punëdhënës të mundshëm 
etj. Ata gjithashtu mësojnë 
rreth legjislacionit shqiptar dhe 
lehtësirat që ofron për punësimin 
e personave me aftësi të kufizuara. 
Këto seanca trajnimi ndihmojnë 
trajnuesit dhe pjesëmarrësit për 

Punësimi 
përmirëson standartin 
e jetesës, 
por gjithashtu 
të bën të ndihesh 
i vlefshëm për 
shoqërinë dhe 
pjesë e saj.

një projekt që na fuqizoi dhe na 
shërbeu për përvojat e tjera që do 
ta pasonin. 

Projekte të tjera vijuan dhe unë 
u bëra pjesë e pothuajse të gjitha 
nismave të FSHDPAK-së. Kam 
qenë trajnuese mbi Konventën e 
OKB-së për të Drejtat e Personave 
me Aftësi të Kufizuara dhe kam 
marrë pjesë në aktivitete lobuese 
për konventën kohë më pare, para 
se të firmosej dhe ratifikohej nga 
shteti shqiptar. 

Pjesëmarrja në projektin 
“Fuqizimi Ekonomik i Personave 
me Aftësi të Kufizuara” si trajnuese 
ka qenë një përvojë shumë e 
rëndësishme për mua. Kam pasur 
mundësinë të punoj me njerëz 
me aftësi të kufizuara të llojeve të 
ndryshme dhe që gjithashtu vijnë 
nga përvoja arsimimi dhe punësimi 
të ndryshme nga njëri-tjetri. 
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të kuptuar më mirë se çfarë pune 
është e përshtatshme dhe mund 
të kryejë personi me aftësi të 
kufizuara. Ndonjëherë, për shkak 
të kësaj analize, pjesëmarrësit 
në vend të punësimit orientohen 
drejt formimit të mëtejshëm dhe 
kurseve profesionale. 

Trajnuesit gjatë seancave 
kanë mundësinë të zhvillojnë 
teste personaliteti dhe të 
kuptojnë personalitetin e secilit 
pjesëmarrës me aftësi të kufizuar 
në lidhje me potencialin e tij 
për punësim.  Në këtë mënyrë 
orientimi për punësim bëhet më i 
saktë dhe më i përshtatshëm. 

Katër vite më parë, kur nisi 

projekti kishte shumë pak raste 
suksesi të punësimit të personave 
me aftësi të kufizuara tek të cilët 
mund të referoheshe. Por, me 
këmbëngulje dhe shumë punë 
në njërën anë me biznesin dhe 
nga ana tjetër me vetë personat 
me aftësi të kufizuara, rastet e 
suksesshme u shumëfishuan. 
Ky fakt është inkurajues si për 
ne trajnuesit, ashtu edhe për 
pjesëmarrësit në këto seanca 
trajnimi.  

Unë jam gjithashtu një nga 
themelueset e biznesit social “E 
Jona”, një kafene, që punëson 
persona me aftësi të kufizuara 
dhe që është plotësisht e 

aksesueshme nga të gjithë. Arsyeja 
e kësaj nisme ishte ndërtimi i një 
modeli punësimi për personat 
me aftësi të kufizuara, që mund 
të përshtatej dhe nga bizneset e 
tjera dhe përveç kësaj, synohej 
ndryshimi i mendësisë së publikut 
rreth aftësisë së kufizuar. 

Për mua, punësimi është një 
aspekt i rëndësishëm i jetës, 
veçanërisht për personat me 
aftësi të kufizuar. Jo vetëm sepse 
nëpërmjet të ardhurave nga 
punësimi mund të përmirësojmë 
standardin e jetesës, por edhe 
sepse punësimi të bën të ndihesh 
i vlefshëm për shoqërinë dhe pjesë 
e saj. 
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Kur isha fëmijë, mendoja se 
nuk do të mundesha dot 
t’ia dilja i vetëm në jetë, për 

shkak të problemit me të cilin kisha 
lindur, pamundësisë për të ecur si 
gjithë të tjerët. Pas përfundimit të 
fakultetit të Gjuhëve të Huaja në 
degën Greqisht në Tiranë, kisha 
kërkuar punë që nuk lidheshin me 
profesionin tim. 

Ndonëse kisha marrë njohuri 
për muzikë, pasi shkollën e mesme 
e kisha kryer në liceun artistik në 
qytetin tim të lindjes, në Vlorë, 
pamundësia për të qëndruar gjatë 
në këmbë më penalizonte të gjeja 

punë me të cilën të ndihmoj veten 
e familjen. Nisa një kurs këshillimi 
për punë ku mësova ndër të tjera 
dhe mënyrën e prezantimit në 
punë, organizimin e një takimi apo 
interviste pune, gjëra që më parë 
nuk i kisha kushtuar rëndësi. Gjatë 
seancave të ciklit të këshillimit për 
punësim, pata mundësi të fitoja 

Andoni

Jeta ime e re pa “paterica”

...Por sot, pas kaq vitesh ndjej se kam fituar 
sfidën, së pari me veten, duke ia dalë mbanë të kem 
një punë me të cilën të ndihmoj veten e familjen

një punë si muzikant. Për këtë 
shkak, vendet ku kisha trokitur për 
punë ishin kryesisht kompanitë Call 
Center, të cilat i ndërroja shpesh 
duke mos pasur një vend pune të 
qëndrueshëm.

Por sot, pas kaq vitesh ndjej se 
kam fituar sfidën, së pari me veten, 
duke ia dalë mbanë të kem një 
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siguri, të ndjehesha më i fuqishëm, 
më i plotësuar dhe i pajisur me 
informacionin e nevojshëm për 
të kërkuar të drejtën time për 
punësim e mosdiskriminim, 
por mbi të gjitha të njihesha 
me teknikat e nevojshme për 
të kërkuar, gjetur, siguruar dhe 
mbajtur një vend pune. U njoha me 
legjislacionin, njoha konceptet e 
përshtatjes së arsyeshme, mora 
informacion mbi studimin e tregut 
të punës, kontaktet me bizneset, 
procesin e hartimit të një CV, 
intervistimit etj. 

Një element mjaft i rëndësishëm 
ishte kontakti me punëkërkues të 
tjerë me aftësi të kufizuara dhe 
mbështetja që i ofronim njëri tjetrit 
gjatë këtyre seancave. 

Me ndërmjetesimin e FSHDPAK, 
realizova intervista pune në disa 
biznese, mes të cilave dhe kompani 

Andon Cuni
30 vjeç, Tiranë
Mbikqyrës i kamerave 
të sigurisë
Hygeia Hospital
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Call Center, ku fitova të drejtën 
e punës, por zgjodha mes tyre 
punën e ofruar nga spitali privat 
“Hygeia”. Pozicioni im i punës në 
spitalin “Hygeia” është mbikqyrës i 
kamerave të sigurisë. Spitali ofron 
standarde bashkëkohore përsa i 
përket aksesit, lëvizjes së lirë dhe 
përdorimit të ambjenteve për ne 
personat me aftësi të kufizuara 
dhe sot patericat nuk janë më aq të 
nevojshme për mua.

Puna e re në spital më ka 
gjallëruar,aty kam rigjetur energjitë 
e fjetura brenda vetes, por mbi të 
gjitha kënaqësinë e ndihmës që i 
jap familjes me të ardhurat e mia 
shumë të mira. Në këtë mënyrë 
përpiqem të shpërblej mundin e 
nënës sime e cila më mbështeti 
gjithë jetën për të më dhënë një 
jetë të denjë si gjithë të tjerët.



24 Fuqizimi ekonomik i personave me aftësi të kufizuara përmes punësimit

Dallëndyshe Kullaku
32 vjeç, Shkodër
Punëtore punë dore
Bertoni
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Deri atëherë nuk e dija 
rëndësinë e punës dhe 
pavarësinë që të jep sigurimi 

i të ardhurave vetë, pasi isha rritur 
në një qendër e cila më siguronte 
gjithçka: veshje, ushqim e dashuri 
kaq të nevojshme për një fëmijë 
që ka humbur familjen e saj. 
Për herë të parë kam filluar të 
punoj vetëm pak muaj më parë. 
Megjithëse dëshira nuk më kishte 
munguar, nuk dija se si duhet të 
kërkoja një punë. U bëra pjesë e 

Dallëndyshja

Puna më ka ndryshuar 
ritmin e jetës

Puna më ka bërë pjesë të një realiteti të ri, duke 
më bërë të pavarur e duke më ndihmuar edhe të guxoj 
të thur plane për të ardhmen

një cikli trajnimesh ku diskutonim 
për çështje të ndryshme në lidhje 
me punësimin. Pas mbarimit të 
kursit, u paraqita për të dhënë një 
intervistë pune në një nga fabrikat e 
këpucëve në qytetin e Shkodrës, ku 
dhe më pranuan për të punuar. Që 

nga ajo ditë, jeta ime ka ndryshuar. 
Në punë përpiqem të veproj në 
përputhje me rregullat e vendosura 
nga punëdhënësi. Komunikimi, 
marrëdhëniet me drejtuesit dhe 
kolegët, krahas përmbushjes së 
detyrave të çdo dite pune, janë të 
rëndësishme për ecurinë e ruajtjen 
e vendit të punës.

Kanë kaluar disa muaj dhe 
tashmë jam mësuar me ritmin e një 
dite krejt ndryshe. Pas shumë vitesh 
qëndrimi në qendër, puna më ka 
futur në një realitet të ri, duke më 
bërë të pavarur për veten e duke më 
ndihmuar edhe të guxoj e të thur 
plane për të ardhmen.
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Mirënjohja dhe dashuria për 
familjen time janë dy gjërat 
të cilat nuk lodhem tua 

tregoj çdo ditë njerëzve që punuan 
pa u lodhur për të më dhënë këtë 
jetë që jetoj sot. Sidomos babait tim, 
që çdo ditë më përcjell me lot në 
sy, e më uron punë të mbarë. Dua 
ta falënderoj për gjithçka ka bërë 
për mua, që unë të jem i dobishëm 
për veten, por dhe shoqërinë. Falë 
këmbënguljes dhe përkushtimit të 
babait, prej pak muajsh kam filluar 
punë tek shtypshkronja “Albdesign”.  

mos izolohesha nga pjesa tjetër e 
shoqërisë. Një prej këtyre qendrave 
sociale, me drejtoreshë Mondën, 
më krijoi mundësinë të isha pjesë 
e stafit të saj duke më punësuar si 
mirëmbajtës të mensës së qendrës,  
katër vjet më parë. Por kjo punë 
nuk zgjati shumë, pas mbylljes së 
qendrës, unë  nuk kisha gjetur asnjë 
mundësi për të dalë nga shtëpia 
përveç shëtitjeve me babain, 
pasditeve. 

Babai më mundësoi 
pjesëmarrjen në programin e 
punësimit që po zbatohej nga 
FSHDPAK. Me ndërmjetësimin e 
kësaj organizate unë shkova  në 

Denisi

Dashuria e familjes më riktheu në jetë
Aty përpiqem të vë në jetë këshillat 
e tij për të qenë korrekt dhe të 
respektoj rregullat mbi orarin dhe 
kërkesat në punë. 

Por nuk ka qenë e lehtë për 
mua të jem sot këtu. Në moshën 
7 vjeçare, u vendosa në  shtëpinë 
e fëmijës “Zyber Hallulli” në 
Tiranë, ku do të qëndroja derisa 
të përfundoja shkollën speciale 
“Luigj Gurakuqi”. Pas disa vitesh do 
të rikthehesha në gjirin e familjes 
mes motrave e vëllezërve të mi. I 
ndihmuar nga babai,  frekuentova 
disa qendra të zhvillimit mendor 
e fizik të cilat më ndihmuan të 
përfshihesha në aktivitete  e të 

Historia e Denisit për këtë libër u realizua nga 
intervista e bërë me Denisin dhe babain e tij.
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Denis Agolli
32 vjeç, Tiranë

 Punëtor, 
sektori ndihmës

Albdesign

shtypshkronjën “Albdesign”. Në 
fillim shkova i shoqëruar nga 
babai dhe nga një punonjëse e 
fondacionit. Së bashku vizituam 
repartin, pamë se si punonjësit 
bënin punë të ndryshme.  “Unë 
kisha shqetësim si prind. A do 
ta mirëprisnin Denisin? A do ta 
kuptonin? A do të kishin durim ta 
dëgjonin? Kemi folur me të gjithë 
punonjësit, përfshirë punonjësin e 
sigurisë tek porta e ndërmarrjes. 
Shefi i repartit dhe drejtoresha e 
burimeve njerëzore  na dëgjuan 
me durim. Dhe jo vetëm në fillim. 
Komunikimi dhe kujdesi ka qenë 
i vazhdueshëm nga të gjithë, 
përfshirë administratorin e 
shtypshkronjës Albdesign”, tregon 
babai i Denisit. Kur kthej kokën 
pas në vitet e shkuara, më duket si 
ëndërr: si arrita deri këtu, të jem i 
zoti i vetes e të kem një punë.
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Biznesi i ngritur nga babai 
na kishte ndihmuar të 
kishim siguri ekonomike 

në familjet tona, por me shfaqjen 
e sëmundjes, puna në biznesin 
e familjes u bë e pamundur. 
Pas kryerjes së operacionit, në 
pamundësi për tu kthyer në 
furrën e bukës ku punoja bashkë 

Donika

Mundësi e mirë për 
fuqizimin e biznesit 
dhe punësimin

me motrat e vëllezërit, kisha 
trokitur në zyrën e punës për të 
gjetur një punë e cila mund të më 
përshtatej. Por kushti i braktisjes 
së pagesës së paaftësisë më 
trembte e më bënte të ndihesha e 
pasigurtë. 

A do të mund ta mbaja punën? 
Po nëse nuk përshtatesha me 
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punën ndërkohë që kisha humbur 
edhe pagesën e aftësisë së 
kufizuar? Të gjitha pyetjet e 
hezitimet e mia morën përgjigje 
në seancat e këshillimit për 
punësim që ndoqa pranë pranë 
zyrës së Fondacionit për të Drejtat 
e Aftësisë së Kufizuar, në Elbasan. 

Aty mësova më shumë mbi 
ndryshimet ligjore të cilat kishin 
kaluar pa vëmendjen time deri 
atëherë. Në kurs mësova se 
deri në një periudhë 2-vjecare 
mund të punoja e ndërkohë të 
përfitoja dhe pagesën e kempit. 
Për mua, ky ndryshim ligjor do 
të thotë shumë, pasi kështu nuk 
rrezikoja ekonominë e familjes, 
përkundrazi: me gjetjen e një 
pune më shtoheshin më shumë 
të ardhurat dhe kisha një kohë të 
mjaftueshme prej 24 muajsh kohë 
e cila do të më shërbente për tu 

Donika Marku
38 vjeç, Elbasan

Shitëse buke
Furra Marku
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përshtatur e për të fituar siguri 
në punë. Por jo vetëm kaq, biznesi 
qoftë ai edhe familjar mund të 
mbështetej financiarisht nëse 
punësonte një individ me aftësi 
të kufizuara, përmes programeve 
shtetërore të nxitjes së punësimit. 

Të dyja këto mundësi që 
ofronte legjislacioni i përmirësuar 
më ndihmonin mua duke më 
ofruar mundësi punësimi, 
por ndihmonte edhe biznesin 
familjar të prindërve të mi për tu 
rimëkëmbur e për të kaluar krizën 
financiare. 

Stafetën e babait e kishte 
marrë në dorë motra së cilës, 
pas njohjes me legjislacionin që 
mora në kurs, i propozova të më 
punësonte dhe mua për të kryer 
punën që dija të bëja më mirë. 

Dhe kështu ndodhi. Që nga 
ajo ditë, punëdhënësja ime e re 
u bë motra që përveç dashurisë 
e përkujdesjes për mua, mori 
masa që të ndryshoja pozicionin 
e punës, duke mos lejuar që të 
rrezikoja shëndetin e të punoja në 
nxehtësinë e furrës.

Prej disa muajsh jap 
kontributin tim në biznesin e 
motrës sime, duke e ndihmuar 
atë në kuzhinë. Nga ana tjetër, 
paga ime mujore më plotëson 
nevojat në familjen time, të cilat 
janë shtuar me rritjen e fëmijëve. 
Përveç të tjerave, rikthimi në punë 
më ka gjallëruar, më ka bërë të 
harroj sëmundjen, e të besoj se e 
nesërmja për mua dhe fëmijët e 
mi do të jetë më e bukur.

…rikthimi 
në punë më ka 
gjallëruar, më 
ka bërë të harroj 
sëmundjen, e të 
besoj se e nesërmja 
për mua dhe 
fëmijët e mi do të 
jetë më e bukur.
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Ti dhurosh fëmijës tënd një 
të ardhme të lumtur, është 
dëshira e çdo prindi, edhe në ato 

momente kur jeta s’i ofron mundësitë 
për ta realizuar atë.

Vetes i kisha premtuar se nuk do 
të ndalesha në përpjekjet e mia për 
ta rritur fëmijën tim shëndetshëm, 
por nevoja e një pune ma zbehte pak 
lumturinë që më kish dhuruar ardhja 
e tij në jetë. Unë isha me fat që në 
jetën time kisha pasur një model dhe 
ai ishte im atë: më kish ndenjur pranë 

Doriani

Puna më ka dhënë një status të ri, 
ndjehem i dobishëm dhe i vlerësuar

aty kam mësuar gjuhën e shenjave 
me të cilën mësova të flas e të 
shkruaj. Njeriu tjetër që komunikoj 
me shenjat, veç babait është edhe 
bashkëshortja ime, pasi edhe ajo ka 
të njejtën aftësi të kufizuar: të dy nuk 
flasim dhe nuk dëgjojmë. Me lindjen 
e djalit, puna u bë domosdoshmëri. 
Ishte Dritani, që më ofroi ndihmën në 
përpjekjet e mia individuale por ende 
të pasuksesshme për punë. 

Realizova me të një kurs (seanca 
këshillimi individuale) gjatë të cilit 

gjithmonë, madje dhe atëherë kur 
bota nuk mundej të kuptonte gjuhën 
time të shenjave, dhe babai u bë 
interpreti im duke përcjellë mendimet 
dhe emocionet e mia tek të tjerët. 
Babai ishte dhe mësuesi im pasi 
shumë shpejt më mësoi zanatin e tij 
të muratorit. Por ndryshe nga ai, të 
gjeja një punë si murator nuk ishte 
e lehtë për shkak të paragjykimeve 
të punëdhënësve. Unë kam ndjekur 
shkollën speciale për fëmijët që nuk 
flasin dhe nuk dëgjojnë në Tiranë, dhe 
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babai më ndihmonte të lexoja 
materialet që më ofronte trajneri im.

Kështu rrodhën ditët derisa erdhi 
dita e intervistës. Me ndihmën e 
trajnerit e kreva me lehtësi intervistën 
pranë një firme private, megjithëse 
ishte e para në jetë dhe emocionet 
ishin të mëdha. Me ndërmjetësimin 
e Dritanit, firma pranoi që unë 
të isha pjesë e stafit të saj. Nuk 
mund ta përshkruaj gëzimin që më 
përfshiu atë çast: tashmë kisha një 
punë të sigurt, të ardhura që do më 
ndihmonin të rrisja tim bir. Por përveç 
kësaj, u përfshiva në shoqëri duke 
plotësuar boshllëkun e krijuar ndër 
vite si pasojë e mungesës së miqve 
në jetën time. Puna më ka dhënë një 
status të ri, ndjehem i dobishëm dhe 
i vlerësuar. Komunikimi nuk është 
më muri i ngritur mes meje dhe 
shoqërisë, sepse me kurajo e përmes 
punës çdo barrierë rrëzohet.

Dorian Shati
30 vjeç, Elbasan
Ndërtues
Firma Gega
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Pas mbarimit të Fakultetit të 
Infermierisë dhe studimeve 
të masterit për teknike 

laboratori, kam kryer praktikën në 
një prej klinikave private në Elbasan. 
E megjithatë dyert ku trokisja për 
punë, më mbylleshin pa asnjë 
përgjigje.

Dëshira ime ishte të punoja 
në profesionin tim, si laborante, 
por në pamundësi për të gjetur 
këtë mundësi, kërkoja punësim 
të çfarëdoshëm, pasi nuk doja që 

Eliona

Besoj e përpiqem që e nesërmja të 
më gjejë në profesionin tim

Pas përfundimit të kursit, 
me ndërmjetësimin e zyrës së 
punës dhe fondacionit, dhashë 
një intervistë pune tek një biznes 
i njohur në qytetin e Elbasanit, 
rrobaqepësia “4 vëllezërit”. Pas 
përgjigjes pozitive që mora nga 
punëdhënësi, unë prej disa muajsh 
jam pjesë e stafit ku bëjnë pjesë 
mjaft gra e vajza. Ne punojmë në 
grup për të rritur prodhimin që në 
fund të marrim atë që meritojmë.

Megjithëse jashtë profilit tim të 

familja ime të shpenzonte akoma 
për mua. Por një ditë, ndërsa 
trokisja për të disatën herë në zyrën 
e punës,miqtë e mi më sugjeruan të 
ndiqja kursin e këshillimit për punë, 
bashkë me shumë vajza e djem të 
qytetit të Elbasanit. Në seancat që 
ndoqa, së bashku me trajnerët e 
Fondacionit, hartuam një plan të 
zhvillimit individual, diskutuam mbi 
mundësi të ndryshme të cilat mund 
t’i shfrytëzonim derisa të arrinim 
punësimin në profesion.
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shkollimit, puna më jep sigurinë e 
së nesërmes, për të cilën kemi të 
gjithë kaq shumë shumë nevojë. Por 
përpjekjet e mia nuk rreshtin këtu. 
Besoj e luftoj që e nesërmja të më 
gjejë në profesionin tim.

“Eliona dhe shoqet e saj kanë 
fituar qetësinë pasi kanë një 
punë të sigurt. Ajo ka ndryshuar 
dhe unë ndjehem krenare për të. 
Bashkëpunimi me Fondacionin për 
Personat me Aftësi të Kufizuara 
ka qenë i suksesshëm, këtë e 
vërtetojnë raste si rasti i Elionës”. 
Alma, zyra e punës Elbasan.

“Ata kanë nevojë për besimin 
tonë dhe unë dua t’i bëj apel të 
gjitha bizneseve, të shmangin 
paragjykimet e të ofrojnë mundësi 
të barabarta për punësim për 
personat me aftësi të kufizuara”. 
Administratori i biznesit.

Eliona Ismaili
30 vjeç, Elbasan

Rrobaqepëse
Konfeksione 4 Vellezërit



35Histori suksesi

Isha 15 vjeç atëherë kur pa lejen 
e prindërve, lashë shtëpinë 
për të punuar jashtë vendit, 

në Greqi.  Jeta si emigrant më 
përballi me eksperienca të tilla që 
një bashkëmoshatar imi as nuk 
mund t’i imagjinonte. Për gati dy 
vjet, bëra punë të ndryshme në 
bujqësi dhe kjo përvojë e parë e 
vështirë më shtoi dëshirën që me 
kalimin e viteve të hapja një biznes 
timin. Por ëndrra shumë shpejt 
mu ndërpre në mes për shkak të 
një aksidenti teksa përpiqesha të 
mësoja zanatin e picierit.

Pas transferimit të familjes 

Endri

Puna i ka dhënë kuptim ditës sime
Kujtoj një eksperiencë të 

tillë me një pronar të një furre 
buke të cilit i shkëlqyen sytë nga 
shkathtësia ime kur realizova 
të gjitha provat e tij, dhe ai 
menjëherë më tha: Po, mund të 
fillosh!

Por sapo unë i tregova për 

Sot më janë rikthyer energjitë dhe në xhep 
kam mundin e djersës time, pa pasur nevojën e 
mëshirës nga askush.

nga Peshkopia në Tiranë, fillova 
të kërkoj punë gjithandej, por 
nuk ishte aspak e lehtë. Ajo 
çfarë konstatoja shpesh, ishte 
stepja e pronarëve sapo mësonin 
problemin tim fizik, edhe pse unë 
e kryeja punën me lehtësi e pa më 
të voglën pengesë.
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veten, ai ndryshoi qëndrim. 
Kështu vazhdova për shumë 
kohë, nis diçka e lëre përgjysmë, 
pa mundur të siguroj një punë të 
qëndrueshme.

Por gjithçka ndryshoi kur babai 
im më tregoi se kishte mësuar 
për ADRF. Nisa kursin e këshillimit 
për punë, ku mësova se si duhet 
të kërkoja punë, si përgatitej 
një informacion rreth vetes për 
punëdhënësin, apo si organizohet 
një takim për të kërkuar punë apo 
një intervistë.

Ajo çfarë kuptova nga seancat 
e këshillimit, ishte fakti që 

kërkimet e mia deri atëherë kishin 
qenë spontane, të pastudiuara. Me 
ndihmën edhe të zyrës së punës, 
shumë shpejt erdhi një përgjigje 
për punë nga supermarketi Conad.

Ditën kur realizova intervistën 
e punës isha i emocionuar, nuk 
e besoja që kisha gjetur më në 
fund një punë e cila do të më 
garantonte të ardhura të sigurta.

Puna e re i ka dhënë kuptim 
ditës. Më parë ndjehesha i humbur, 
bosh dhe pse mjaft i ri për tu 
mbyllur në shtëpi. Sot më janë 
rikthyer energjitë dhe në xhep kam 
mundin e djersës sime, pa pasur 

nevojën e mëshirës nga askush.
Në punë përpiqem të jem 

korrekt, të respektoj rregullat e 
vendosura nga punëdhënësi duke 
i siguruar vetes një reputacion të 
mirë, shumë i rëndësishëm për 
të pasur jetëgjatësi në vendin e 
punës.

Atje kam njohur mjaft shokë 
të cilëve u tregoj se puna më ka 
ndryshuar, më ka zgjuar dëshirën 
për jetën, të shoh botën jo më 
bardh e zi, por duke ecur me 
besimin se e nesërmja do të jetë 
edhe më e mirë.
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Disa fletë të ditarit tim 
personal i kam ndarë me 
Ju në një tjetër libër me 

histori suksesi, ku tregova për 
një ndër kthesat më të forta në 
jetën time: pranimin për të punuar 
si bashkëpunëtore në Radio 
Tirana.  Një hap modest por mjaft 
domethënës për mua, pasi bëra 
realitet ëndrrën time: të flisja me 
njerëzit përmes mikrofonit magjik 
të Radio Tiranës. Por ky ishte 
veç fillimi. Mu ofrua një mundësi, 
që nëse s’do ta kapja, nuk do të 
arrija çfarë kam arritur sot: të 
jem prej një viti pjesë e stafit dhe 

Erveheja

Letër nga jeta ime
ekipit të mrekullueshëm të Radio-
Televizionit Shqiptar.  Miqtë e mi, të 
vjetër e të rinj, janë thesarët e jetës 
sime, ata nuk më braktisën, sepse 
dhe unë u hapa zemrën, i bëra pjesë 
të jetës sime, u besova ëndrrën. 
“Mik është ai që në errësirën e 
problemeve të tua është në gjendje 
të ndezë llambën e shpresës”. 

Ata janë si vera, sa më të vjetër 
edhe më të mirë, janë këshilluesit 
e mi, mbështetësit që më dhanë 
forcë e besim. Miqtë e mi më 
ndihmuan pa kursyer kohën e tyre 
dhe falë kësaj mbështetje, unë sot 
jam pjesë e ekipit të një institucioni 

dinjitoz si Radio Tirana. Janë ata që 
njoha gjatë punës sime në radio, 
shefja e programacionit, Ermenita 
dhe drejtori Martin Leka, por dhe 
trajnerët e ciklit të këshillimit për 
punësim, pa të cilët nuk do ia kisha 
dalë mbanë. Janë këta miq që më 
vlerësuan punën dhe më motivuan 
të përmirësohem, të fitoj siguri në 
forcat e mia dhe pse jo, ta shoh 
botën pa syze, pa frikë se nuk do të 
shoh përtej mureve të paragjykimit 
që ngremë nganjëherë artificialisht 
ne personat me aftësi të kufizuara.

Atëherë mendoja se i njihja 
njerëzit, por sot pas dy vitesh 
pune si gazetare e emisionit 
të përjavshëm “Fletët e një 
ditari”, në radio Tirana unë kam 
ndryshuar mendim për ta. Dikur 
thoja se paragjykohesha, por në 
fakt paragjykyesja isha unë me 
stereotipet e krijuara në mendjen 
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...nuk do ta ndërroja me asgjë, kënaqësinë 
që më ofron komunikimi përmes mikrofonit të 
Radio Tiranës me publikun.

time, stereotipe që më kishin 
penguar për vite me radhë të gjeja 
veten, të ndjehesha dikushi, të 
vlerësohesha për aftësitë e mia.

Përgatitja për emisionin në radio 
më merr shumë kohë, por sërish në 
mbrëmje gjej mundësi të shfrytëzoj 
internetin për të lexuar studime të 
ndryshme, të dëgjoj materiale në 
audio të cilat më vlejnë në punën 
time. Sot jam gazetare, ndaj dua që 
çdo ditë të rifreskoj tematikat që 
sjell për dëgjuesin, duke e bërë edhe 
atë pjesë të diskutimeve bashkë 
me të ftuarit. Dhe kur sigla njofton 

mbylljen e emisionit, fluturoj nga 
gëzimi kur në celularin tim më vijnë 
urimet e miqve, që nuk humbasin 
asnjë emision pa më dëgjuar 
dhe dhënë komentet e tyre. Nuk 
mbushem me frymë nga emocionet 
që më sjellin telefonatat e tyre por 
edhe të dashamirësve të emisionit, 
të cilët në këto dy vite janë shtuar.

Kënaqësia ime nuk mund të 
përshkruhet kur shefat e mi më 
urojnë për realizimin me sukses 
të temës apo bashkëbisedimit në 
studio me të ftuarin. “Do të doja 
vërtet t’i kisha edhe disa punonjës 
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Ervehe Tushe
30 vjeç, Tiranë

RTSH

e tjerë kaq të përgjegjshëm e 
të perkushtuar si Veko”- thotë 
përgjegjësja e programacionit. 

Gjatë këtyre dy viteve, mu desh 
të punoja shumë për të krijuar 
një raport ndryshe me dëgjuesin. 
Shpesh kam menduar se pas tyre 
mund të jetë dikush si unë, që ka 
nevojë për mbështetje, shpresë, 
optimizëm, ndaj i kam kushtuar 
vëmendje të veçantë temave për 
problematikën me të cilat hasen 
personat me aftësi të kufizuara në 
Shqipëri. 

Në bisedat në studio, përpiqem 
tu jap zë problemeve të tyre, duke 
u përpjekur t’i nxjerr nga “burgu” ku 
e kanë futur veten apo ku i ka futur 
shoqëria, duke kërkuar hapësira të 
reja. Unë mund të jem një shembull 
për ta,dhe ky rrëfim i sinqertë me ju, 
ndoshta nesër do t’i besohet edhe 
dëgjuesve të mi.
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Florita Kodra
35 vjeç, Shkodër

Punëtore e repartit 
përgatitor

Bellador
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Bukuria qëndron në shpirtin 
e njeriut,dhe unë jam me 
fat që jam e rrethuar nga 

njerëz të bukur që me mirësinë e 
tyre më kanë zbukuruar edhe mua 
jetën. Një prej tyre është Nora, 
përgjegjësja jonë e qendrës. 

Dita kur Nora më kapi dorën e 
më tregoi botën jashtë, është dita 
ime më e bukur. Kisha ardhur në 
qendër shumë e vogël nga shtëpia 
e fëmijës, dhe motrat e nënë 

Florita

Punësimi, një hap më tej drejt
jetesës së pavarur

punonjëset e tjera, punëdhënësin, 
na këshilloi mbi domosdoshmërinë 
e zbatimit të rregullores në çdo 
institucion apo pozicion pune, si 
kushte që sigurojnë jetëgjatësinë 
në punë.

Pas përfundimit të ciklit 
të këshillimit, erdhi dita më 
emocionuese: intervista. Me besim 
hyra në provim, (si më dukej 
mua), intervista me punëdhënësin 
e “Bellador’, punishte e njohur 

Terezës në Shkodër më dhuruan 
dashurinë e munguar të familjes. 
Në qendër u rrita, u edukova, 
por për herë të parë u ndjeva e 
madhe ditën kur bashkë me Norën 
trokitëm në zyrën e punës ku nisa 
kurset e këshillimit për punë. 

Punonjësja e zyrës së punës, 
Bardha, së bashku me disa trajnerë 
të tjerë,na mësoi gjatë trajnimeve 
se si duhet të sillemi në ambientet 
e punës, si të komunikojmë me 
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mujore. Si një nënë e kujdesshme, 
Nora më mësoi si të menaxhoj 
kursimet e mia që çdo muaj 
rriten, dhe unë kam kuptuar se 
jam një kursimtare që ia di mirë 
vlerën parasë. Përveç punës në 
punishte, unë nuk kam lënë pas 
dore detyrimet e mia në qendër 
ku bashkë me vajzat e tjera 
mirëmbajmë shtëpinë që na rriti.

Kur vjen mbrëmja, krahas 
qetësisë që më jep puna e sigurt, 
ëndërroj të kem një ditë familjen 
time: të jem bashkëshorte dhe 
nënë e devotshme. Por mëngjesi 
më gjen sërish në këmbë, që në 
orët e para të ditës, pasi puna më 
kërkon.

Dhe unë e di se e vetmja rrugë 
që do të më çojë drejt realizimit të 
ëndrrës është puna, ndaj po punoj 
fort për ta bërë një ditë ëndrrën 
realitet.

konfeksioni në Shkodër me pronar 
Parid Gjeka. I kisha mësuar të 
gjitha, më duhej vetëm pak fat dhe 
nuk mungoi. 

Pronari pranoi të më punësonte 
dhe unë nisa të punoja punë dore, 
një pozicion që nuk mu duk aspak 
i vështirë. Brenda pak ditësh, isha 
në gjendje të punoja pa më të 
voglën vështirësi dhe kështu fitova 
provën duke zyrtarizuar punësimin 
në këtë biznes. 

Në punishte njoha vajza e gra 
që më mbështetën që në ditët e 
para të punës. Më të moshuarat 

më mësonin si vajzën e tyre, më 
të rejat si motër duke mos më 
paragjykuar në asnjë moment. 
Kjo ngrohtësi më shtoi dëshirën 
për punën, më rriti përkushtimin 
që të plotësoj detyrat e caktuara 
nga përgjegjësja, e në fund, më 
rriti kënaqësinë kur paguhem për 
djersën që kisha derdhur gjithë 
muajin. 

Në kalendarin tim mujor, dita 
më e bukur është ajo e pagës, 
kur bashkë me Norën shkojmë 
në bankomat e tërheqim aq sa 
nevojitet për shpenzimet e mia 

Përveç qetësisë që më jep puna e sigurt, 
ëndërroj të kem një ditë familjen time, të jem 
bashkëshorte dhe nënë e devotshme.
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Kam ndarë me ju të dashur 
lexues në librin e parë 
për historitë e suksesit, 

përpjekjet e mia për të jetuar jetën 
si gjithë të tjerët. Në atë rrëfim 
timin të sinqertë, tregova se si 
me optimizëm, kam luftuar me 
barrierat e vendosura nga mendjet 
e mykura njerëzore. Nganjëherë ky 
mur që përpiqet të na ndajë, është 
më i fortë se fuqitë dhe dëshira jonë 
për ta rrëzuar. Ideja për të provuar 
eksperienca të reja, më shtyu të 

Gëzimi

Me besim po punoj për të zënë 
vendin tim në shoqëri

e mia nuk ishte e lehtë, sidomos 
kur paragjykimi dhe stigma na 
kanë përndjekur në vazhdimësi. 
Por seancat e këshillimit për punë, 
më dhanë forcë për të vazhduar 
përpjekjet e mia drejt një pune që 
do të më siguronte të ardhura të 
sigurta. Ndryshe nga personat e 
tjerë pjesëmarrës, unë kisha punuar 
edhe më parë dhe kisha përvojë 
në hartimin e projekteve edhe për 
zhvillim individual, por dëshira për 
tu rritur profesionalisht e për të 

vazhdoj më tej përpjekjet në rrugën 
time drejt një pune të sigurt.

Me ADRF u njoha përmes 
informacionit të marrë nga disa 
persona, anëtarë në shoqata të 
ndryshme që veprojnë e punojnë 
personat me aftësi të kufizuar. 
Mësova prej tyre se mbaheshin 
seanca në grupe të vogla trajnimi 
për punësim dhe ofrohej më 
tej orientim, ndërmjetësim e 
mbështetje për punësim.

Të gjeje një punë, në kushtet 
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Gëzim Metalia
36 vjeç, Tiranë
Operator, call center
Plus Communication

mësuar më shumë, më nxiti të jem 
pjesë e kurseve. 

Pas përfundimit të kursit, 
zhvillova një intervistë pune në 
kompaninë Plus Comunication, për 
pozicionin e operatorit në sektorin e 
Call Center. Pasioni për elektronikën 
vazhdonte të më ndiqte ndaj dhe 
mblodha të gjitha forcat për të 
pasur sukses në punën e re që më 
ofroi kompania PLUS. Edhe sot i 
kujtoj emocionet gjatë intervistës, 
por me besim ia dola dhe arrita 
të marr një përgjigje pozitive nga 
kompania. Gjatë intervistës më 
kujtoheshin leksionet dhe provat 
që bënim gjatë seancave të ciklit 
të këshillimit për punësim. Nuk 
doja të mendoja se dija shumë 
gjëra, por as nuk kisha frikë, duke 
ruajtur kështu një ekuilibër që 
funksionoi mjaft mirë. Ajo që më ka 
ngelur në mendje është se është e 
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domosdoshme që gjatë intervistës, 
të diskutohet mbi aftësitë por edhe 
mbi nevojat e veçanta, ose ajo që 
shpesh në trajnime e kemi quajtur 
nevoja për të realizuar përshtatjen, 
akomodimin e arsyshëm. Është 
më mirë që gjithçka të diskutohet 
dhe ne të ofrojmë edhe zgjidhjet, 
pasi në rast të kundërt, pengesat 
do të na shoqërojnë më tej, e do të 
ndikojnë në uljen e performancës 
në punë duke krijuar një imazh të 
keq për veten dhe individët e tjerë 
me aftësi të kufizuara.

Pas përzgjedhjes u ndeshëm 
me pengesën e parë: infrastrukturë 
e papërshtatur, hyrje me shkallë, 
ambjente të brendshme dhe tualete 
të papërshtatura. Gjatë komunikimit 
me trajnerët në kursin e këshillimit 
për punë, kishim diskutuar për 
mënyrën se si duhet të kërkonim 
përmirësimin e kushteve të punës 

nga punëdhënësi. Me mirëkuptim 
dhe me durim, arritëm të gjenim 
zgjidhjet e duhura në përputhje 
edhe me strukturën e godinës. Duke 
rrahur idetë dhe mendimet edhe 
me Bardhylkën, që në atë kohë 
ndiqte programin e punësimit pranë 
ADRF, realizuam disa skica dhe u 
bë i mundur ndërtimi i një rampe 
në shkallët hyrëse. Përveçëse e 
përshtatshme për mua, ajo rampë 
prej betoni, rezultoi e dobishme 
edhe për kompaninë duke krijuar 
lehtësira edhe për shërbime të 
tjera si furnizimet që mund të 
transportoheshin me karroca dore 
duke eliminuar në këtë mënyrë 
punën e krahut. Krahas përshtatjes 
në infrastrukturë, diskutuam edhe 
për përshtatjen në orare dhe në 
pozicionin e punës, në përputhje 
me legjislacionin por edhe me 
aftësitë dhe kapacitetet me 

qëllim përmbushjen sa më mirë të 
detyrave që do të më ngarkoheshin.

Barrierat fizike nuk ishin asgjë 
para atyre që gjeta mes stafit: 
mosbesimi dhe dyshimi mu shfaqën 
hapur që në takimin e parë me 
kolegët. Por koha tregoi se e kishin 
gabim dhe dalëngadalë fitova 
besimin e tyre si dhe vlerësimin 
për punën që bëja. Si në çdo 
punë të re, fillimi ishte i vështirë: 
procesi i punës nuk ishte i lehtë, 
por dëshira dhe pak “inati” për 
të treguar se ne jemi si të tjerët 
madje ndonjëherë diçka më tepër, 
më shtynte të përpiqesha çdo 
ditë, të angazhohesha në punë 
duke dhënë maksimumin.  Të jesh 
i punësuar do të thotë shumë: 
për më tepër në kohën në të cilen 
jetojmë! Ndihesha mirë sepse kisha 
diçka për të bërë dhe kaloja shumë 
kohë duke menduar se si ta bëj sa 
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më mirë! Puna e re më ka rikthyer 
energjitë e optimizmin, por ndihma 
më e madhe është ekonomia e 
qëndrueshme që më jep mundësinë 
të përballoj shpenzimet duke 
mos qenë barrë për familjen, 
përkundrazi, duke ofruar edhe 
mbështetje për të. Jeta aktive është 
çelësi për një jetë të shëndetshme 
dhe me sa më pak strese!

Kemi ende shumë sfida. Nuk 
më vjen mirë që ende shumë 
persona me aftësi të kufizuar nuk 
kapërcejnë dot pragun e shtëpisë 
duke u mbyllur përjetësisht në 
burgjet që u krijon pa dashje familja 
përmes mëshirës. Po kështu edhe 
në rastet e suksesit, jo vetëm në 
rastin tim por edhe të shokëve të mi 
të punësuar, ka ende probleme që 
kërkojnë zgjidhje. 

Nuk kërkojmë mënjanim 

nën petkun e keqardhjes dhe 
as mbingarkesë në rastin e një 
korrektësie e përgjegjshmërie 
maksimale,por vetëm shërbimet 
mbështetëse si: një transport 
i përshtatur, pajisje ndihmëse, 
një asistent në momente të 
caktuara, një interpret të gjuhës 
së shenjave do të na bënte të 
ndiheshim të pavarur, do të na 
rriste vetëvlerësimin e dinjitetin 
njerëzor, do të mundësonte 
barazinë, performancën maksimale 
e përfshirjen reale.

Në Shqipëri shumë gjëra po 
ndryshojnë dhe bashkë me to 
edhe opinioni publik, i cili ka filluar 
të na shikojë ndryshe, e është në 
dorën tonë që të vazhdojmë ta 
modelojmë pasi edhe ai ka nevojë të 
inkurajohet në këtë kohë! “Vazhdoni 
të kërkoni dhe do të gjeni, vazhdoni 
të trokitni dhe dyert do t’u hapen”, 
është mesazhi që dua tu përcjell 
të gjithë atyre që sot druhen të 
kërkojnë të drejtat e tyre dhe të 
përpiqen për t’i fituar ato.

Në Shqipëri shumë gjëra po ndryshojnë dhe 
bashkë me to edhe opinioni shoqëror. Jemi ne që duhet 
të bashkëpunojmë për një model të ri shoqërie ku 
gjithsecili të ketë vendin e tij në bazë të meritës.
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Të gjeja veten në kryeqytetin e 
rrëmujshëm, ishte e vështirë 
megjithëse kisha tentuar t’i 

afrohesha edhe politikës, duke 
kryer akademinë politike të të 
rinjve. E megjithatë, çdo përpjekje 
e imja nuk zgjaste shumë. Ndonëse 
flas rrjedhshëm anglisht dhe kam 
një diplomë universitare në histori-
gjeografi, dyert mbylleshin pa 
trokitur ende në to. Derisa një ditë, 
mbështetës mu bë Fondacioni për 
të Drejtat e Personave me Aftësi të 

Ilirjani

Përmes punës më shumë mundësi 
për tu rritur profesionalisht

e tillë, ashtu si besova. Ditën e 
parë të punës sime pranë spitalit 
Hygeia nuk do të fshihet lehtë 
nga kujtesa. Nuk njihja askënd, 
nuk dija ç’të bëja, mbase sepse 
pozicioni i ri i punës ishte larg 
përvojave të mia të mëparshme. 
Por pak nga pak, retë e dyshimit 
për mundësitë e suksesit në punë, 
u fashitën dhe besimi tek vetja 
u bë forca ime. Spitali Hygeia 
është vendi që më garanton të 
ardhmen, kam një pagë të sigurt 

Kufizuara. Pas ndjekjes së kurseve 
të këshillimit për punë, fondacioni 
më ndërmjetësoi një intervistë 
tek spitali Hygeia, në pozicionin e 
punonjësit të depos së barnave.

Ndoshta dukej një punë 
e thjeshtë, por që kërkonte 
kujdes, përqëndrim e korrektësi 
maksimale, kërkesa me të cilat 
nuk isha mësuar në eksperiencat 
e mia të mëparshme. “Po, mund 
të fillosh”, -ishte kjo përgjigja që 
prisja pas intervistës dhe më erdhi 
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Në kurrikulën time 
modeste mund të gjesh 
gjithfarë punësh të bëra pas 
mbarimit të studimeve të 
larta. Që nga asistent fëmijësh 
në një shesh lodrash e deri tek 
puna si vullnetar për fëmijët 
jetimë tek një organizatë 
jofitimprurëse.

dhe shumë mundësi për t’u rritur 
profesionalisht.

Puna e re më ka ndryshuar, kam 
vënë rregull në jetën time, madje 
shpesh bëj humor me veten duke u 
shprehur se puna më ka urtësuar.
Përpiqem të jem i dobishëm 
në punë, korrekt e të justifikoj 
pozicionin që më kanë besuar.

Ilirjan Yzeiri
35 vjeç, Tiranë
Ndihmës magazinier
Hygeia Hospital
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Isha vetëm 14 vjeç kur nisa një 
jetë të re në kryeqytet, pasi kisha 
lënë pas, kujtimet e vegjëlisë 

së kaluar në qytetin tim të lindjes, 
Berati. Si paraplegjik, kuptohet lehtë 
sa shance më ofronte metropoli, 
megjithë përpjekjet e mia për tu 
formuar profesionalisht në qendrat 
e shërbimeve sociale.

Një përpjekje ishte kursi për 
ndihmës kuzhinier që qendra 
sociale “Don Bosco” më ofroi në 
Itali, por këtë zanat nuk e ushtrova 
asnjëherë pas kthimit në Shqipëri. 
Ndërsa rritesha, me moshën shtoja 
kërkesat për veten, por gjetja e një 

Juliani

Ndryshimi që nis nga vetja
pune që mund të më siguronte të 
ardhura, ishte sikur të zgjidhje një 
teoremë me shumë të panjohura.

Kishte kaluar më shumë se një 
dekadë nga dita kur u ktheva nga 
Italia me diplomën e kuzhinierit 
në xhep, por asnjë ofertë për punë 
nuk kisha lexuar e dëgjuar derisa 
një ditë do të trokisja për ndihmë 

Sikurse ndërtimi i shtëpisë nis nga themelet 
e jo nga çatia, ashtu dhe ndryshimi vjen nga vetja, 
e pastaj nga shoqëria.

në zyrën e duhur. Ishin trajnerët 
e Fondacionit për të Drejtat e 
Personave me Aftësi të Kufizuara 
ata që do të më orientonin drejt 
rrugës së suksesit të gjetjes së një 
pune. Në kurset e këshillimit për 
punë, mësova se nuk mjaftonte 
dëshira apo nevoja për të punuar, 
por prezantimi i duhur tek 
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punëdhënësi dhe të ishe realist për 
aftësitë e tua, përshtatja e aftësive 
me nevojat dhe mundësitë reale që 
ofronte tregu i hapur i punës.

Pas përfundimit të kursit, me 
ndërmjetësinë e fondacionit u thirra 
për t’u intervistuar në disa subjekte 
biznesi në kryeqytet. Ndryshe nga 
sa prisja, mora përgjigje pozitive 
prej tyre, por “po” i thashë vetëm 
një kompanie Call Center, ndoshta 
sepse më ndihmonte gjuha italiane 
dhe aty ndjehesha më i sigurt.

Në fillimet e punës isha 
përgatitur dhe për dështimin, por 
në ditën e katërt të qëndrimit në 
kompani, lidha kontratën e parë 
dhe kështu vendosa të vazhdoj në 
këtë pozicion pune. Me veten bëj 
plane që çdo muaj të realizoj jo 
më pak se  7 kontrata shitje me 
klientët, shifër që do më ndihmojë 
të kem një pagë të kënaqshme 

mujore. Që prej asaj dite, produktet 
që shes përmes telefonit, sa vijnë e 
rriten.

Me kolegët kemi krijuar 
marrëdhënie korrekte, të gjithë 
punojmë për të rritur gamën e 
produkteve që ofrojmë për shitje 
përmes kontratave që lidhim 
me klientët. Mes nesh nuk ka 
konkurrencë, por raporte miqësore 
dhe kjo shfaqet dhe në bisedat 
tona në kohën e lirë në kafe.

Kjo klimë miqësore më shton 
dëshirën të qëndroj në këtë 
kompani, ku ndjehem shumë 
mirë pasi punoj dhe vlerësohem 
realisht për atë që jap. Personave 
me aftësi të kufizuara si unë, u 
them se ndryshimi duhet të nisë 
nga vetja e më pas tek shoqëria 
dhe unë përpiqem që çdo ditë keto 
mendime dhe eksperiencat e mia t’i 
ndaj edhe me ta.
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Julian Petritaj
36 vjeç, Tiranë
Operator telefonik
IDS (Call center)
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Pas aksidentit që pësova në 
moshën 20 vjeç, një tjetër 
jetë do të nisja në kryeqytet 

ku do të kërkoja rehabilitimin 
fizik e shpirtëror. Në qendrën për 
personat me aftësi të kufizuara në 
Marikaj kalova një pjesë të mirë të 
viteve ku dhe u njoha me gjysmën 
time binjake e cila u bë më pas 
bashkëudhëtarja e jetës sime.

Qendra e Marikaj u shndërrua 
në shkollë për mua ku mësova 

Klodjani

Kompania Vodafone Albania, modeli 
që duhet përqafuar nga çdo biznes

kompjuterin, i cili më dha mundësi 
që të punoja në fushën e reklamës. 

Më vonë, kam punuar në 
punishten “Mirësia” dhe kam 
prodhuar me duart e mia së 
bashku me kolegët e tjerë me dhe 
pa aftësi të kufizuara karrige me 
rrota. 

Por këto përpjekje nuk më 
siguronin të ardhura të sigurta e 
të mjaftueshme. Ndonëse gjatë 
këtyre viteve përfundova studimet 

e larta për menaxhim biznesi, 
mundësitë për të gjetur punë ishin 
të shkruara vetëm në letër. Deri 
atëherë përpjekjet e mia kishin 
qenë përmes njohjeve, miqve 
të pakët që kishim. Diskutova 
shqetësimet e mia me kolegët e 
punës dhe drejtuesit e FSHDPAK-
së, të cilët më ofruan mundësinë të 
ndiqja edhe ciklin e këshillimit për 
punësim. Bashkë me ta ndërtuam 
një plan të zhvillimit individual me 
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Klodian Jorgo
29 vjeç, Tiranë

Operator, Kujdesi ndaj 
klientit

Vodafone, Albania
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synim punësimin e plotë nëse do 
të krijohej mundësia, në përputhje 
me investimin që kisha bërë e po 
vazhdoja të bëja pëmes studimeve 
e trajnimeve të ndryshme. Falë 
kalimit me sukses të periudhës 
së provës, unë prej dy vitesh jam 
pjesë e stafit të kompanisë shumë 
të njohur Vodafone Albania, i cili 
më ka rikthyer qetësinë e munguar.

Kujdesi ndaj klientit është 
profili im i ri i punës. Vodafone 
është ndër të paktat kompani 
që sfidon bizneset e tjera për 
përgjegjshmërinë sociale, 
duke treguar se mjafton vetëm 
vëmendje më e madhe dhe ofrim i 
mundësive të barabarta, që edhe 
personat me aftësi të kufizuara, të 
mund të konkurojnë dhe të fitojnë 
pozicione pune bazuar në aftësitë 
dhe investimin e tyre për jetën.

Mundësitë dhe të qenit i 

barabartë fillon që nga parkingu ku 
unë parkoj makinën çdo mëngjes, 
në hyrjen e përshtatur përmes 
ndërtimit të një rampi të pjerrët 
në parametrat e duhur, e më 

pas në ambientet e brendshme 
të ndërtesës, ku lëviz me lehtësi 
kudo, sipas nevojave të punës.  
Standardet e përshtatshmërisë 
dhe akomodimit në pozicionin dhe 
ambjentet e punës, vështirë se i 
gjen në kompani tjetër, përfshirë 
këtu përshtatjen e tavolinave, 
tualeteve, duke krijuar lehtësira 
për të qenë të pavarur e për të 
kryer vetë të gjitha shërbimet pa 
qenë nevoja të shoqërohemi nga të 
tjerët. 

Modele të tilla duhet të 
përqafohen nga subjekte publike e 
private me qëllim që ne të arrijmë 
të realizojmë jo vetëm të drejtën 
për punë, por edhe të drejtat e 
tjera ekonomike,shoqërore,politike 
e kulturore e të ndjehemi 
qytetarë të denjë e me të drejta 
të barabarta si gjithë qytetarët e 
tjerë.

Të qënurit pjesë 
e stafit të kompanisë 
Vodafone, më ka rikthyer 
qetësinë e munguar 
...Standardet 
e përshtatshmërisë 
dhe akomodimit 
në pozicionin dhe 
ambjentet 
e punës, vështirë 
se i gjen 
në kompani tjetër.
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Lidia

Fëmijët në shkollën ku punoj: 
bota ime me ngjyra

Ata po përfundojnë punimet e 
para dhe hapja e një ekspozite do të 
jetë projekti ynë i ardhshëm. Pas dy 
ekspozitave të mia personale, puna e 
fëmijëve do të publikohet shpejt dhe 
ne po punojmë shumë për këtë ditë. 

Rezultatet e fëmijëve, më 
heqin lodhjen dhe më bëjnë ditën 
kuptimplotë.  Edhe kur shkoj 
në shtëpi, në mendje kam ende 
klasën time, punimet e nxënësve, 
detyrat për të nesërmen. Puna më 
ka rrëmbyer kohën, madje dhe në 

Që atëherë nisa t’i flisja 
njerëzve përmes ngjyrave. 
Pas ekspozitave me punimet 

e mia ku mora dhe mjaft kënaqësi 
nga vlerësimet e miqve, me 
mbarimin edhe të studimeve të 
masterit, u përfshiva në kursin e 
këshillimit për punë, mundësuar 
nga Fondacioni për të Drejtat e 
Personave me Aftësi të Kufizuara.

Të pranohesha si mësuese 
vizatimi në shkollën ku kisha kaluar 
vitet e fëmijërisë, ishte lajmi më i 

bukur i jetës sime. Ditën e parë të 
shkollës isha e emocionuar. Nxënësit 
e mi janë të gjithë specialë, por mes 
tyre nuk lodhem së kërkuari atë më 
të vecantin, piktorin e ardhshëm. I 
quaj të gjithë motrat e vëllezërit e 
mi më të vegjël. Të jesh mësuese, 
do të thotë të japësh çdo ditë nga 
vetja dhe unë u kam dhënë nxënësve 
shpirtin tim, botën time.

Puna me fëmijët nuk është e 
lehtë, por kur t’i punon me dashuri 
dhe përkushtim, frytet i korr shpejt.
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bisedat me shoqet kur mblidhemi 
mbrëmjeve në fundjavë,fëmijët 
bëhen shpesh diskutimi ynë. Por 
pas kthimit në shtëpi, edhe pse 
e lodhur, gjej kohë të pikturoj. 
Mëngjesi më gjen sërish gati për të 
nisur punën dhe për mua vlerësimi 
për atë ç’ka bëj, është kënaqësia që 
nuk ka çmim. Ngazëllimi i syve të 
fëmijëve kur marrin lavdërime për 
veprat e tyre, është motivimi im që 
ëndrrën t’ua bëj realitet.

Lidia Capo
26 vjeç, Tiranë
Mësuese vizatimi
Instituti i nxënësve që 
nuk dëgjojnë

Piktura ka qenë 
pasioni im që e vogël, 
pasion që u rrit bashkë 
me mua për t’u kthyer në 
profesionin e jetës...
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Majlinda

Kujdesi ndaj klientit, 
si mund tju ndihmoj?

Në kujtimet e mia, aksidenti ka 
lënë gjurmë që nuk i shuan 
dot as koha, sepse pasojat 

e tij jetojnë ende në mua....  Por 
përvec kësaj, ajo kohë më ndau 
njëherë e përgjithmonë me të 
shkuarën.  Isha 20 vjeç kur do të 
largohesha nga Laçi, qyteti ku isha 
lindur e rritur, për t’u zhvendosur në 
Tiranë ku do të nisja një jetë krejt 
nga e para. Qendra e Marikajt, pak 
kilometra larg kryeqytetit, e cila 
ofronte shërbime për ne personat 

me aftësi të kufizuara, u shndërrua 
në shkollën që më kishte munguar. 
Aty zbulova pasionin tim për gjuhët 
e huaja, të cilat nisa t’i mësoja me 
shumë dëshirë. Ky pasion, më vleu 
shumë sidomos në kohë të vështira 
kur e gjendur pa asnjë mundësi 
punësimi, nisa të ofroja kurse 
të mësimit të gjuhës së huaj në 
shtëpi. Në qendër u njoha dhe me 
dashurinë, e cila u bë më pas pjesë 
e pandarë e jetës sime.

Gjatë këtyre viteve përfundova 

dhe studimet e larta për Punë 
Sociale, por me gjithë përpjekjet, e 
kisha thuajse të pamundur të gjeja 
punë në këtë profesion. Ndonëse 
kisha një CV që pa modesti mund 
të konsiderohej e shkëlqyer, ku 
numërohej diploma e studimeve 
të larta dhe gjuhët e huaja si dhe 
kurset e formimit profesional, 
problemi im fizik ishte shpeshherë 
arsyeja e refuzimit nga ana e 
punëdhënësve, por disa herë dhe e 
imja pasi nuk më ofronin kushtet e 
nevojshme që të punoja.  

Por informacioni që mora 
përmes programit të punësimit 
pranë Fondacionit për të Drejtat e 
Personave me Aftësi të Kufizuara,  
më ndihmoi në një moment të 
vështirë të jetës sime, kur dhe unë 
edhe bashkëshorti kishim nevojë për 
punë e të ardhura të mjaftueshme 
për një jetë të mirë. Zhvillova kursin 
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e këshillimit për punë, ku mësova 
shumë gjëra përfshirë mënyrën 
e prezantimit tek punëdhënësi, 
organizimit të takimeve me ta, 
apo realizimin e intervistave.  Gjatë 
kësaj periudhe realizova dhe një 
intership pranë British Council për 
një periudhë 3 mujore. 

Me ndërmjetësimin e këshilluesve 
të ciklit të trajnimit aplikova për punë 
pranë kompanisë Vodafone, dhe pas 
një procesi intervistimi bazuar në 
procedura si për gjithë aplikantët 
e tjerë, arrita të përzgjidhesha dhe 
shumë shpejt të filloja punë. Kalova 
me sukses periudhën tre mujore të 
provës, dhe më pas nënshkruam një 
kontratë të barabartë me punonjësit 
e tjerë të kompanisë Vodafone.

Të punosh në kompaninë 
Vodafone, kupton menjëherë 
standardin që duhet të ofrojë 
një kompani, për t’u konsideruar 

Majlinda Jorgo
32 vjeç, Tiranë
Operator, Kujdesi 
ndaj klientit
Vodafone, Albania
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që ofron mundësi punësimi për 
personat me aftësi të kufizuara 
në baza të barabarta me anëtarët 
e tjerë të shoqërisë. Punoj në një 
mjedis pune që është i hapur, 
përfshirës dhe i arritshëm për 
personat me aftësi të kufizuara; 
standardet e punës mund të them 
pa frikë i gjen rrallëkund, për të mos 
thënë në asnjë vend tjetër këtu 
në Shqipëri. Kisha provuar edhe 
më parë të punoja, por asnjëherë 
në kushte të tilla kaq moderne e 
bashkëkohore, me akses në lëvizje 
duke mos u ndjerë në asnjë moment 

Ëndrra ime është që një ditë të vazhdoj të 
ofroj kujdes ndaj klientëve, por në fokus të kem 
personat me aftësi të kufizuar, duke iu ofruar atyre 
këshillim, shpresë dhe besim.

ndryshe nga të tjerët. “Kujdesi ndaj 
klientit” është sektori ku punoj prej 
disa muajsh, duke u ofruar ndihmë 
klientëve kurdoherë që telefonojnë. 
Ëndrra ime është të vazhdoj të 
ofroj kujdes ndaj klientëve, por në 
fokus të kem personat me aftësi 
të kufizuar, duke iu ofruar atyre 
këshillim, shpresë dhe besim se me 
përpjekje e durim mund ta gjejnë 
veten të përfshirë në shoqëri, duke 
lëvizur përtej karrigeve me rrota, 
patericave, e duke tejkaluar barrierat 
e paragjykimet që shpesh ngremë 
edhe brenda vehtes.
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Pas përfundimit të studimeve, 
fillova punë jashtë profilit 
tim të shkollimit, por nuk 

u mërzita pasi puna më jepte 
pavarësinë që dëshiroja. Në CV-në 
time kisha shënuar së fundmi edhe 
dy diploma në master për kimi e 
biologji, por të gjeje punë në të tilla 
profile, ishte thuajse e pamundur. E 

Nevila

Punësimi në profesion, 
realizim i një ëndrre për 
të cilën kisha investuar

megjithatë nuk i humba shpresat. 
Ishte angazhimi me Fondacionin e 
Personave me Aftësi të Kufizuara, 
që më ndryshoi rrjedhën e jetës. 

Megjithëse CV-në time e kisha 
dërguar në shumë institucione, 
kisha ende nevojë të dija më tepër 
mbi format e kërkimit të një pune, 
të shkëmbeja informacion e të 
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Nevila Kulla
28 vjeç, Tiranë

Laborante
Hygeia Hospital
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Jeta është dhimbje, sfidoje, jeta është 
jetë, jetoje. Këto fjalë mesazh të Nënë Tereza, 
më kanë shoqëruar gjithmonë në jetën 
time, edhe në momentet më të vështira, kur 
sëmundja më vuri në provë durimin.

kohë dhe përkushtim. Mbështetja 
e tyre, ishte shumë e rëndësishme 
për mua, pasi kështu i jepja një 
mesazh shoqërisë që, pavarësisht 
rrethanave ku na përplasin dallgët 
e jetës, të gjithë duhet të kemi 
shance të barabarta për punësim. 

Ditën kur fillova punë në spital, 
gëzoja si fëmijë, ende nuk më 
besohej se po vishja bluzën e 
bardhë dhe mund të quhesha 
pa asnjë mëdyshje laborante, 

profesion për të cilën kisha 
investuar shumë. Nga ajo ditë, më 
në fund kisha një punë, një pagë 
shumë të mirë që më shpërblente 
të gjitha sakrificat e mia për tu 
formuar profesionalisht. 

Kolegët e mi në spital më 
pritën shumë mirë, raportet tona 
shumë shpejt u ndërtuan mbi 
bazën e respektit dhe korrektësisë 
reciproke. Kjo marrëdhënie e 
ndërtuar përmes punës më 
ka shtuar edhe më shumë 
përkushtimin, si dhe përpjekjet për 
të ecur përpara. 

Falë saj kam mundur të sheshoj 
barrierat në raportet me njerëzit, 
të përballoj lehtësisht stereotipet 
dhe të fitoj mbi pasiguritë duke i 
treguar të gjithëve, se edhe unë 
mund të jem një profesioniste në 
vendin tim të punës.

njihesha me përvoja pozitive, të 
kontaktoja me persona që kishin 
pasur sukses në përpjekjet për 
punësim. Të gjitha këto u bënë 
të mundura gjatë ndjekjes së 
ciklit të këshillimit për punësim. 
Ndërmjetësimi i orgnizatës me 
punëdhënësin, bënë të mundur 
që unë sot të punoj në laboratorin 
biokimik të spitalit ‘Hygeia”, 
pikërisht në profesionin tim për të 
cilin kisha shpenzuar shumë vite 
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Gjatë këtyre viteve nuk kisha 
kërkuar punë për shkak të 
frikës për të mos rrezikuar në 

humbjen e pensionit të invaliditetit, 
por me lindjen e djalit shpenzimet 
në familje u rritën.

Jeta si shtëpiake, për shkak të 
sëmundjes, më kishte shkëputur 
nga realiteti dhe nuk kisha mësuar 
asgjë rreth ndryshimeve të ligjit për 
personat me aftësi të kufizuara.

Gjatë ndjekjes së ciklit të 
këshillimit për punësim mësova se 

Vilma

Të arrish të gjesh 
punën e përshtatshme

me ndryshimet që kishte pësuar 
ligji, unë mund të punoja pa qenë 
nevoja të hiqja dorë nga pagesa 
e nvaliditetit. Pas përfundimit të 
seancave të këshillimit për punë, 
arrita që të kisha një ide më të 
qartë e realiste mbi mundësitë 
e mia por edhe mbi atë çfarë 
ofronte tregu aktual i punës në 
qytetin e Elbasanit. Me ndihmën 
e ndërmjetësimin e fondacionit, 
realizova intervista në disa biznese, 
por arrita të përzgjidhesha në një 

prej tyre, si shitëse në një furrë 
buke. Që nga ajo ditë, gjërat në 
familjen time kanë ndryshuar 
për mirë. Përveç pensionit të 
invaliditetit, paga që fitoj nga puna 
në furrë më ka forcuar ekonominë 
familjare. 

Kjo më ka lehtësuar në 
shpenzimet që më duhet të bëj 
për mirërritjen e djalit. Prej vitesh 
kam qëndruar në shtëpi, pa u 
kujdesur për veten e pa i kushtuar 
vëmendjen e duhur, me një 
vetvlerësim të ulët. Kurse sot unë 
kam një motiv më shumë për jetën. 
Puna dhe sigurimi i të ardhurave 
më ka ndihmuar të heq mërzinë dhe 
pesimizmin për jetën. Furra e bukës 
është e vogël, por përgjegjësia në 
punë shumë e madhe. Përpiqem 
të jem korrekte me qytetarët, t’i 
përgjigjem kërkesave të tyre sa më 
shpejt dhe me mirësjellje. Në fillim 
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e pata të vështirë të mësohesha 
e përshtatesha, por me ndihmën 
dhe të punëdhënësit, sot ndihem 
më e sigurt. Puna më ka rikthyer 
besimin në forcat e mia se mund 
t’i siguroj fëmijës sim një jetë 
të shëndetshme dhe për këtë 
falenderoj të gjithë ata që më 
ndihmuan kur kisha kaq shumë 
nevojë, trajneret e fondacionit dhe 
punëdhënësin.

Për shumë vite 
kam jetuar vetëm me 
pagesën e kempit, por 
me krijimin e familjes, 
nevoja për punë u bë e 
domosdoshme

Vilma Suparaku
35 vjeç, Elbasan
Shitëse
Furra Gama
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