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Qellimi 
Ekspert media ne Projektin: "Return Roses for a 
Sustainable Environment and Tourism" 

 i mbeshtetur nga ReLOaD dhe BASHKIA Permet 
  

Kohezgjatja e sherbimit 10.04.2019 -31.05.2019 
 5 dite ne total 

Data e fillimit Menjehere pas nenshkrimit te kontrates 
Raporton tek Menaxherit te Projektit te SDC 
Afati i fundit per aplikim 05.04.2019 
Dokumentet e nevojshem per 
aplikim Leter interesi, CV, diplome, 

 

 

1: PREZANTIM I PROJEKTIT 
 
 

Aktualisht, Qendra e Studimeve dhe Zhvillimeve  po zbaton projektin "Return Roses for a 

Sustainable Environment and Tourism"  i cili u miratua nga Programi ReLOaD, i cili është një 

iniciativë rajonale, i  financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Programi i Kombeve të 

Bashkuara për Zhvillim. Aktivitetet e projektit do të zbatohen gjatë periudhës: Shtator 2018 – Maj 

2019. 

Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është forcimi i identitetit natyror dhe turistik të qytetit,  

duke qenë miqësore me mjedisin, duke përmirësuar dhe rritur njohuritë, mundësitë dhe stimujt  

për zhvillimin e një turizmi 4 mujor. 

Në këtë projekt synimi i SDC është ruajtja e trashëgimisë natyrore dhe restaurimi i grumbullit të 

markës dhe destinacionit turistik "Qyteti i trëndafilave", nëpërmjet zhvillimit të qëndrueshëm 

mjedisor të mjedisit, duke përfshirë turizmin. Qëllimi ynë është të inkurajojmë zhvillimin e 

qëndrueshëm të turizmit duke ulur ndikimin negativ në mjedis, duke siguruar kështu 
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qëndrueshmëri afatgjatë, me sa më shumë investime që të jetë e mundur për zhvillimin e turizmit.. 

 

2. ZONAT DHE GRUPET E SYNUARA 

 

Nxenes  nga shkolla Meliq Gosnishti Permet 

Biznese te zones Permetit 

Fermeret fshati Kosine 
 
 
3. DETYRAT   Eksperti medias pritet të kryeje detyrat e mëposhtme: 

 

 Përgatitjen e nje video  në terren, në aktivitetin Promovimi i Turizmit. 

 Të jetë pjese aktive e aktiviteteve ne aktivitet . 

 Dorëzimin e produktit te nje  vidio të realizuar pranë “Qëndrës së Studimeve dhe 

Zhvillimeve”.   
 
5. KUALIFIKIMET Eksperti medias duhet te kete kualifikimet e meposhtme. 
   

 Arsim në fusha relevante me median 

 Të pakten 3 vjet experience në fushën e medias.  

 Përfshire në projekte të ngjashme 

 Të siguroj të gjitha pajisjet e nevojshme për realizimin e videove 
 

 Aftësi të shkelqyera në komunikim , si dhe aftesi per te punuar me grupe te 
ndryshme gjate gjate zhvillimit te aktiviteteve 
 

6. DOKUMENTACIONI I DETYRUESHEM PER CDO APLIKANT 
 

 CV e plote  
 Fotokopje te diplomes dhe/ose certifikime te tjera  
 Leter interesi  

 
7. APLIKIMI 

 
Dokumentacioni i kerkuar duhet te dorezohet ne adresat e meposhtme nepermjet postes ose adreses 
se emailit.  
 
Studies and Development Center (SDC)  
Rr.Gjin Bue Shpata, p.Aviacioni Vjeter, shk. 6 ap. 29. 

Tirane  
Email:  info@sdc.org.al  
Web:  www.sdc.org.al 
 

Preferohen kandidate nga Permeti

mailto:info@sdc.org.al
http://www.sdc.org.al/
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