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TERMAT E REFERENCES PER MODERATOR/E NE PROJEKTIN 

 “Return Roses for a Sustainable Environment and Tourism”Bashkia Permet  

Qëllimi Moderator në projektin: “Return Roses for a Sustainable 

Environment and Tourism”, BASHKIA PËRMET NË 

PARTNERITET ME PROGRAMIN Re LOaD 

Kohë zgjatja shërbimit 10.03.2019 -31.05.2019 

Totali 6 dite. 

Data e fillimit Menjëherë me nënshkrimin e kontratës 

Raporton tek Drejtuesi projektit 

Afati fundit për aplikim  05.03.2019 

Dokumentat e kërkuara Leter interesi, CV dhe fotokopje diplome 

1: PREZANTIM I PROJEKTIT 

 Pershkrim i shkurter  

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 

qëndrueshmëri afatgjatë, me sa më shumë investime që të jetë e mundur për zhvillimin e turizmit..  

2. GRUPET E SYNUARA  

1-20 të rinj, 10 meshkuj dhe 10 femra. 

2- 6 biznese lokale, 3 femra dhe 3 meshkuj. 

3- 14 Fermerët, 7 femra dhe 7 meshkuj. 

Përfituesit e drejtpërdrejtë do të jenë të gjithë individët, nxenesit,bizneset, fermerët që  

fokusojnë aktivitetin e tyre në industrinë e turizmit dhe janë miqësorë me mjedisin. 

Komuniteti do të përfitojë në mënyrë të tërthortë, për shkak të rritjes së potencialit turistik dhe 

ekonomik lokal. 

3. REZULTATET E PRITURA  

• Rritja e ndërgjegjësimit dhe njohjes së grupeve të synuara, trajnimi për mbrojtjen e mjedisit 

,legjislacioni mjedisor dhe turizmit. 

• Promovimi i turizmit në Përmet nëpërmjet aktiviteteve mjedisore dhe kulturore të organizuara 

me tre fokus grupe. 

• Ngritja e vetëdijes dhe angazhimit të komunitetit në lidhje me përfitimin e menaxhimit dhe 

mbrojtjes së mjedisit. 

 



 4. KUALIFIKIMET  

 

Të gjithë individet e interesuar duhet të dergojnë një letër interesi së bashku me CV e tyre dhe një 

letër motivimi.  

Kandidatet duhet të përmbushin kualifikimet e mëposhtme  

 Diplome universitare  

 Aftesi shumë te mira komunikimi dhe të punojë në grup 

 Aftesi te mira kompjuterike  

 Disponibilet i menjëhershem për periudhen e kërkuar. 

 

 

5. Moderatori pritet të kryejë detyrat e mëposhtme: 

 

- Lehtësimin  e aktiviteteve për një performancë të mirë të objektivave të projektit dhe për një 

organizim të mirë të aktiviteteve për zbatimin e tyre. 

- Moderatori do të jetë i pranishëm në të gjitha aktivitetet, sipas propozimit të projektit dhe 

miratimit të donatorëve deri ne perfundimin e tyre. 

- Motivon të tjerët dhe ndërton entuziazëm në projekt duke u fokusuar në objektivat kryesore. 

- Mban kontakt me aktorët,ekspertet, partnerët dhe përfituesit e projektit. 

- Merr pjesë në takimet javore me ekipin e projektit. 

- Përgatitja e raportit / gjendjes mujore dhe sipas fazave të aktiviteteve sipas standardeve që 

kërkojnë nga donatorët dhe menaxheri i projektit. 

 

7. KOHËZGJATJA 

 

 Detyra do të zhvillohet gjate periudhës, 10.03.2019 deri 31.05.2019. Gjithsej 6 dite nga ku :  

 2 (dy)dite – Aktiviteti 2.1. Dy guida: 

- Promovimi i monumenteve të Kulturës në Përmet. 
- Guide turistike  në Parkun Kombëtar Përmet  

 2 (dy)dite – Aktiviteti 2.3 Mbjellja e trëndafilave në qytet. 

 2(dy)dite – Aktiviteti  2.5 Organizimi i aktivitetit permbylles. 

 

 

8. APLIKIMI    Dokumentacioni i kërkuar:  

 

1. Leter interesi 

2. CV 

3. Fotokopje diplome  

 

duhet të dorezohet në adresat e mëposhtme nëpermjet postës ose adresës së emailit.  

“Studies and Development Center” (SDC)  

Rr.Gjin Bue Shpata, p.Aviacioni Vjeter, shk. 6 ap. 29. Tirana  

Email: info@sdc.org.al  

Web: www.sdc.org.al  

 

 

 

 “Preferohen kandidate nga Permeti” 

 

 

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

