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Qëndra e StudimevedheZhvillimeve 

 

Termat e References per KancelaridheMaterialeTrajnimi , nëimplementimin e  Projektit “Sport for 

Integration and Sustainable Development” 

 “Sport for Integration and Sustainable Development” ështenjëprojektqëimplementohet 

nëShqiperinëpermjetProgrmitReLoaD 

 

Afati i fundit per tepranuaraplikimetështe30 Shtator2018. 

 

Aktualisht, Qendra e Studimeve dhe Zhvillimeve  po zbaton projektin “Sport for Integration and 

Sustainable Development”  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 në 6 

territore të Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë. Aktivitetet e projektit do të zbatohen gjatë 

periudhës: Shtator 2018 - Prill 2019 ne zonen e Lezhes 

Përmes këtij projekti QSZH kërkon të arrijë integrimin e të rinjve dhe fuqizimin e grave përmes sportit, 

duke theksuar nevojat e komunitetit dhe përdorimin e burimeve që kjo fushë sjell. Mendohet se ky 

projekt do të përfshijë të rinjtë ndërmjet moshave 15 dhe 19 duke marrë parasysh barazinë gjinore, si 

dhe gratë që kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të lënë jetën e tyre si shtëpiake me një synim drejt 

fuqizimit dhe pjesëmarrjes aktive në shoqëri dhe familjet e tyre . Ky projekt do të zgjasë 8 muaj. Do të 

ketë aktivitete në të cilat metodat bashkëkohore do të përdoren sipas standardeve evropiane dhe nuk 

do të jenë vetëm vizuale por edhe të prekshme. Ky projekt do të ndikojë drejtpërsëdrejti  nëfokus grupet 

e krijuara dhe më gjerë në komunitetin e qarkut të Lezhës. 
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Qendra e Studimeve dhe Zhvillimeve është duke kërkuar materiale për zbatimin e disa aktiviteteve të 

projektit “Sport for Integration and Sustainable Development”  

A. Të mira materiale 

Kompania në bashkëpunim me Qendrën e  Studimeve  dhe Zhvillimeve pritet të kontribuojë në kryerjen 

e aktiviteteve të mëposhtme: 

Paketa e Punës Shpenzime Administrative 

 

 
3.1,4.1.2.1,4.2.1.5,4.3.1.5 

 

Kancelarizyredhematerialetrajnimi 

 

Qendra e Studimeve dhe Zhvillimeve është duke kërkuar për një person juridik për t'i pajisur ata me 

materiale kancelarie dhe materiale trajnimi për projektin “Sport for Integration and Sustainable 

Development” Më konkretisht, aplikanti i suksesshëm duhet të plotësoje kërkesat tona siç specifikohet 

më poshtë. 

Specifikat teknike për furnizimet e zyrës dhe materialet e trajnimit do të jenë: 

Materialet e trajnimit do të përmbajnë të paktën sa vijon; 

• Stilolapsa 

• Lapsa 

• BllokAxhende 

• Dosje 

• Flip chart paper 

• Korrektor 

• Letër format A4 tëbardhë 

• Bojëprinteri 

 

Materialetkancelarike do tëpërmbajnëtëpaktënsavijon:  

• Bojëprinteri 

• Dosje 

• Lapsadhestilolapsa 

 Stilolapsavijëzues (highliter) 

 Letërngjitësepërshënime 

 Letër format A4 e bardhë 

 Korrektor 
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Kërkesatëtjera: 

• Korrektesa 

Mundesitëbarabarta 

Do të aplikohet politika e mundësive të barabarta , pa dallim mbi bazën e gjinore, origjinës racore apo 

etnike, besimit fetar apo aftësisë së kufizuar, moshës apo orientimit seksual. 

Kontrata 

Do tëlidhetnjëkontratëpërperiudhënShtator-Prill2019. 

1. Kriteret e vlerësimit 

• Cmimi i ofruar (100 pike) 

 

2. Procedura e aplikimit 

Tëgjithëkandidatët e interesuar (subjektetelicensuar) duhettëdergojnëdokumentacionin e 

kerkuarnepermjetpostesoseemailit , jo mëvonë se data 30Shtator2018,nëadresën e mëposhtme:                                    

 

Qëndra e StudimevedheZhvillimeve 

Rruga “GjinBueShpata” Pall. AviacioniiVjeter 

Shk.6 Ap.29 

Tirana, ALBANIA 

info@sdc.org.al 

Dokumentacioni i kërkuarpërsubjektet e licensuar: 

• Kopje e Certefikates se Regjistrimit 

• Oferta e aplikimit me TVSH 

 


