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TERMAT E REFERENCES DHE QELLIMI PER SHERBIMIN PER 
EKSPERTIN E SPORTIT NE PROJEKTIN "Sport for Integration 

and Sustainable Development” 
 

 

Qellimi 
Ekspert Ekonomie ne Projektin: “Sport for 
Integration and Sustainable Development” 

 i mbeshtetur nga donatoret  BASHKIA LEZHE NE 
 PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD 
Kohezgjatja e sherbimit 01.12.2018 -28.02.2019 

 18 dite ne total 
Data e fillimit Menjehere pas nenshkrimit te kontrates 
Raporton tek Menaxherit te Projektit te SDC 
Afati i fundit per aplikim 28.11.2018 
Dokumentet e nevojshem 
per aplikim Leter interesi, CV. Reference, fotokopje diplome. 

 
 

 
1: PREZANTIM I PROJEKTIT 

 
Pershkrim i shkurter 

 
 

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. 

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 
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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  në fokus grupet e krijuara dhe më gjerë në komunitetin e qarkut të 

Lezhës. 

 

 

2. ZONAT DHE GRUPET E SYNUARA 

 

1-32 te rinj , 16 femra dhe 16 meshkuj  ne dy shkolla ne zonen e Lezhes dhe Shen Kollit 

12 femra ne zonen e Shen Kollit dhe Lezhes, 

 
  
3. REZULTATET E PRITURA 
 
Ne fund te kontrates Eksperti Ekonomik duhet te kete arritur te: 
  
1. Rritjen e ndergjegjesimit dhe informimin e grupeve te synuara nepermjet trajnimit.  
2. Trajnimin e fokus grupeve me teme: “ Si te nisni biznesin Tuaj “ 
 
 
 
4. DETYRAT 
 
 
Eksperti Ekonomie pritet te kryeje detyrat e meposhtme: 

 

 Pergatitjen e moduleve mbi startapp biznes deri ne fund te muajit Dhjetor, si dhe 

shumfishimin e 50 moduleve te cilat do te shperndahen tek fokus grupet dhe 

donatoret. 

 Te zhvilloje nje takim trajnues me fokus grup te shkolles Kolin Gjoka. 

 Te zhvilloje nje takim trajnues me fokus grup te shkolles Llesh Nik Daka. 

 Te zhvilloje nje takim trajnues me grate e fokus grup Lezhe. 

 Te zhvilloje nje takim trajnues me grate e fokus grup Shen Koll. 

 Te jete pjese aktive e zhvillimit te Round table me 4 ( kater ) fokus grupet . 

 Pergatitje e raportit final pas takimeve trajnuese.   
 
5. KUALIFIKIMET 
 
Te gjithe individet e interesuar duhet te dergojne: 
 
-          Nje leter interesi se bashku me CV e tyre 
- Leter reference me kontakte te plota te nje punedhenesi te meparshem 
- Fotokopje te diplomes dhe certifikata te tjera 
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- Eksperti ekonomie  duhet te kete kualifikimet e meposhtme. 

  
- Diplome Universitare ne Ekonomi, Diplomat pas universitare do te 

konsiderohen nje avantazh.  
- Te pakten 3 vjet experience ne fushen ekonomike  
- Perfshire ne trajnime/ projekte me tema te ngjashme  
- Aftesi te shkelqyera ne komunikim , si dhe aftesi per te punuar me 

grupe te ndryshme gjate gjate zhvillimit te aktiviteteve 
 

 
6. KOHEZGJATJA 

 
Detyra do te zhvillohet gjate periudhes 01.12.2018 deri ne 28.02.2019. Gjithsej 18 dite 
 
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 
 
 

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