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TERMAT E REFERENCES PER MODERATOR/E NE PROJEKTIN 

 “Sport for Integration and Sustainable Development” 

  

Qëllimi Moderator  në projektin: " Sport for Integration and Sustainable 

Development ",  BASHKIA LEZHË NË PARTNERITET ME 

PROGRAMIN Re LOaD 

Kohë zgjatja shërbimit 24.09.2018 -30.04.2019 

Totali 33 dite. 

Data e fillimit Menjëherë me nënshkrimin e kontratës 

Raporton tek Drejtuesi projektit 

Afati fundit për aplikim  20.09.2018 

Dokumentat e kërkuara Leter interesi, CV. 

1: PREZANTIM I PROJEKTIT 

 Përshkrim i shkurter  

Qëndra e Studimeve dhe Zhvillimeve po zbaton projektin “Sport for Integration and Sustainable 

Development” i cili u miratua nga Programi ReLOaD, nje iniciative rajonale, i financuar nga 

Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Programi i Kombeve te Bashkuara per Zhvillim ne 6 

territore te Ballkanit Perendimor, perfshire Shqiperine. Aktivitetet e projektit do te zbatohen gjate 

periudhes: Shtator 2018 - Prill 2019. Permes ketij projekti QSZH kerkon te arrije integrimin e te 

rinjve dhe fuqizimin e grave permes sportit, duke theksuar nevojat e komunitetit dhe perdorimin e 

burimeve qe kjo fushe sjell. Mendohet se ky projekt do te perfshije te rinjte ndermjet moshave 15 

dhe 19 duke marre parasysh barazine gjinore, si dhe grate qe kane shprehur gatishmerine e tyre 

per te lene jeten e tyre si shtepiake me nje synim drejt fuqizimit dhe pjesemarrjes aktive ne 

shoqeri dhe familjet e tyre . Ky projekt do te zgjase 8 muaj. Do te kete aktivitete ne te cilat 

metodat bashkekohore do te perdoren sipas standardeve evropiane dhe nuk do te jene vetem 

vizuale por edhe te prekshme. Ky projekt do te ndikoje drejtpersedrejti ne fokus grupet e krijuara 

dhe me gjere ne komunitetin e qarkut te Lezhes.  

2. GRUPET E SYNUARA 

 1-32 te rinj , 16 femra dhe 16 meshkuj ne shkollat “Kolin Gjoka” ne Lezhe dhe “Llesh Nik 

Daka” ne Shen Koll; 12 femra ne zonen e Shen Kollit dhe Lezhes. 

3. REZULTATET E PRITURA  

1. Metoda te qëndrueshme evropiane për integrimin e të rinjve, ide inovative përmes aktiviteteve 

sportive, 32 të rinj (16 vajza dhe 16 djem) dhe fuqizimi i 12 grave (6 ne qytet dhe 6 ne fshat). 

2. Krijimi i grupeve të bashkëpunimit për projektet evropiane në fushën e sipërmarrjes rinore dhe 

ngritjes së kapaciteteve përmes sportit. 

3. Rritja e mundësive për mbështetje financiare për iniciativat e grave dhe rinisë. 



4. Dita specifike e aktiviteteve sportive si gara e Kajakut në Lezhë do të futet në kalendarin e 

sportit të qytetit Lezhë "DRINI RIVER FESTIVAL" dhe kthimin e zonës në atraksion për të 

gjithë dhe fuqizimin e saj ekonomik. 

5. Bashkëpunimi dhe fuqizimi midis grave të dy zonave të përzgjedhura dhe të rinjve. 

 

4. KUALIFIKIMET  

 

Te gjithe individet e interesuar duhet te dergojne nje leter interesi se bashku me CV e tyre. 

Kandidatet duhet të përmbushin kualifikimet e meposhtme  

 Diplome universitare  

 Aftesi shume te mira komunikimi dhe të punoje në grup 

 Aftesi te mira kompjuterike  

 Disponibilet i menjehereshem për periudhen e kërkuar. 

 

 

5. Moderatori pritet të kryejë detyrat e mëposhtme: 

 

- Lehtësimi i aktivitetit për një performancë të mirë të objektivave të projektit dhe për një 

organizim të mirë të aktiviteteve për zbatimin e tij. 

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

miratimit të donatorëve. 

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

- Mbani kontakt me aktorët, 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 menaxherët e projektit. 

 

7. KOHEZGJATJA 

 

 Detyra do të zhvillohet gjate periudhës, 24.09.2018 deri 30.04.2019. Gjithsej 33 days.  

 

8. APLIKIMI  

Dokumentacioni i kërkuar 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  
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