
 

 
 

Përshkrimi i detyrave të punës 

Data e publikimit: 22/09/2022 

 
 
Pozita: 
 
Ekspert në fushën e Psikologjisë (për ofrimin e shërbimeve psikologjike dhe sociale). 
 

Periudha e angazhimit: Tetor 2022 – Shkurt 2023 

Numri i ditëve të punës: 24 

 
Përshkrimi i nënprojektit 
 
Nënprojekti "Together, we build hope" implementohet nga OJQ “Ura Sociale” dhe është pjes e projektit 
M4Y i cili mbështetet nga Qeveria e Japonisë nëpërmjet (JSDF) dhe administrohet nga Banka Botërore. 
Nënprojekti "Together, we build hope" mbështetet gjithashtu nga Komuna e Vushtrrisë dhe si qëllim 
kryesor ka ofrimin e shërbimeve psikologjike dhe sociale për komunitetin, kryesisht nxënësit e shkollave 
të mesme të Komunës së Vushtrrisë. Temat kryesore të cilave do të ju kushtohet rëndësi janë bullizmi, 
ngacmimet seksuale, racizmi dhe ndërmjetësimi i konfliketeve. Përmes këtyre ligjeratave ne synojmë po 
ashtu vetëdijesimin e të rinjëve për adresimin e këtyre problemeve në institucionet përkatëse. 
 
Nën mbikëqyrjen e kordinatorit të nënrojektit eksperti është përgjegjës për: 

 Hartimin e agjendës dhe krijimin e materialeve që do të përdoren gjatë ligjeratave. 

 Ligjeratat të jenë sipas agjendës dhe detyrave të kërkuara nga kordinatori i nënrojektit. 

 Bashkëpunim i mirë me ekipin e nënprojektit në mënyrë që ligjeratat të jenë efektive dhe të 
suksesshme. 

 Raportim dhe vlerësim i sesioneve.   
 
Kualifikimet: 
 

 Kualifikim në nivelin Bachelor (Psikologji), preferohet niveli Master. 

 Licensa për shërbime psikologjike dhe Certifikatat janë avantazh. 

 Përvojë e mjaftueshme në trajnime me të rinj dhe të rritur. 

 Aftësi për të zgjidhur probleme dhe për të ndarë sygjerime me ekipin. 

 Fleksibil dhe i gatshëm për të punuar sipas nevojës. 
 
 
Raportimi: 
 
Eksperti i raporton kordinatores së nënrojektit Jehona Jashari. Programet e sesioneve do të rishikohen, 
monitorohen dhe miratohen nga kordinatori i nënrojektit. Raportet duhet të dorëzohen në mënyrë 
elektronike jo më vonë se një javë pas përfundimit të nënrojektit.   



 

 
 
 
Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar dokumentet e cekura me poshtë përmes emailit 
jehona.jashaari@gmail.com jo më vonë se data 29.09.2022 ora 23:59: 
 

 CV  
 Letër motivuese  
 Kopjet e diplomave 
 Licensa për shërbime psikologjike dhe Certifikatat janë avantazh. 

 
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. Përzgjedhja e kandidatëve do të 
bëhet në bazë të kritereve të cekura më lartë. 
 
 
Përfaqësuesi i nënprojektit “Together we build hope” 
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