
  

                        

    

Thirrje e hapur për Trajnerë  

  

Rrjeti i Grave “Barazi në Vendimmarrje” ka hapur thirrjen për Ekspertë Kombëtarë në realizimin e 

trajnimit për lidershipin rinor në kuadër të iniciativës “Fuqizojmë të Rinjtë, Parandalojmë Dhunën” 

mbështetur nga Organizata Rinore SHL.  

  

Titulli   Thirrje për Trajnerë për temat:  

(1) Zhvillimi pozitiv dhe të vetë-kuptuarit  

(2) Kultivimi i potencialit udhëheqës  

(3) Aftësia për të formuar marrëdhënie ndërpersonale / 

komunikimi dhe angazhimi në ndërtimin e grupeve.  

(4) Inkurajimi për të marrë pjesë në punë komunitare dhe 

shërbimet sociale për t'i dhënë fund dhunës në baza gjinore.  

Aplikimi mund të bëhet për njërën nga tëmat ose për disa prej tyre.   

Tipi Kontratës   Kontratë Shërbimi  

Afati  i  Fundit  

Aplikimit  

i  13 Nëntor 2016  

Vendi   Tiranë   

  

Përshkrimi:  

Rrjeti i Grave “Barazi në Vendimmarrje” është një organizatë jo politike, jo fitimprurëse dhe jo qeveritare. 

Është rrjeti më i madh shqiptar i grave aktive nga të gjitha partitë politike, shoqëria civile dhe media i 

themeluar në vitin 2008 me iniciativën e grave që ishin pjesë e programit të NDI “Zhvillimi i Liderëve të 

Rinj në Politikë – Gratë në Advokim”.   

  

Misioni i Rrjetit është të arrijë barazinë gjinore në vendimmarrje, forcimin e rolit të grave në politikë dhe 

në shoqërinë shqiptare, përmirësimin e jetës së grave në çdo fushë duke zgjedhur më shumë gra në poste 

publike dhe përdorimin e procesit politik për të advokuar për nevojat e grave. Rrjeti i përkushtohet 

ndihmës së grave për të formuar aftësitë dhe infrastrukturën e duhur për të qenë lidere efektive në fushat 

përkatëse dhe vecanërisht në politikë, si dhe për të frymëzuar gratë e reja të bëhen pjesë aktive e proceseve 

vendimmarrëse.  

  

Dhuna me Bazë Gjinore dhe Dhuna në Familje, janë një fenomen i përhapur në shoqërinë shqiptare që 

ndikon negativisht te gratë dhe vajzat, si dhe në familje dhe komunitete. DhBGj i ka rrënjët e thella në 

traditat patriarkale dhe zakonet që kanë ndikuar prej kohësh në shoqërinë shqiptare. Disa politika dhe 

kuadri ligjor mbi DhBGj-DhF janë zhvilluar për të mbrojtur gratë dhe vajzat. Megjithatë, disa studime 

tregojnë se DhBGj vazhdon të pranohet dhe të trajtohet si një çështje familjare.   

  

 



  

 

 

 

Për më tepër, disa studime si dhe puna jonë në terren, tregojnë se të rinjtë në Shqipëri janë më të 

predispozuar për të kuptuar çështjet gjinore dhe rëndësinë e mundësive të barabarta. Sidoqoftë rezulton se 

të rinjtë i pranojnë llojet e dhunës dhe qëndrimet e dhunshme mes bashkëmoshatarëve në jetën e tyre të 

përditshme, dhe në veçanti ata të cilët kanë qenë dëshmitarë të abuzimit apo dhunës në shtëpi, mund ta 

kenë të vështirë të bëjnë dallimin mes perkujdesjes dhe abuzimit. Në Shqipëri, 56% e e grave dhe vajzave 

të grupmoshës 15-49 vjeç kanë përjetuar të paktën një formë të DhBGj. Një studim mbi DhF në Shqipëri 

tregon se të rinjtë janë vulnerabël ndaj DhF dhe shpesh vuajnë të njëjtin problem në sjellje dhe 

psikologjikisht. Për më tepër, një studim mbi stereotipet gjinore dhe DhBGj thekson se 39% e djemve dhe 

20% e vajzave pranojnë qëndrimet dhe sjelljet e dhunës ndaj grave dhe vajzave. I njëjti studim vë në dukje 

se 31% e djemve dhe 23% e vajzave mendojnë se duhet të tolerojnë dhunën për të mbajtur familjen të 

bashkuar. Ndërkohë në bazë të statistikave rezulton se 42.3% e të rinjve në shkollë kanë qenë të përfshirë 

në raste dhune me bashkëmoshatarët e tyre. Bazuar në këto statistika, mund të pohojmë se djemtë dhe 

vajzat në Shqipëri janë të prekur, ndonjëherë edhe të edukuar, me përvojat e dhunës në jetën e tyre.  

  

Me qëllim parandalimin e dhunës dhe sjelljeve jo të shëndetshme, një program rinor edukimi me 420 

nxënës të moshës mes 10-18 vjeç do të zhvillohet nga Rrjeti i Grave “Barazi në Vendimmarrje” me 

mbështetjen e Schüler Helfen Leben, nëpërmjet të cilit ata do të informohen në lidhje me marrëdhëniet e 

shëndetshme mes adoleshentëve me synimin për të ndaluar dhunën me bazë gjinore.  

  

Detyrat dhe përgjegjësitë  

  

Detyra e përgjithshme e Ekspertit/es Kombëtar/e është zhvillimi i një ose më shumë trajnimeve për të 

rinjtë për lidershipin rinor që synon t’u sigurojë atyre aftësitë për të ditur se kush janë, atë që besojnë dhe 

si e shprehin, fuqizimin e tyre për të bërë një ndryshim në komunitet duke u përqëndruar  më shumë  në 

marrëdhëniet dhe vlerat e shëndetshme për t'i dhënë fund dhunës, dhe veçanërisht asajme bazë gjinore. 

Trajnimet për lidershipin rinor janë të parashikuara të zhvillohen ndërmjet periudhës 1 Nëntor 2016 deri 

28 Shkurt 2017.  

  

Trajnimet e të rinjve do të fokusohen në temat e mëposhtme dhe trajnerët e përzgjedhur do të kryejnë 

trajnimin në njërën ose disa prej tyre:  

  

(1) Zhvillimi pozitiv dhe të vetë-kuptuarit  

(2) Kultivimi i potencialit udhëheqës  

(3) Aftësia për të formuar marrëdhënie ndërpersonale / komunikimi dhe angazhimi në ndërtimin e 

grupeve.  

(4) Inkurajimi për të marrë pjesë në punë komunitare dhe shërbimet sociale për t'i dhënë fund dhunës në 

baza gjinore.  

  

 



  

 

 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

  

Duke punuar nën mbikqyrjen e përgjithshme të Rrjetit të Grave “Barazi në Vendimmarrje”, trajneri/ja 

pritet të kryejë sa më poshtë:  

  

• Një plan pune trajnimi që përfshin afatet kohore dhe një skicë e propozuar dhe metodologjinë për 

realizimin e trajnimeve për lidershipin rinor  

• Një paketë të ushtrimeve dhe dokumenteve (në gjuhën shqipe) në përputhje me trajnimin për udhëheqjen 

e të rinjve  

                        

    

• Të zhvillojë trajnimin mbi lidershipin rinor pas shqyrtimit të studimeve të mëparshme dhe analizave të 

kryera në lidhje me lidershipin rinor, si dhe rekomandimet që lidhen me vlerat personale dhe 

ndërpersonale në lidhje me të rinjtë në Shqipëri ose në nivel global.  

• Një raport përfundimtar në gjuhën angleze për detyrën e realizuar me rekomandimet përkatëse.  

  

Aftësitë e kërkuara dhe Eksperienca  

  

• Diplomë nga një Universitet i njohur në degët Gazetari, Shkenca Sociale, Shkenca Politike, Administrim 

Publik ose fusha të ngjashme, studimet në çështjet gjinore do të jenë të preferuara. • 3 vjet përvojë pune 

në një rol të ngjashëm, eksperiencë e mëparshme në çështjet rinore/ gjinore është e preferueshme.  

• Njohuri mbi gjendjen sociale, ekonomike dhe politike të të rinjve në Shqipëri dhe problematikat e tyre 

mbi dhunën me baza gjinore.  

• Njohuri në planifikim, menaxhim, praktika dhe teknika projekti.  

• Njohuria e gjuhës angleze dhe gjuhëve të huaja tjetër konsiderohet një plus.  

• Aftësi kompjuterike.  

  

Si të aplikoni  

Aplikantët e interesuar duhet të dërgojnë CV e tyre dhe një letër motivimi në adresën email të mëposhtme: 

barazinevendimmarrje@gmail.com brenda datës 13 Nëntor 2016.  

  

Ju njoftojmë se do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë.  

  

Për çdo informacion të mëtejshëm mund të na kontaktoni në adresën e email:  

barazinevendimmarrje@gmail.com dhe/ose info@platformagjinore.al  ose 

në numrin e telefonit: +355672591738  

  


