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Përshkrimi i detyrave të punës 

Pozita Bashkëpunëtor terreni 

Kodi i procedurës së 
rekrutimit 

ASSET-006 

Emërtimi i projektit ose 
programit 

Aster School Support for Teens (ASSET) “Përkrahje 
adoleshentëve pas mësimit të rregullt” 

Kodi dhe emërtimi i 
aktivitetit 

Përkrahje për zbatimin e aktiviteteve të Programit ASSET me 
shkollat  partnere 

#ditëve të punës Deri 30 ditë pune 

Periudha e angazhimit 15 tetor 2018 – 31 maj, 2019 

 

Qëllimi i angazhimit 

Qëllimi i këtij angazhimi është ofrimi i përkrahjes në zbatimin e aktiviteteve të Programit 
ASSET në shkollat partnere. Bashkëpunëtor-i/ja do të bashkëpunojë me ekipin e Programit 
ASSET, ekipin e shkollës, komunitetin e shkollës, ekspertët dhe bizneset për të organizuar 
aktivitete të ndryshme të parapara nga Programi ASSET në nivel shkolle.  
 
Përshkrimi i projektit/programit 
Programi i USAID-it “After School Support for Teens” (ASSET) – “Përkrahje adoleshentëve 
pas mësimit të rregullt” është program 5-vjeçar që menaxhohet nga Qendra për Arsim e 
Kosovës (KEC) në partneritet me FHI 360 dhe Crimson Capital Corp. Qëllimi kryesor i 
Programit është zhvillimi i shkathtësive për punësim dhe ndërmarrësi tek të rinjtë duke 
krijuar botëkuptim pozitiv për të ardhmen e tyre. Motoja e Programit është “Përgatitja e të 
rinjve të Kosovës për jetë dhe punë në shekullin 21”. Aktivitetet që do të realizohen nga ky 
Program janë: 1) Zhvillimi i Kompetencave për jetë dhe punë; 2) Përkrahja edukimit për 
karrierë dhe ndërmarrësi në shkolla; dhe 3) Lidhja e shkollave me punëdhënës dhe 
komunitet.  
   
Përshkrimi i hollësishëm i detyrave të punës 

1. Përkrahje në mobilizimin e komunitetit të shkollës për themelimin e qendrës për 
karrierë dhe ndërmarrësi brenda shkollës së caktuar: 

 Bashkëpunëtor-i/ja do të organizojë takime me ekipin e Programit ASSET, 
udhëheqësinë e shkollës dhe komunitetin e shkollës për të identifikuar 
kontribues vullnetarë në rregullimin e hapësirave të dedikuara për qendrën 
e karrierës dhe ndërmarrësisë. Ai/ajo dokumenton kontributet vullnetare 
sipas kërkesave të Programit ASSET. (Deri në 10 ditë pune; deri me 31 mars, 
2019).      

 
2. Organizimi dhe monitorimi i aktiviteteve në shkollat partnere: 

 Bashkëpunëtor-i/ja, në koordinim me ekipin e Programit ASSET, 
udhëheqësinë e shkollës, konsulentët dhe përfaqësuesit e 
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bizneseve/institucioneve siguron organizmin e aktiviteteve të ndryshme në 
shkolla. Ai/ajo po ashtu ndihmon në organizimin dhe mentorimin e 
aktiviteteve/ngjarjeve/takimeve të ndryshme sipas kërkesave e Programit 
ASSET. (Deri në 20 ditë pune; deri me 31 maj, 2019). 

 
Rezultatet e pritshme 

1. Është dorëzuar raporti mujor për aktivitetet në nivel shkolle.   

 
Kualifikimet 

 Kualifikim i nivelit bachelor në edukim, ekonomik, juridik, shkenca sociale, 
etj;   

 Së paku 3 vite përvojë në koordinim të aktiviteteve në shkolla/organizata 
dhe komunitet; 

 Përvojë në komunikim elektronik dhe shkrim të raporteve; 

 Njohje e mirë e gjuhës angleze, preferohet njohja e gjuhës serbe; 

 Preferohet posedimi i patent shoferit, kategoria B dhe veturës.  
 
Kushtet e përgjithshme  
 
Grupi i shënjuar 
Grupet e shënjuara janë drejtorët dhe mësimdhënësit e shkollave partnere. Po ashtu edhe 
zyrtarë relevant të DKA-ve dhe ekipi dhe ekspertët tjerë të Programit. 
 
Çështjet gjinore dhe barazisë/paanësisë 
Bashkëpunëtor-i/ja duhet të zbatojë qasjen e Porgramit ASSET (Përkrahje adoleshentëve pas 
mësimit të rregullt) për gjini, gjithpërfshirje dhe barazi.   
 
Gjuha e përdorur 
Të gjitha palët e përfshira flasin gjuhën shqipe, angleze ose/dhe serbe. Pritet që 
bashkëpunëtor-i/ja flet të tri gjuhët. Shumica e shkollave partnere flasin gjuhën shqipe, por 
ka edhe shkolla partnere të komunitetit serb.  
 
Raportimi dhe pasqyra e punës 
Bashkëpunëtor-i/ja duhet të prezantojë raport me shkrim në baza mujore në formatin e 
dakorduar me ekipin e Programit. Bashkëpunëtor-i/ja regjistron orët/ditët e shfrytëzuara në 
formularin e dhënë dhe e dorëzon për kompenzim në baza mujore, bashkë me raportin 
mujor . 
Po ashtu, bashkëpunëtor-i/ja duhet të dorëzojë raporte shtesë sipas nevojës. 
 
Udhëtimi në terren  
Bashkëpunëtor-i/ja do të punojë përbrenda komunës ku jeton. Në rastet kur ai/ajo udhëton 
për takime jashtë komunës, do të bëhet kompenzimi i shpenzimeve të udhëtimit në 
përputhje me rregulloren e KEC-it për udhëtim.  
 
 


