THIRRJE PËR TRAJNER
Qendra për dialog interkulturor (CID) kërkon trajner për fascilitim e punëtorive dy ditore që do
të zhvillohen në periudhën 14– 15 Shtator 2019.
Pjesëmarrësit e punëtorive janë lider të rinjë nga Kumanova, Likova dhe Staro Nagoriçani. Në
çdo punëtori do të ketë nga 20 pjesëmarrës.

RRETH PUNËTORIVE:
Punëtoritë do të ofrojnë hapësirë për 20 të rinjtë për të ndërtuar kompetencat e tyre në temat
e Project cycle management, how to open calls, financial planning, reporting.
Grupi i të rinjve do të jetë i përzier, duke siguruar diversitet në bazë të gjinisë, përkatësisë
etnike, vendndodhjes gjeografike, fesë etj. Trajnerët që do të angazhohen për këto punëtori, do
të jenë ekspertë në këtë temë dhe do të kenë përvojë të mëparshme në punën me të rinjtë.
Punëtorit do të mbahen në Qendrën Rinore MultiКулти në Kumanovë.
Qëllimi kryesor për secilën nga punëtoritë do të jetë zhvillimi i shkathtësive, njohurive dhe
qëndrimeve specifike rreth temës së punëtorisë.
Do të jenë trajnime dy-ditore në temat në vijim:
DATAT E
PUNËTORIVE

1

14 dhe 15
Shtator

TEMAT E PUNËTORIVE

Project cycle management, how to open calls,
financial planning, reporting

AFATI I FUNDIT PËR
APLIKIM

03 Shtator

CID-i kërkon dy trajner për çdo punëtori.
Gjuha e punës gjatë punëtorive do të jetë gj.maqedone dhe/ose gj.shqipe.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E TRAJNERIT:




Të zhvillojë dhe përgatisë programin e përgjithshëm dhe metodologjinë e punës;
Të bashkëpunoj me trajnerin tjetër si dhe të ketë komunikim të rregullt me atë;
Të përgatisë planet e sesioneve për secilën punëtori më së voni 3 ditë para trajnimit;



Të përgatisë raportin final; i
njëjti duhet t’i dërgohet
kordinatorit të projektit më së voni 1 javë pas mbarimit të trajnimit;



Të fascilitojë punëtorin dhe krijojë ambient të përshtatshëm për mësim për të gjithë
pjesëmarrësit;
Të ketë evaluim me kordinatorin e projektit pas mbarimit të punëtorisë.



KUALIFIKIMET:
 Të zhvillojë një qasje edukative e bazuar në principet dhe vlerat e mësimit jo –formal;
 Të transferojë tek pjesëmarrist njohuritë dhe vlerat rreth temës së punës;
 Të ketë përvojë dhe njohuri në temën që përfshinë trajnimi i caktuar;
 Të ketë aftësi për shprehje të qartë të mendimeve, ndjenjave dhe emonicioneve;
 Të jetë senzitiv në çështjen e diverzitetit;
 Të jetë konstruktiv me mosëpajtimet;
 Të krijojë një ambient frymëzues dhe të sigurt për mësim;
 Të nxisë pjesëmarrjen aktive duke motivuar dhe mbështetur pjesëmarrësit;
 Të mundë të punojë në gjuhë maqedoni dhe/apo shqipe. Njohja e gjuhës angleze paraqet

prioritet.

FINANCAT:
Honorari i paraparë është 300 USD bruto për dy ditë.
Trajnerët janë përgjegjës për transportin e tyre deri tek MultiКулти.

Honorari do të transferohet në llogarinë bankare të trajnerit pasi që trajnerët të kenë ndërguar
raportin final tek kordinatori i projektit.

SI TË APLIKONI:
Nëse jeni të interesuar, dërgoni CV-në tuaj me propozim agjendë për punëtorinë specifike në
emailin ivana@cid.mk dhe info@cid.mk
CID i inkurajon trajnerët e interesuar të aplikojnë për më shumë se një punëtori.

Ju lutemi në titullin (subject) e emailit vëni "Aplikim për trajner për (TEMA E PUNËTORISË)".
Ky projekt është i mbështetur nga ana e National Endowment for Democracy

