
Shoqata “Ndihmoni Jetën”, është një organizatë kombëtare me një eksperiencë prej 23 
vjetësh në fushën e mbrojtjes së të drejtave të personave me aftësi të kufizuar, ofrimit të 
Shërbimeve të aftësimit për jetën të fëmijëve dhe të rinjëve me aftësi të kufizuar, në Qendër ditore, 
komunitet edhe gjitheperfshirje ne sistemin arsimor. 

Shoqata do të implementoj projektin “Nxitja e integrimit i personave me aftësi të kufizuar përmes 
fuqizimit të kapaciteteve per jetesë të pavarur” në bashkëpunim me Bashinë Tiranë, i Financuar 
nga Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale ne kuader te Fondit Social 

Qëllimi I këij projekti është “Të aftësoj personat me AK intelektuale nëpërmjet 
mbështetjes efektive me shërbime që mundësojnë ushtrimin e të drejtës së tyre për të jetuar të 
pavarur në komunitet”. 

Objektivat e projektit janë: 
1. Objektivi 1: 

Modeli i Jetesës së pavarur për personat me AK në qytetin e Tiranës të bëhet i 
qëndrueshëm duke adresuar në mënyrë cilësore dhe të barabartë nevojat e PAK dhe 
përmbushjen e tyre sipas parimeve dhe praktikave të mira të AK.   

2. Objektivi 2 
Të rriten kapacitetet e personave me AK për vetë- autonomi, punesim, aftesim social, 
përmes ofrimit të shërbimeve të specifikuara sipas pikave fokale për përmbushjen e 
nevojave të këtij grupi për gjithëpërfshirje dhe jetesë të pavarur në komunitet.

3.

Projekti kërkon të punësojë 1 Edukator të Specializuar (me kohë të plot) i  cilët do të ofroj 
asistencën e tij për të rinjtë me aftësi të kufizuar, të targetuar nga ky project, dhe familjet e tyre. 

Përgjegjësitë specifike: 

1. Edukatori është anëtar i ekipit multidisiplinar dhe jep mendimin e tij gjatë:

• Vlerësimit te nevojave psiko-sociale të personit me aftësi të kufizuara dhe përshkrimi i
tyre në formën e "Informacionit të Përgjithshëm" të fëmijës duke plotësuar të gjitha pjesët
në terren në këtë dokument,

• Harton  PEI: vlerëson problemet psiko-sociale të personit me AK dhe mënyrën e veçantë
të zgjidhjes së këtyre problemeve,

• Rivlerësimi  pas gjashtë muajve, sipas PEI.

2. Edukatori I Specializuar punon në grup ose individualisht, kryesisht në këto drejtime:



• Marrëdhëniet dhe socializimi.

• Rritja e kapaciteteve në fushën e autonomies.

• Ritje e kapacitet në drejtim te shërbimit ndaj vetes dhe ndaj ambientit ku jeton

• Rritja e kapacitetit të funksionimit në komunitet.

• Modifikime të sjelljeve të papranueshme.

• Diskutimi i temave sociale me të rriturit me aftësi të kufizuara, duke 
stimuluar pjesëmarrjen e tyre aktive,

3. Edukatori I Specializuar do të jetë përgjegjës për marrëdhënien e personave te perfshir ne
programin e Jeteses se pavarur në komunitet duke pasur keto detyra:

• Organizimi  dhe ndjekia e aktiviteve ndërgjegjësuese në bashkëpunim me komunitetin.

• Organizimi ose ndjekja e ngjarjeve sportive dhe kulturore të mbajtura në komunitet për
të promovuar përfshirjen e perosnave me aftësi të kufizuara.

4. Ndjekja dhe Raportimi tek Menaxheri I Programit për realizimin e aktiviteteve sipas afatit
kohor.

5 .Orari i punës: 

Orari I punes do të jetë 40 orë ne javë :

 Orari: 

12.00-20.00  

Kualifikimet 

 Diplomë Universiteti në Petagogji e Specializuar ose ne Shkenca Sociale
(diplomë Bachelor, Pas -Universitare);

 Së paku 3 vjet përvojë pune ne fushën shërbimeve të personave me aftësi të kufizuar ose
me grupet vulnerabel;

 Njohuri dhe kuptim të çështjeve të aftësisë së kufizuar dhe dokumenteve të përcaktuara



nga qeveria shqiptare; 

 Aftësi të forta analitike, komunikim me gojë dhe me shkrim dhe aftësi për ndërtimin e
ekipit;

 Niveli i mirë i punës në gjuhën angleze si në shkrim ashtu edhe në të folur do të jetë një
perparesi;

 Njohuri dhe shkathtësi të avancuara të MS Office.

Kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kriteret e parashkruara në këto Terma Reference, 

mund të dorrëzojnë dokumentat e mëposhtëm brenda datës 12/02/2021, ora 16.30 me orën lokale. 

- Letër motivimi që shpjegon motivimin tuaj për të aplikuar për këtë pozicion

- CV e detajuar

Vetëm kandidatët e përzgjedhur për fazën e intervistës do të njoftohen. 

Aplikimet tuaja mund ti dërgoni në këtë adresë e-maili: info@helpthelife.org.al 




