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Terma të Referencës 

 

 

 

Pozicioni: Ekspert i Rrjeteve Sociale 

Projekti: “Improving the situation of LGBTI+ people in Albania.”.   

Periudha e kontratës:    03.11.2021 – 03.11.2022  

Kohëzgjatja e punës:     12 muaj  
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Informacion i Përgjithshëm 

“Streha” është qendër rezidenciale e cila mbështet të rinjtë LGBT të disavantazhuar dhe të 

diskriminuar, me shërbime të tilla si: akomodim dhe plotësim i nevojave bazë, kurse 

profesionale, ndërmjetësim për punësim, rritje e aftësive për jetën, këshillim psikologjik, etj. 

 

Eksperti i përzgjedhur nga kjo thirrje do të bëjë të mundur zhvillimin e fushatës “Changing 

Hearts – Changing Minds” me të gjithë elementët plotësues të saj si dhe ndjekjen e postimeve 

në rrjetet sociale në lidhje më këtë fushatë. 

 

Përgjegjësitë e Ekspertit:    

- Eksperti i mediave sociale në bashkëpunim me profesionistë të tjerë të përshirë në 

projekt është përgjegjës për hartimin e infografikëve mbi çështjet e komunitetit 

LGBT, situatën në Shqipëri, informimin e profesionistëve ofrues të shërbimeve, duke 

përdorur mediat sociale.  

- Eksperti i mediave sociale është përgjegjës për menaxhimin e infografikëve, 

shpërndarjen në rrjetet sociale, dhe arritjen e grupeve të profesionistëve që ofrojnë 

shërbim për komunitetin LGBTI. 

- Eksperti i mediave sociale duhet të konsultojë materialet e përgatitura me 

profesionistë apo aktorë të tjerë të fushës, ti rishikojë dhe ti finalizojë bazuar në 

komentet përkatëse.  

- Të realizojë me cilësi gjithë sa më sipër dhe brenda kohëzgjatjes së aktiviteteve të 

projektit. 

- Të realizojë me cilësi gjithë sa më sipër dhe brenda kohëzgjatjes së aktiviteteve të 

projektit. 

 

 

Përgjegjësitë e Qendrës “Streha” 

- Të lehtësojë realizimin e infografikëve, duke ndihmuar në përzgjedhjen e materialeve 

për krijimin e tyre.  

- Të lehtësojë kontaktet për shpërndarjen e infografikëve në faqet përkatëse me qëllim 

arritjen e grupeve të caktuara. 

- Do të mbikqyrë punën e realizuar brenda kërkesave të caktuara për realizimin e punës. 

 

Aftësitë dhe eksperiencat e nevojshme 

- Njohuri  rreth situatës së të drejtave të komunitetit LGBT+ në Shqipëri. 
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- Përvojë pune me organizata lokale/ ndërkombëtare që punojnë në fushën e mbrojtjes 

së të drejtave të komunitetit  LGBTI+  ose ofrimin e shërbimeve .  

-  Përvojë e mëparshme profesionale në përgatitjen e materialeve/moduleve/ trajnimeve 

mbi komunitetin LGBTI+  

- Të jetë person i organizuar mirë, i aftë për ti dhënë përparësi detyrave.  

- Aftësi për të mbajtur standarde të mira pune dhe kur punon nën presion.  

- Aftësi të mira ndërpersonale dhe komunikative. 

- Aftësi të mira bashkëpunuese për punë në grup. 

- Njohje e mirë e gjuhës angleze. 

 

Pranimi i aplikimit 

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin: a) letër interesi b) CV në gjuhën angleze   

Afati i dorëzimit të aplikimit është data 17 dhjetor 2021, në adresën strehalgbt@gmail.com 

 

Përzgjedhja e Ekspertit  

Përzgjedhja e ekspertit do të realizohet në sajë të përputhshmërisë së aplikimit me kërkesat që 

përmbajnë Termat e Referencës.  

 

 

DATA E HAPJES: 02.12.2021 
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