Koordinator i Projektit
Liga Kosovare në Luftë Kundër Tumorit (LKLT)
Vendi I punes: Prishtinë
ATB ONLUS: Associazione Trentino con i Balcani është një organizatë italiane që punon në
Ballkan që nga viti 1999 në fushën e bashkëpunimit të decentralizuar në komunitet. Me një
përvojë të gjatë të marrëdhënieve dhe bashkëpunimit në rajon, duke punuar kryesisht në
Kosovë dhe Serbi, por edhe në Malin e Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Shqipëri, në
bashkëpunim me OSHC-te , Autoritetet Lokale, dhe shoqërinë më të gjerë.
ATB u krijua me qëllim të mbledhjes dhe rifillimin e përvojës 20-vjeçare të bashkëpunimit
solidaritetit dhe diplomacisë së popullit midis Trentinos dhe Evropës Juglindore.
Këto marrëdhënie filluan në vitet 1990, gjatë konflikteve të ish Jugosllavisë dhe vazhduan në
përpjekjet e rindërtimit të strukturave sociale dhe të dialogut, si dhe në promovimin e zhvillimit
të qëndrueshëm lokal. Zhvillimet ekonomike, sociale dhe politike të këtyre territoreve kanë
kërkuar një evolucion në metodat dhe qasjet: nga mbështetja e veprimeve humanitare në një
program të artikuluar që nxit krijimin dhe forcimin e partneriteteve territoriale dhe të
marrëdhënieve zhvillimore lokale, në përputhje me 125 / 2014 Ligji për Bashkëpunim dhe
Zhvillim.
ATB ka punuar në sektorët e mëposhtëm: zhvillimi lokal dhe promovimi i një bashkëpunimi
ekonomik të qëndrueshëm, qytetari aktive dhe promovimi i mundësive të punësimit për rinisë,
integrimi ekonomik social i subjekteve të prekshme (gratë, personat me aftësi të kufizuara dhe
grupet minoritare), promovimi i shëndetit territorial projekteve dhe mbrojtjes së mjedisit.
Liga Kosovare në Luftë Kundër Tumorit (LKLT): Liga e Kosovare kundër tumoreve u themelua
në gusht 2016 me qëllim të mbështetjes së zbulimit të hershëm, ofrimit të mbështetjes
shëndetësore dhe psiko-sociale gjatë dhe pas trajtimit të kancerit, rehabilitimit dhe ndihmës së
brendshme përmes shprehjeve të ndryshme vullnetare. Për më tepër, LKLT synon, së bashku
me partnerët ndërkombëtarë, të mbështesë institucionet dhe organizatat relevante në
përmirësimin e shërbimeve cilësore për popullatën e Kosovës.
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PËRSHKRIMI I ROLIT
Personi do të marrë pjesë në bashkëpunimet ndërdisiplinore, duke iu referuar drejtpërdrejtë
onkologëve të Qendrës klinike, për të siguruar një sistem të kujdesit cilësor për trajtimin e
pacientëve, duke u përmbajtur gjithmonë standardeve etike që lidhen me sigurinë e pacientit,
konfidencialitetin dhe të drejtën për privatësi.
Një pjesë konsekuente e punës do të jetë edukimi në nivele të ndryshme dhe do të drejtohet
tek grupet e ndryshme të synuara, nga qytetarët (fëmijët dhe të rriturit) tek pacientët, dhe në
lidhje me tema të ndryshme, nga promovimi i stilit të shëndetshëm jetësor deri te parandalimi i
kancerit. E gjithë kjo qasje nënkupton që një pjesë e konsiderueshme e kohës do të
shpenzohen për të studiuar dhe gjetur mënyra të reja për të dhënë mesazhe të përshtatura për
grupe të ndryshme (burra, gra, adoleshentë, të rinj, të moshuar, etj.) dhe marrjen e
informatave për zhvillimet e reja dhe hulumtime në terren.

PËRSHKRIMI I PUNËS
Fushat Kryesore

Aktivitetet

Roli I përfaqësimit

Përfaqësimi i duhur i Liges tek partnerët dhe institucioneve lokale
(qeveri, spitale, klinika private, shkolla etj)
Promovimin e sinergjive midis aktiviteteve dhe iniciativave të
ndryshme;
Promovimin e marrëdhënieve me partnerë të rinj

Planifikimi lokal
dhekoordinimi

Organizimi, mbikëqyrja dhe monitorimi i aktiviteteve të Ligës;
Koordinimin e takimeve me partnerët e Ligës dhe donatorët
kryesorë çdo muaj.

Raportimi dhe
dokumentacioni

Të ofrojë raporte mujore dhe përfundimtare për aktivitetet që
janë duke u zhvilluar.

Mobilizimi dhe
sensibilizimi i
komunitetit

Komunikimi
Associazione Trentino

Harton dhe zbaton aktivitetet e LKLT-së , ne kushtet e
promovimit dhe parandalimit në kontekste të ndryshme të
ndërhyrjes;
Nxit mobilizimin e komunitetit dhe sensibilizimin gjatë zbatimit të
aktiviteteve të LKLT;
Siguronë përfshirjen e komunitetit;
Punë në zyre.
Shkrimin e njoftimeve per shtyp për ngjarje dhe / ose fushata
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specifike;
Menaxhimin e marrëdhënieve me shtypin lokal dhe kombëtar;
Menaxhimin i rrjetit social.
Menaxhimi i zyrës
dhe puna në zyre

Planifikimin dhe menaxhimin e kohës së hapjes së zyrës;
Mbikëqyrja dhe mbështetja për vullnetarët dhe praktikantët e
mundshëm;
Menaxhimin e nevojave dhe aktiviteteve të nderlidhura me zyren

Kualifikimi I kërkuar

Njohuritë dhe
kualifikimi

Menaxhimi i sistemit shëndetësor të Kosovës, funksionet dhe struktura;
- Njohuri për çështjet e kujdesit shëndetësor, që lidhen në veçanti me
kancerin, parandalimin e kancerit dhe promovimin e një jetese të
shëndetshme;
- Njohuri të përditësuara për zhvillimet në terren dhe legjislacionin
përkatës për kujdesin shëndetësor;
- Kapacitet për të komunikuar dhe menaxhuar informacione të
specializuara dhe të ndjeshme;
- Të demonstrojë kapacitetet udhëheqëse të fushatave për ngritjen e
vetëdijës;
- Aftësi për të punuar në mënyrë proaktive dhe autonome;
- Aftësi të dëshmuara organizative dhe koordinimi dhe aftësi për të
menaxhuar në mënyrë efektive detyrat e shumta;
- Këmbëngulës dhe rezistencë stresi;
- Tregon kulturë , ndjeshmëri dhe përshtatshmëri për gjininë, fenë, racën,
kombësinë dhe moshën;
- Aftësi në përdorimin e teknologjisë, mjeteve kompjuterike (Excel, MS
Office, PP, Word).

Eksperienc Pune

Përvojë pune të paktën 5 vjet

Aftësitë gjuhësore Njohja e gjuhës angleze është e domosdoshme

Kushtet e punës
Lloji kontrates

Bashkëpunim

Orët e punes

40-orë ne javë

Vendi I punë

Prishtinë – Kosovë

Konkursi do te jet I hapur deri me datë 20 mars 2019
Te gjitha CV mund ti dergoni tek email: desk.kosovo@trentinobalcani.eu
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