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Terma e Referencës për pozicionin Specialist 1 

Forumi Shqiptar Social Ekonomik (ASET), në kuadër të projektit "Programi Rajonal për 

Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2 - ReLOaD2", i cili financohet nga Bashkimi 

Evropian (BE) dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP),  shpall një 

pozicion pune për Specialist Turizmi në Projektin ‘Promovim i turizmit të vlerave, kultures dhe 

traditave në Patos’. Qëllimi i projektit është promovimi i turizmit kulturor dhe produkteve artizanale 

nëpërmjet promovimit të potencialit turistik të zonës si dhe marketingut të produkteve tradicionale në 

Bashkinë Patos, duke e plotësuar atë me të dhëna dhe informacione shtesë dhe përshkrime të detajuara. 

Do të synohet promovimi i diversitetit të formave të turizmit kulturor dhe produkteve artizanale, forma 

të cilat po marrin zhvillim të madh vitet e fundit, duke promovuar turizmin e vizitorëve në zona jo 

shumë të promovuara në vendin tonë. Kjo lidhet edhe me zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë në zonë 

(duke konsumuar produkte vendase) dhe rritjen e prodhimit dhe shitjes së produkteve artizanale në 

zonë dhe veçanërisht në zonat rurale që janë edhe zona me akses më të ulët në treg dhe më zhvillim të 

pakët. 

Kriteret 

1. Të ketë përfunduar studimet në Shkenca Sociale si: Ekonomi, Histori filologji, Gjeografi, Gjuhë të 

huaja, apo fusha të ngjashme. 

2. Preferohet të ketë të paktën 5 vite pune në total dhe të paktën 2 vite punë në projekte të ngjashme. 

3. Preferohen aplikantet nga Patosi. 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë 

Gjatë gjithë periudhës së projektit Promovim i turizmit të vlerave, kultures dhe traditave në Patos, 

Specialisti i Turizmit (Maj-Nëntor 2022) ka për të realizuar këto detyra: 

1. Të organizoje punën për grumbullimin e materialeve që të përgatisë një guidë turistike dhe të 

kontribuojë në ngritjen e databazes me të dhëna për Patosin. 

2. Të përgatise të gjithë të dhënat për lokacione me atraktivitet turizmi në zonën e studimit duke 

kontribuar edhe në tërheqjen e mendimeve lidhur me turizmin në zonë. 

3. Të kontrolloje dhe të mbështes Specialistin Vendor të Kultures për kryerjen në kohë dhe me 

cilësi të detyrave të ngarkuara nga drejtuesit e projektit dhe nga ai vetë, si përgatitja e kartolinave. 

4. Të marr pjesë në përgatitjen e materialeve të trajnimit, të panairit dhe të tjera. 
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5. Të mbaj komunikim të vazhdueshëm me stafin drejtues të projektit dhe të zbatoje me korrektësi 

të gjitha udhëzimet e tyre lidhur me aktivitetet dhe me mënyrën e përgatitjes së materialeve të 

kërkuara sipas aktiviteteve të projektit. 

6. Të mbështese stafin e projektit për të koordinuar punën për përgatitjen e artikujve dhe 

materialeve të tjera diseminuese për të bërë projektin sa më vizibël. 

7. Të mbështes stafin e projektit që të realizoj sa më me cilësi të videon promovuese. 

 

Rezultatet e pritshme 

1. Databaze e dizenjuar dhe përgatitur me materiale dhe informacione turistike për Patosin. 

2. Guide e përgatitur mbi turizmin në Patos. 

3. Kontribut dhe mbështetje në aktivitetet e tjera të projektit, si: në përgatitjen e videos 

promovuese; në materiale të trajnimit një ditor ‘Të promovojme atraksione turistike me vlera 

kulturore dhe tradita në zona të vogla të paeksploruara turistikisht, sic është Patosi’.  

4. Kontribut për organizimin i një panairi një ditor në Patos për të prezantuar produkte agroturizmi 

dhe lokacione turistike e kulturore. 

5. Raporti përfundimtar për të gjitha detyrat e përfunduara dhe raporte periodike sipas kërkesës së 

Projekt Menaxherit 

 

Angazhimi: 13 ditë pune (Maj-Nëntor 2022) 

Buxheti: i paracaktuar nga organizata 

 

Dokumentat për aplikim 

1. CV e aplikantit 

2. Letër motivimi 

3. Referenca nga punë të ngjashme (nëse ka) 

Dokumentat do të dërgohen elektronikisht në adresën e emailit: info@aset-al.com  dhe 

fmema@yahoo.com , ose me postë në adresën: Forumi Shqiptar Social Ekonomik, Rr. Dibrës, P 487 

Sh 2, Tiranë 

Dokumentacioni duhet të dërgohet brenda datës 5 Maj  2022 ora 16.30. 
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