
                                         
 

 
 
 

 

 

 

2. Përshkrim i përgjithshëm 

 

Pozita: Мentor për EVS vullnetarët 

Pozicioni vullnetar (5 orë në javë) 

3. Detyrat dhe përgjegjësitë 

 

 Mbajtja e mbledhjeve javore me vullnetarët, dhe në raste të veçanta me kërkes 

të vullnetarit, mbledhje individuale. 

 Kontaktimi me vullnetarët 

 Mbikqyrje dhe sigurim për vend të përshtatshëm si dhe ndarjen e mendimeve, 

përvoj dhe fitim të aftësive të reja 

 Sigurim për përkrahje në raste konflikti 

 Sigurim të raporteve javore për vullnetarët 

 Sigurim i vlersimeve të përvojës së përgjithshme të vullnetarëve ( në mes të 

shërbimit te tyre dhe fundit të saj)  

 Mbikqyrjen e procesit mësimor të vullnetarëve 

 Mbarimin e detyrave dhe përgjegjësive në mënyr profesionale, efikase dhe 

efektive 

 

 
 
1.Organizata 

 
 

Emri:  

 

Qendra për dialog interkulturor 

MultiКулти 
  

 Аdresa: Bashkësia lokale Tode Mendol, Vuk Karaxhiq pn  1300 

Kumanovë 

Тel: ++389 78 350 598 
Email: info@cid.mk 

Web faqa: www.cid.mk // www.multikulti.mk  

 

 
Të dhënat për 

kontakt 

emri:  Mila Josifovska  

 tel: ++389 71 390 192  

Email: mila@cid.mk       
 Рок на  Afati i fundit : 

 
28 Gusht 2017 

Thirrje për mentor të EVS vullnetarëve 
Shtator 2017 – mars 2018 
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4. Kualifikimet 

 Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze 

 Përvoj të mëhershme për mentor ( ose dëshir për të fituar përvoj për mentor) 

 Aftësi  pune me vullnetarët internacional dhe mbykqyrjen e zhvillimit personal dhe 

profesional të tyre 

 Efikasitet në raport të ndrrimit të pjesëmarrjes së nevojshme 

 Aftësi për kontribut dhe punë në një ekip ndërkulturor 

 Aftësi për të krijuar dhe mbajtur marrëdhënie efektive të punës me njerëz të 

komuniteteve të ndryshme, kultura dhe prejardhje të ndryshme profesionale 

 Aftësi për paanshmëri dhe objektivitet 

 

5. Kushtet 

  

 Mundësi  për të bërë kontakt me vullnetarët internacional 

 Mundësi për përmirësimin e aftësive sociale dhe komunikative 

 Mundësi për ndërtimin e nivelit personal dhe profesional 

 Fitim të përparësis së aplikimit për mobilitet në të cilën CID-i ka 

partneritet 

 Mundësi për mbulimin e përfitimit të arsimit jo formal  

 Mundësi për t’u bashkuar në ekipin e CID-it 

 

 

 

   

6. Si të aplikoni 

Ju lutem dërgone CV-in tuaj dhe letrën motivuese në: 

mila@cid.mk 

 

Kandidatët e para-selektuar do të kontaktohen nga ana e organizatës për 

intervistë në javën e fundit të gushtit 2017. 

 


