Thirrje për aplikim
për mentore për pjesëmarrje në Programin e Mentorimit
për Gratë në Sektorin Publik
Misioni i OSBE-së në Shkup dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, zbatojnë aktivitetin e projektit për të promovuar zhvillimin profesional dhe
udhëheqës të grave në sektorin publik, përmes Programit të Mentorimit, për gratë të punësuara në
institucionet shtetërore në vend. Programi i Mentorimit synon të rrisë mundësitë për zhvillim personal
dhe profesional të grave të punësuar në sektorin publik duke krijuar një koncept të mbështetjes dhe
fuqizimit të ndërsjellë, ndarjen e njohurive dhe përvojave dhe forcimin e solidaritetit dhe rrjetëzimit
midis grave.
Programi i mentorimit është dizajnuar të përfshijë njëzetë çifte të grave mentore dhe grave të
mentoruara të cilat do të jenë të trajnuara për rolin e tyre si gra mentore apo gra të mentoruara. Një
trajnim tre-ditor, përfshir një modul njëditor për barazi gjinore do të organizohet për gra mentore si
dhe për gra të mentoruara, pasi që do të ketë një punëtori fillimtarë për nisjen e një cikli nëntëmujor të
mentorimit. Të gjitha trajnimet do të mbahen në Shkup në periudhën korrik-shtator 2019.Në fillim të
ciklit të mentorimit është paraparë një trajnim i avancuar një-ditor për gratë mentore, për adaptimin e
tyre më të lehtë në rolin e ri të mentoreve.
Programi bazohet ekskluzivisht në konceptin e angazhimit vullnetar dhe motivimin personal për gratë
mentore dhe grave të mentoruara, dhe angazhimi dhe gatishmëria e tyre janë një faktor kyç për
suksesin e marrëdhënies së mentorimit si dhe të programit. Asnjë kompensim për angazhimin e
mentoreve nuk parashikohet në kuadër të këtij projekti.
Për këto qëllime, inkurajohen të gjitha gratë e interesuara të punësuara në institucionet e renditura më
poshtë në listën, të cilat i përmbushin kriteret e aplikimit, që të aplikojnë në këtë thirrje.
Programi i Mentorimit është i hapur për gratë që punojnë në institucionet e mëposhtme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale
Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Ministria e Vetëqeverisjes Lokale
Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Punëve të Jashtme
Ministria e Ekonomisë
Ministria e Financave
Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Kulturës
Ministria e Transportit dhe Lidhjeve
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ministria e Shëndetësisë
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave
Sekretariati i Përgjithshëm
Sekretariati për Çështje Evropiane
Agjencia për të Rinj dhe Sport
Agjencia për Shërbimet Mediatike Audio dhe Audiovizuele
Enti Shtetëror për Statistikë
Kuvendi i RMV

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 30 qershor 2019. Përzgjedhja e kandidateve do të
bëhet nga Misioni i OSBE-së në Shkup dhe Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.
Kriteret e përshtatshmërisë për gratë mentore:
- Të kenë mbi 10 vjet përvojë pune
- Të jenë të punësuara në institucion që është përfshirë në këtë program
- Të kenë diplome universitare
- Të kenë aftësi të mira për komunikim
- Të kenë motivim të angazhohen si vullnetare në Programin e Mentorimit

Dokumentet e duhura: Kandidatet e interesuara duhet të dorëzojnë tre dokumentet në vijim (në
format elektronik):
- Formulari i plotësuar i aplikimit
- Një letër motivimi
- Një biografi (CV)
Kriteret e përshtatshmërisë për gratë të mentoruara:
-

Jo më tepër se 5 vjet përvojë pune
Të jenë të punësuara në institucion që është përfshirë në këtë program
Të motivuara të angazhohen në aktivitetet e programit

-

Dokumentet e duhura: Kandidatet e interesuara duhet të dorëzojnë këto dokumente (në
format elektronik):
Formularin për aplikim, i mbushur
Një biografi CV

-

Të gjitha dokumente duhet të dorëzohen në adresën e mëposhtme, në e-mail:
deniza.bundalevska@osce.org
Në procesin e përzgjedhjes së kandidateve do të merren parasysh vetëm aplikacionet e kompletuara.
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* Për pjesëmarrjen e qetë të kandidateve në këtë program mentorimi, është gjithashtu e nevojshme të
sigurohet pëlqimi nga mbikëqyrësi në vendin e punës në formën e një deklarate me shkrim. Një formë
e shprehjes së pëlqimit u dorëzohen kandidateve të përzgjedhur pas përfundimit të përzgjedhjes.
Personi për kontakt: Deniza Bundalevska, asistente e lartë e programit, Misioni i OSBE-së në
Shkup, e-mail: deniza.bundalevska@osce.org
SHËNIM
Misioni i OSBE-së në Shkup, në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, do të
mbajë një ngjarje promovuese më 17 qershor 2019 për të prezantuar Programin e Mentorimit.
Ngjarja do të mbahet në ambientet e Misionit të OSBE-së në Shkup (Blvd., 8 shtator, Nr. 16, Ndërtesa
Hyperium, kati i 3-të), nga ora 13:00 deri në orën 14:00. Të gjithë pjesëmarrëset e interesuara duhet të
aplikojnë në adresën: deniza.bundalevska@osce.org

I.

Formulari për aplikim për gratë mentore

Nr.
1.

Pyetje:
Emri dhe mbiemri:

2.

Vendi i punës:

3.

Institucioni:

4.
5.

Njësia e punës (sektor/
njësia/departamenti/etj):
Arsim:

6.

Përkatësia etnike:

7.

Përvojë pune në institucionin:

Përgjigje:
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8.

9.

A planifikoni të largoheni nga
institucioni në 3 vitet e ardhshme
(për shkak të daljes në pension,
ndryshimit të vendit të punës, etj.):
Telefon:

10.

Е-mail:

11.

A keni ndjekur trajnim për mentorim
deri tani?
A keni përvojë praktike mentorimi??
(Në rast se përgjigjeni pozitivisht, Ju
lutemi përshkruani përvojën tuaj dhe
rolin që keni pasur)
Ju lutemi të shkruani emrin,
mbiemrin si dhe pozitën e
udhëheqësit tuaj, si dhe detajet e tij
të kontaktit (telefoni dhe e-mail)
Pëlqim për pjesëmarrje në Programin
e Mentorimit nga udhëheqësi juaj

12.

13.

14.

II.

Nënshkrimi i udhëheqësit i cili jep pëlqim:

Letër motivimi

Emri dhe mbiemri:_______________________________
Udhëzime:
- Letra e motivimit duhet t’i përgjigjet pyetjeve në vijim:
Mentorimi i një personi tjetër është një përgjegjësi e madhe dhe mund të ndryshojë jetën e një
gruaje mentore dhe një gruaje të mentoruar. Ju lutem përshkruani pse doni të përfshiheni në
programin e mentorimit të kolegeve tuaja? Çfarë prisni që një grua mentore të përfitojë nga kjo
përvojë dhe çfarë shpresoni që një kolege e mentoruar nga ju të përfitojë nga kontakti me ju?
- Letra nuk duhet të jetë më e gjatë dhe të përfshijë më tepër se 2500 karaktere.
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III.

CV

Të dhënat personale
Emri dhe mbiemri
Telefoni
Е-mail
Përvojë pune
Data (prej-deri)
Pozita
Emri i organizatës/punëdhënësit
Detyrat dhe aktivitet kryesore
Data (prej-deri)
Pozita
Emri i organizatës/punëdhënësit
Detyrat dhe aktivitet kryesore
Data (prej-deri)
Pozita
Emri i organizatës/punëdhënësit
Detyrat dhe aktivitet kryesore
Përvoja të tjera të punës (jashtë organizatës)

Arsimi
Data
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Fusha e studimeve
Emri i institucionit arsimor
Niveli i arsimit dhe titulli (e
diplomuar, magjistre, doktor
shkence e...)
Data
Fusha e studimeve
Emri i institucionit arsimor
Niveli i arsimit dhe titulli (e
diplomuar, magjistre, doktor
shkence e...)
Trajnime relevante për ketë thirrje
Emri i trajnimit
Viti

Aftësi personale
Gjuhët

Emri i trajnuesit

Niveli i njohurive (gjuha amtare, e shkëlqyeshme, e mirë, themelore)

Aftësi të tjera
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I.

Formulari për aplikim për gratë të mentoruara

Nr.
15.

Pyetje:
Emri dhe mbiemri:

16.

Vendi i punës:

17.

Institucioni:

18.
19.

Njësia e punës (sektor/
njësia/departamenti/etj):
Arsim:

20.

Përkatësia etnike:

21.

Përvojë pune në institucionin:

22.

23.

A planifikoni të largoheni nga
institucioni në 3 vitet e ardhshme
(për shkak të daljes në pension,
ndryshimit të vendit të punës, etj.):
Telefon:

24.

Е-mail:

25.

A keni ndjekur trajnim për mentorim
deri tani?
A keni përvojë praktike mentorimi??
(Në rast se përgjigjeni pozitivisht, Ju
lutemi përshkruani përvojën tuaj dhe
rolin që keni pasur)
Ju lutemi të shkruani emrin,
mbiemrin si dhe pozitën e
udhëheqësit tuaj, si dhe detajet e tij
të kontaktit (telefoni dhe e-mail)
Pëlqim për pjesëmarrje në Programin
e Mentorimit nga udhëheqësi juaj

26.

27.

28.

Përgjigje:

Nënshkrimi i udhëheqësit i cili jep pëlqim:
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I.

Motivimi

Ju lutemi përshkruani motivimin tuaj për të marrë pjesë në Programin e Mentorimit.

Çfarë prisni të fitoni si një grua nga ky proces?

Ju lutemi shënoni tre fusha në të cilat dëshironi të merrni udhëzime nga një mentore?
* Shënim: Fushat nuk do të bien në fushën e zhvillimit profesional, por aftësi të përgjithshme që do
t'ju ndihmojnë për një orientim më të mirë në mjedisin e punës, marrëdhëniet me kolegët dhe njohjen
e lehtë të mundësive për zhvillim profesional..
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II.

Biografi (CV)

Të dhënat personale
Emri dhe mbiemri
Telefoni
Е-mail
Përvojë pune
Data (prej-deri)
Pozita
Emri i organizatës/punëdhënësit
Detyrat dhe aktivitet kryesore
Data (prej-deri)
Pozita
Emri i organizatës/punëdhënësit
Detyrat dhe aktivitet kryesore
Data (prej-deri)
Pozita
Emri i organizatës/punëdhënësit
Detyrat dhe aktivitet kryesore
Përvoja të tjera të punës (jashtë organizatës)

Arsimi
Data
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Fusha e studimeve
Emri i institucionit arsimor
Niveli i arsimit dhe titulli (e
diplomuar, magjistre, doktor
shkence e...)
Data
Fusha e studimeve
Emri i institucionit arsimor
Niveli i arsimit dhe titulli (e
diplomuar, magjistre, doktor
shkence etj...)
Trajnime relevante për ketë thirrje
Emri i trajnimit
Viti

Aftësi personale
Gjuhët

Emri i trajnuesit

Niveli i njohurive (gjuha amtare, e shkëlqyeshme, e mirë, themelore)

Aftësi të tjera
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