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INFORMACION PERSONAL

Florinda Gjergji

Florinda Gjergji
Rr. Gjergj Kola, Nr.12, Lezhë (Albania)
+355 684074955
florinda-gjergji@hotmail.com
Seksi Femër | Datëlindja 14/05/1960 | Kombësia Shqiptare

EKSPERIENCË PUNE
11/2018 – deri tani

Trajnere e specializuar
Dorë më dorë kundër apatisë kombëtare.Qendra social kulturore HANA.
▪ Sigurimi i cilësisë dhe implementim eficient të projektit
▪ Menaxhimi i indikatorëve vjetorë të buxhetit të projektit
▪ Planifikim eficient dhe efektiv,implementim dhe organizim i proceseve të projektit
Biznesi apo sektori OJQ

04/2004 – 07/2018

Sekretare Administrative
Kruqi i Kuq Shqiptar, Dega Lezhë
▪ Përgatitja dhe menaxhimi i programit vjetor të Kryqit Kuq dega Lezhë
▪ Menaxher personeli
▪ Formime profesionale e ndermjetesim per punesim(te rinj,gra e vajza ne nevoje)
▪ Sigurim fondesh
▪ Përfaqësimi i interesave të Kryqit të Kuq me aktorët lokal , qendror e te huaj
Biznesi apo sektori OJQ

03/1997 – 04/2004

Zyrtare e lartë në organizatë humanitare
ACAT, Shqipëri(Organizatë e krishterë për zhdukjen e torturave )
▪ Organizim dhe implementim aktivitetesh në mbështetje të fëmijëve kosovarë të prekur nga lufta
▪ Dizenjim dhe lançim i planeve të veprimit, realizim aktivitetesh për arritjen e objektiva e të projekteve
▪ Vendosja e marrdhënieve të partneritetit me aktorët lokal e te huaj
▪ Sigurimi i fondeve për vazhdimin e projektit
▪ Inisiatore për vendosjen e ACAT në Shqipëri
Biznesi apo sektori OJQ

08/1984 – 04/2004

Mësuese e gjuhës frënge
Drejtoria Arsimore Rajonale Lezhë
▪ Mësimdhënie dhe kualifikim për nxënësit sipas rezultateve të arritura
▪ Krijimi i një mjedisi social dhe gjithëpërfshirës në klasë
▪ Motivimi i nxënësve për përmirësim të arritjeve dhe në aktivitete sociale
▪ Përgatitja e raporteve dhe marrdhëniet me prindërit
▪ Binjakëzim nxënës shqiptarë me nxënës francezë.
Biznesi apo sektori Arsimi parauniversitar

08/1983 – 08/1984

Mësuese e gjuhës frënge
Drejtoria Arsimore Rajonale Pukë
▪ Mësimdhënie dhe kualifikim për nxënësit sipas rezultateve të arritura
▪ Krijimi i një mjedisi social dhe gjithëpërfshirës në klasë
▪ Motivimi i nxënësve për përmirësim të arritjeve dhe në aktivitete sociale
▪ Përgatitja e raporteve dhe marrdhëniet me prindërit

Page 1 / 2

Curriculum Vitae

Florinda Gjergji

Biznesi apo sektori Arsimi parauniversitar
ARSIMI DHE TRAJNIME
09/1980 – 06/1984

Mësuese e gjuhës frënge
Universiteti I Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
▪ Morfologji, gramatikë, letërsi, histori e gjuhës frënge

AFTËSI PERSONALE
Gjuha amëtare

Shqipja

Gjuhë të huaja

TË KUPTUARIT

E FOLUR

E SHKRUAR

Dëgjimi

Leximi

E folur ndërvepruese

E folur prodhuese

Frengjisht

C2

C2

C2

C2

C2

Anglisht

A2

A2

A2

A2

A2

Italisht

A2

A2

A2

A2

A2

Aftësi komunikuese
Aftësi organizative/menaxheriale

Negocimi, vendimarrja, përgjegjësia dhe llogaridhënia, lidership/ udhëheqje, këmbëngulja
Në gjendje të ushqejë marrëdhënie të mira dhe të krijojë marrëveshje me qeverinë lokale, partnerët,
palët e interesit, stafin, prindërit, OJF-të, OJQ-të, menaxherët dhe kolegët

Aftësi digjitale

VETËVLERËSIMI

Procesim
informacioni

Komunikim

Krijim
përmbajtje

Siguria

Zgjidhje e
problemeve

Përdorues i aftë

Përdorues i aftë

Përdorues i aftë

Përdorues i aftë

Përdorues i aftë

Nivelet: Përdorues bazik - Përdorues bazik - Përdorues i aftë

INFORMACION SHTESË
Trajnime
Konferenca

▪ Mars 1997-seminar për të drejtat e njeriut në Europen Juglindore,organizuar nga FIACAT
▪ Janar 1998- Të drejtat e fëmijëve, Lausanë –seminar organizuar nga ACAT Zvicër
▪ Korrik 1998-trjajnim nga CIFEDHOP Gjenevë (Qendra ndërkombetare e mësimit të të
drejtave
të njeriut dhe Paqes,
▪ Seminar Ndërkombëtar me Rastin e 50 Vjetorit të Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut ,
Paris, 1998.
▪ Maj 2001-shkëmbim eksperience me shoqatat Acat Bern ,Zurih,dhe pjesemarrje në Asamblenë e
përgjithshme të kësaj shoqate me rastin e 20 vjetorit të themelimit në Gjenevë
▪ Tiranë 2004-trajnim me temë “Buxheti i Shtetit me pjesemarrje “nga Instituti i financave publike dhe
private .
▪ Mali i Zi – tetor 2005 trajnim ndërkombetar mbi menaxhimin e fatkeqësive natyrore .
▪ Tiranë-13-16 mars 2007 Workshop “Zhvillimi i komunitetit me pjesëmarrje” organizuar nga Federata
Ndërkombetare e Kryqit Kuq dhe Gjysmë Hënës së Kuqe.
▪ Tiranë 10-13 prill 2007 “Të punosh në fushën sociale”seminar i organizuar nga Kryqi i Kuq Gjerman
▪ Berat 8-10 shtator 2008 “Integrimi i gruas në zonat rurale”seminar i organizuar nga UNDP,UN
Volunteers dhe Kryqi Kuq Spanjoll.
▪ Janar –qershor 20019 kurs i plotë per financier prane ELITA ACADEMI Tiranë
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