
Kursi i Formimit Bazë Organik në Shqipëri (Organic Foundation Course 
Albania – OFC)  
*fusha të domosdoshme per tu plotësuar  

 
Mundësitë e ndjekjes së trajnimit  

A mund te ndiqni nje trajnim të plotë online? *  

o Po, mund të marr pjesë në një kurs të 
plotë online. Kam një linjë të 
qëndrueshme interneti, me kapacitet 
për të hapur platforma, dokumente të 
nevojshme dhe dokumente të tjera që 
mund të kërkohen.  

o Jo, nuk kam mundësi të marr pjesë në 
një kurs tërësisht online.  

 

 
Të dhëna Personale   

Mbiemri juaj siç është shkruar në pasaportë *  

Emri juaj siç është shkruar në pasaportë *  

Datëlindja (dd/mm/vvvv) *  

Kombësia *  

Gjinia *  

o Femër 
o Mashkull 
o Tjetër 

 

Adresa (rruga, numri i ndërtesës ku banoni) *  

Qyteti *  

Shteti *  

Adresa Email personal *  

Adresa Skype *  

Numri i Telefonit *  

 
Të dhëna Akademike – duke filluar nga 
institucioni i fundit që keni ndjekur 

 

Kualifikimi më i lartë që keni (p.sh. Diplomë e 
nivelit të pare – Bachelor, Diplome Masteri, etj) * 

 

Institucioni i Edukimit   

Qyteti, shteti i institucionit të edukimit  

Kursi i ndjekur   

Diploma të tjera   

 
Aftësi të tjera që lidhen me kursin  

Në cilën gjuhë ndiheni më i aftë të ndiqni sesionet e 
trajnimit? * 

 

o Anglisht 
o Shqip 
o Të dyja 

 

A keni punuar më parë me Qëllimet e Zhvillimit të 
Qëndrueshëm - Sustainable Development Goals 
(SDGs), proçes dhe dialog politikash, dhe/ose 
zhvillim lidershipi? Nëse Po, ju lutem siguroni më 
shumë detaje:  

 



A keni eksperiencë në trajnimet në terren, si në 
fermë, në komunitet, në zonë rurale? Nëse Po, ju 
lutem siguroni detaje të mëtejshme:  

 

Çfarë eksperience dhe njohurie keni mbi parimet dhe 
praktikat e bujqësisë organike/agro-ekologjike/EOA?  

 

 
Të dhëna për Organizatën  

Emri i Organizatës *  

Forma ligjore e organizatës *  

o OJF  
o Institucion publik/shtetëror 
o Kompani private 

 

Ju lutem shkruani linkun e faqes së internetit të 
organizatës tuaj * 

 

Pozicioni juaj aktual në organizatë *  

Fusha e ekspertizës *  

o Komunikimi / Të folurit në publik 
o Trajnimi / Facilitimi  
o Ngritja e fondeve  
o Media Sociale / Marrëdhëniet me median  
o Menaxhim / Administrim 
o Lobim / Avokaci 
o Marketing 

 

Fusha ku operoni *  

o Bujqësi  
o Kërkim shkencor 
o Avokaci 
o Furnizim inputesh  
o Shërbim këshillimor  
o Përpunim & Tregti 
o Edukim 
o Sektori Publik 
o OJF/Organizata të Shoqërisë Civile 
o Standarte & Çertifikime 
o Tjetër 

 

 
Dokumenta  

Ju lutem bashkëngjisni një deklaratë të shkurtër 
të vizionit tuaj me temë: “Si mund të bëhem një 
Agjent Ndryshimi i sektorit Organik në 
Shqipëri?” (jo më shumë se 250 fjalë). * 

 

Dokumentat duhet të jenë më pak se 2 MB. 
Formatet e lejuara të dokumentave që do të 
dërgoni janë: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, 
pict, psd, txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, 
pptx, odp, xls, xlsx, ods, avi, mov, dmg, zip. 

 

 
Mbrojtja e të dhënave   

Miratimi *  

o Me përzgjedhjen e kësaj pike jam dakord dhe 
shpreh miratimin tim me vullnet të plotë se 
jam i informuar dhe i qartë që të dhënat e mia 
personale ja kam siguruar IFOAM – Organics 

 



International dhe jam njohur me politikat e 
tyre të privatësisë 
(https://www.ifoam.bio/privacy-policy). Jam 
dakord që të dhënat e mia të përpunohen nga 
IFOAM – Organics International 
(Departamenti i Zhvillimit të Kapaciteteve) për 
qëllimin e aplikimit tek programi i formimit i 
OT4D. Të dhënat do të mbahen deri në 
përfundim të kursit.  

Informimi i palëve të treta *  

o Jam i informuar dhe jam dakord që të dhënat 
e mia personale mund t’i jepen palëve të treta 
që bashkëpunojnë me IFOAM – Organics 
International apo partnerë të projektit nga 
organizata të ngjashme që bashkëpunojnë 
gjatë kursit, me qëllim përpunimin e të 
dhënave nën këtë Marrëveshje/Miratim.  

 

Tërheqja e miratimit *  

o Jam i ndërgjegjshëm që mund të tërheq 
miratimin tim për përpunimin e të dhënave të 
mia personale, në çdo kohë, duke dërguar 
një email tek privacy@ifoam.bio  

 

Miratimi për median *  

o Deklaroj miratimin tim dhe i jap IFOAM - 
Organics International dakordësinë time për 
përdorimin e fotove, videove, inçizimeve 
zanore dhe ndonjë dokumenti tjetër të 
ngjashëm në prezantime ose materiale të çdo 
lloji nga IFOAM - Organics International. 

o Jam i ndërgjegjshëm që mund të tërheq këtë 
autorizim në çdo kohë, duke njoftuar IFOAM - 
Organics International me email tek 
academy@ifoam.org. 

 

 


