
 

 
Lista e plotë e Hapësirave për Shërbesë 

Përditësuar: 26 Tetor, 2016 
Shënim: Secila prej hapësirave të mëposhtme përbën një mundësi për të shërbyer me kishën kombëtare apo drejtuesit 

kombëtarë të misionit 

Ku Çfarë Objektivi i Skuadrës Informacioni Kohë-
zgjatja 

Shqipëri: 
Durrës 

Specialist për 
Median Sociale 

Kishë-mbjellje në një zonë të 
‘pa arritur me Ungjillin’, qytetit 
të dytë për nga rëndësia, dhe 
porti më i madh 

Vëri dhuntitë /aftësitë e tua në shërbim të strategjisë së 
Ungjillizimit në tërësi 

2+ vjet 

Shqipëri: 
Durrës 

Ungjillizim për 
Adoleshentët dhe 
të Rinjtë 

Kishë-mbjellje në një zonë të 
‘pa arritur me Ungjillin’, qytetit 
të dytë për nga rëndësia, dhe 
porti më i madh 

Ndërto marrëdhënie me të rinj (sidomos djem të moshës 15-
30 vj) nëpërmjet kohës në palestër, muzikës, futbollit, 
volejbollit apo kohës shoqërore-kafe.  
Mësimi e Shqipes është domosdoshmëri 

3+ vjet 

Shqipëri: Berat Mësues Anglisht Ndihmo në rritjen e kishave 2-
vjeçare, në qytetin e vjetër të 
Beratit dhe fshatin-Rom të 
Moravës. Mbill një kishë në 
qytetin e  Kuçovës 

Përdor aftësitë e tua ESL  në shërbim (mësim falas) të 
komunitetit dhe krijimin e marrëdhënieve si bazë për 
Ungjillizim 

3 + 
muaj  

Shqipëri: Sukth Drejtim Pastoral 
dhe Dishepullizim 

Ndihmo në përgatitjen e një 
grupi drejtuesish në një kishë të 
vogël fshati. 
Ndiko në vizionin e tyre kishë-
mbjellës 

Më e përshtatshme për një çift. Mësimi i gjuhës Shqipe 
domosdoshmëri. Nevojiten persona me dhunti/aftësi të mira 
dhishepullizimi. Një periudhë 7-vjeçare shërbimi është e 
nevojshme për shkak të integrimit kulturor. Kjo do ta 
ndihmojë çiftin e ksihë-mbjelljes kombëtare të përfshihet në 
role te reja 

7+ vjet 



 

Ku Çfarë Objektivi i Skuadrës Informacioni Kohë-
zgjatja 

Bosnje: Konjic Ungjillizim për 
Adoleshentë dhe 
të Rinj (djem) 

Kishë-mbjellje në një komunitet 
98% Islamik të ‘paprekur me 
Ungjillin. 

Ndërto marrëdhënie me të rinj (sidomos djem të moshës 15-
30 vj) nëpërmjet kohës në palestër, muzikës, futbollit, 
volejbollit apo kohës shoqërore-kafe.  
Mësimi i gjuhës Boshjake domosdoshmëri 

2+ vjet 

Kamboxhia: 
rrjeti kombëtar i 
kishës 

Dishepullizim i 
Drejtuesve 

Ndihmo ne trajnimin Biblik dhe 
rritjen shpirtërore të drejtuesve 
të një rrjeti të gjerë kishash 
‘Nexus Centre’ në Kamboxhia 

Mësimi i gjuhës Khmer i nevojshëm 
Vendqëndrimi në Phnom Penh (Fnom Pen) por shpesh në 
lëvizje 
Trajnim Biblik për drejtuesit e kishave në fshatra, disa prej të 
cilëve me fare pak arsim 

2+ vjet 

Island: Rekjavik Ungjëllizim i 
Studentëve 

Ndihmo në themelimin-forcimin 
e një kishe të re 
Përfshihu në përgatitjen e 
kishë-mbjellësve kombëtarë 

Ndihmo në zhvillimin e lëvizjes studentore në dy universitetet 
e Rekjavik 
Mësimi i gjuhës Islandeze i nevojshëm, ndërkohë që nevojitet 
aftësi e mirë komunikimi në Anglisht, për të punuar me 
studentët 

 

Irlandë: 
Karrigalinë 

Intern në Kishë-
Mbjellje dhe 
Drejtim 

Ndihmo në kishë-mbjellje në 
Republikën e Irlandës 

Mundësi e shkëlqyer për të fituar përvojë ndërsa ndihmon në 
përgatitjen e drejtuesve 
 

2+ vjet 

Kosovë: Gjilan 
(Kisha Porta e 
Hapur) 

Çift në punën me 
të Rinjtë 

Ndihmo në themelimin-forcimin 
e një kishe të re 
Pastor Paulin Veleciku 

Mësimi e Shqipes është domosdoshmëri 
Domosdoshmërisht një çift- për shkak të kulturës 
Aftësi të mira në komunikim- krijimin e marrëdhënieve 

3+ vjet 



 

Ku Çfarë Objektivi i Skuadrës Informacioni Kohë-
zgjatja 

Kosovë: Gjilan 
(Qendra Qiriazi) 

Ungjillizim dhe 
Dishepullizim 

Ndihmo në themelimin-forcimin 
e një kishe të re 
Përfshihu në përgatitjen e 
kishë-mbjellësve lokalë 

Mësimi e Shqipes është domosdoshmëri 
Domosdoshmërisht një çift- për shkak të kulturës 
Aftësi të mira në komunikim- krijimin e marrëdhënieve 

2+ vjet 

Maqedoni: 
Komuniteti 
Shqiptar 

Mësues të gjuhës 
Angleze 

Mësim i gjuhës Angleze në një 
qytet me Shqiptarë të fesë 
Myslimane 

Mësim-dhënie i ESL në qendrën e skuadrës 
Ndërto marrëdhënie 
Mësimi i Shqipes domosdoshmëri- nëse qëndron për më 
tepër se një vit 

3 mj- 10 
vjet 

Mongolia: 
Ulaanbaatar 

Mësues të gjuhës 
Angleze 

Ungjillizim i studentëve në 
bashkëpunim me një kishë 
Mongole 

Punësim i rregullt në një nga universitetet e rregjistruara 
Mbështetje në Ungjillizim për një nga kishat Mongole 
Paga do të mbulojë një pjesë të shpenzimeve të jetesës 
Mësimi i gjuhës Mongole i nevojshëm 

1+ vit 
akadem
ik 

Myanmar: 
Shteti i 
Rangoon dhe 
Chin  

Studime Biblike Forcimi i kishës lokale 
nëpërmjet zhvillimit e pajisjes 
se liderave  

•Trajno kishëmbjellës dhe drejtuesa.  
•Mentoro drejtuesit e kishës 

2 javë - 
1 vit 



 

Ku Çfarë Objektivi i Skuadrës Informacioni Kohë-
zgjatja 

Rusia : 
Kaukaz 

Trajnime mbi 
Biznesin 

Të asistojë në rritjen e  
qëndrueshmërisë së kishave 
ekzistuese në rajonet 
myslimane të Rusisë duke 
trajnuar anëtarët e tyre në 
biznes  

•Përvojë në biznes e detyrueshme  
 •Përvojë ne trajnimin e rekrutëve e preferueshme  
•Pavarësisht se këto mundësi janë për periudha afat 
shkurtra, ato janë mundësi ideale per dikë që dëshiron të 
merret në mënyrë të vazhdueshme me punën në sektorin e 
trajnimeve  

2  javë, 
- 
përsërit 
vizitën 

Ukrainë - Kiev Ungjillizim Zhvillimin e projekteve 
ungjillizuese të kishës lokale 
përmes shërbesave të 
ndryshme 

Mundësi të shumta nëpërmjet punës me afate të shkurtra dhe 
afatgjata, me  klasa leksionesh mbi biznesin, punën me 
studentët / Kampingje verore, dishepullizim në fushën e 
familjes dhe martesës, rehabilitimin nga droga, etj 

2 javë - 
1+ vit 

Mbretëri e 
Bashkuar: Derbi 

Ungjillizim me 
Myslimanët  

Kishë-mbjellje në një zonë të 
larmishme në kultura dhe 
problematika.. 

Miqësi, shërbim, trajnim në Anglisht, strehim natën për të pa 
strehët, mikëpritje etj. Kjo kishë mblidhet në një banesë 
(shtëpiake). Veprimtaria është në Anglisht por ka hapësira 
për të mësuar, madje perfeksionuar, një apo më shumë gjuhë 
të huaja 
Bashkëpunon me Drejtorin kombëtar të Radstock për MB 

6 muaj- 
10 vjet 

Mbretëri e 
Bashkuar: 
Luton 

Ungjillizim me 
Shqiptarët 

Bashkëpuno me një kishë të 
themeluar në Luton, që ka për 
zemër punën me Shqiptarët  

Bashkëpuno me nje shqiptare,  anëtare e kishës 
Mësimi i gjuhës Shqipe domosdoshmëri 
Qytet Britanik shumë etnik (me 20% komunitet Mysliman) 

2+ vjet 

 


