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Ftesë për të gjithë studentët e shkencave sociale nga Prishtina, Prizreni, Mitrovica, Ferizaji dhe Vitia që të 
ndjekin trajnimin me temë: 

“Ndihma e parë psikologjike në distancë gjatë pandemisë së Covid-19” 

Trajnimi do të organizohet të mërkurën, 31 Mars 2021. 

Koha dhe vendi/platforma e organizimit të trajnimit do të përcaktohen varësisht nga numri i kandidatëve të 
interesuar. 

Kandidatët e trajnuar mund të kyqen në baza vullnetare pas trajnimit në programin e shërbimeve psikosociale 
virtuale (përmes thirrjeve elektronike) në pesë qendra të intervenimeve telefonike të themeluara në Prishtinë, 
Prizren, Mitrovicë, Ferizaj dhe Viti. 

Të gjithë kandidatët e interesuar ftohen të lajmrohen te: 

-          Boban Mirkovic, Koordinator Projekti  - boban.mirkovic@caritaskosova.org 
-          Arben Keka, Koordinator i Shërbimeve Psikosociale - arben.keka@cartiaskosova.org 

Trajnimi organizohet në kuader të projektit “Fuqizimi i Reziliencës te Personat e Moshuar dhe Personat me Aftësi 
të Kufizuara gjatë Covid-19 dhe Fatkeqësive të tjera”, të mbështetur nga Bashkimi Evropian, Kryqi i Kuq në 
Austri, Kryqi i Kuq në Serbi dhe Agjensia Zhvillimore Austriake.   

  

  

Invitation for all social science students from Prishtina, Prizreni, Mitrovica, Ferizaji dhe Vitia to participate on 
the training with topic: 

“First Psychological Aid in distance during Covid-19 pandemic”. 

The training will be organized on Wednesday, 31 March 2021. 

Time and place/platform of organizing the training will be determined based on the number of the interested 
candidates. 

Trained candidates will have the opportunity to be engaged after the training in voluntary basis in the program 
of virtual psychosocial services through phone calls within five centers of phone interventions established in 
Prishtina, Prizren, Mitrovica, Ferizaj and Vitia. 

All interested candidates should contact: 

-          Boban Mirkovic, Project Coordinator - boban.mirkovic@caritaskosova.org 
-          Arben Keka, Coordinator of Psychosocial Services - arben.keka@cartiaskosova.org 

The training is organized within the project: “Strengthening resilience of Older Persons and Persons with 
Disabilities during Covid-19 and future disasters (Resilience)” supported by European Union, Austrian Red Cross, 
Red Cross of Serbia and Austrian Development Cooperation. 
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