
THIRRJE PËR ILUSTRUES/E GRAFIKE:

CHwB Albania është në kërkim të vazhdueshëm të ilustruesve të rinj dhe të talentuar për të 
bashkë-krijuar modele të reja edukative për koleksionin për fëmijë “E KA KUSH E KA”.

PRAPAVIJA E PROJEKTIT: 
CHwB Albania po kërkon ilustrues/e grafike në kuadër të zhvillimit të modelit më të ri të 
koleksionit për fëmijë “E Ka Kush E Ka”.

Koleksioni synon që nëpërmjet një serie libërthash dhe lojërash të përfshijë fëmijë dhe të rritur 
në zbulimin dhe rizbulimin e trashëgimisë kulturore si një urë lidhëse me botën që na rrethon. 
Trashëgimia kulturore nuk është thjesht një njohuri që duhet mësuar, por edhe një mbështetje 
edukative dhe argëtuese në shërbim të njohjes dhe zbulimit të së resë, të tjetrit, të shoqërisë 
sonë. Është një instrument që ndihmon vetë-reflektimin, aftësitë, zhdërvjellsinë,… një rrugë drejt 
qytetarisë dhe respektit të ndërsjellë, ku kërkimi i kuptimit është parësor.

Koleksioni sot përfshin artikujt e mëposhtëm:

Figure 1. Ballinat e modeleve të deritanishëm të koleksionit E KA KUSH E KA



Koleksioni shërben dhe si mbështetje praktike për organizimin e Atelieve të Trashëgimisë, 
aktivitete argëtuese përfshirëse për fëmijë të organizuara së bashku me institucione arsimore, 
muze dhe site të ndryshme në Shqipëri. Janë realizuar mbi 100 të tilla duke përfshirë mbi 3000 
fëmijë dhe 300 mësues, profesionistë, prindër e vullnetarë në 30 qytete dhe fshatra në Shqipëri. Ai 
u vihet në dispozicion falas të gjithë strukturave me karakter edukativ dhe kulturor të interesuara 
për të organizuar Atelie dhe aktivitete të ngjashme.

Koleksioni, ka qënë pjese e programeve të Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sportit në kuadër 
të programit kombëtar “Bëjmë Detyrat e Shtëpisë” dhe ka qënë pjesë e aktiviteteve zyrtare në 
kuadër të Vitit Evropian të Trashëgimisë Kulturore 2018. 

Koleksioni është krijuar dhe vazhdon të pasurohet nga CHwB Albania me mbështetjen e Suedisë.

NËN-KOLEKSIONI I LOJËRAVE “MOS U NXEH”
Nga modelet më të suksesshme të koleksionit janë lojërat “Mos u Nxeh” të përshtatura për 
kontekstin e trashëgimisë kulturore lokale për qytetet e Shqipërisë. Deri më tani janë zhvilluar 7 
të tilla për qytetet e Gjirokastrës, Tiranës, Korçës, Beratit, Shkodrës, Durrësit e Elbasanit. 

Figure 2 (lart) Atelie në qiell të hapur në pedonalen e Shkodrës, 

me formatin e madh të “Mos u Nxeh Shkodra”; (poshtë) atelie 

Trashëgimie në Berat bazuar me formatin ‘lojë tavoline’ të 

“Mos u Nxeh Berat”

Për secilin nga këto qytete 
modeli fton fëmijët dhe të rriturit 
në një itinerar imagjinar të 
mbushur me sfida, surpriza dhe 
njohuri të reja, përmes të cilëve 
zbulohen monumente, veçori 
natyrore, tradita e zakone, zanate, 
gastronomi, dialekte, por dhe 
personazhe vendase që kanë bërë 
histori lokalisht e më gjerë.

Modeli përdoret për aktivitete 
konkrete me fëmijë, prindër, 
mësues e profesionistë të edukimit 
në qytete të ndryshme, qoftë në 
formën e lojës së tavolinë (format 
30x30cm), qoftë në sheshe e 
hapësira publike në format më të 
madh (600 x 600cm).

Nën-koleksioni “Mos u Nxeh” 
është shpallur në 2018 fitues i 
konkursit “Historitë Evropiane të 
Trashëgimisë”, organizuar nga 
Këshilli i Evropës dhe Komisioni 
Evropian.



Figure 3 Dosja para dhe pas, dimensioni 31x31 cm

SHËRBIMI I KËRKUAR DHE AKTIVITETET E PARASHIKUARA

Serisë së modeleve të zhvilluara do ti shtohet “Mos u Nxeh Puka”, projekt për të cilin po kërkohen 
shërbimet e një ilustruesi/eje.

Modeli “Mos u Nxeh Puka” do të përbëhet nga një dosje dhe nga një tabak që përmban vetë 
lojën.

Detyrat e ilustruesit/es janë të:

1    Krijojë rreth 30  situata të ilustruara të ndryshme që do të përfshihen në model, duke u nisur 
nga të dhënat paraprake (CHwB Albania do të mundësojë tekste bazë dhe material grafik për 
frymëzim)

2    Përpunojë grafikisht tabakun duke optimizuar shperndarjen në plan të ilustrimeve dhe tekstit 
për më shumë koherencë dhe qartësi

3    Konceptojë dhe përpunojë grafikisht kopertinën dhe faqen e pasme të dosjes

4    Përfundojë faqosjen dhe elementët e tjerë të nevojshëm për plotësimin dhe më tej 
shtypshkrimin e modelit

5   Dorëzojë pranë CHwB Albania, versionin përfundimtar të modelit, në format digjital (ne 
format pdf) si dhe të materialeve të punës përkatëse (në format illustrator dhe indesign).



Figure 4. Tabaku, dimensioni 60x60cm

Afati për përmbushjen e të gjithë detyrimeve është 2 muaj dhe sipas etapave në vijim: 

    23 Korrik - 31 Korrik 2021
    Shpallja e fituesit, nënshkrimi i kontratës dhe dorëzimi i informacionit të nevojshëm 
    tek ilustruesi/ja

    1 – 31 Gusht 2021
     Përfundimi i draftit të parë dhe komunikimi i përmirësimeve të nevojshme

     1 – 15 Shtator 2021
    Përgatitja e versionit përfundimtar

    15 – 23 Shtator 2021
     Asistencë për realizimin e modelit në shtyp 



Disa shembuj tipikë të situatave të ilustruara për tu përfshirë në modelin e ri janë:

Figure 5 Ilustrime kostumesh, ndërtesash dhe personazhesh nga "Mos u Nxeh Gjirokastra"

Për të krijuar një ide më të plotë të itinerarit të propozuar dhe situatave të ilustruara që e përbëjnë 
atë, mund të hapni version web të “Mos u Nxeh Gjirokastra” në këtë link:  https://bit.ly/2SR4PkE

Për më shumë informacion mbi koleksionin: https://bit.ly/3yvtyds

HONORARI PËR ILUSTRUESIN/EN

Pagesa bruto për shërbimin e kërkuar është 1060 Euro.
Ilustruesi/ja do të përfitojë gjithashtu falas 5 kopje të modelit të zhvilluar.

SI TË APLIKONI?

Të interesuarit duhet të dërgojnë informacionin e mëposhtëm në adresën: albania@chwb.org
•       3-5 shembuj ilustrimesh përfaqësues dhe që përbëjnë interes për projektin në fjalë. 
(Shëmbujt të dërgohen në format PDF, madhësi A4, rezolucion 300 dpi)

• Links për tek portfolio online, apo publikime të punëve të ndryshme lehtësisht të 
identifikueshme si autorësi e aplikantit/es

• Një situatë të ilustruar dixhitalisht (si në shembullin e fig. 5 - ku ilustrimi përpunohet 
grafikisht bashkë me tekstin e propozuar) për secilin nga rastet e mëposhtme:



Shkolla Muze Migjeni (Kategoria: Monumente 
kulture)

A di që i madhi Migjen jetoi dhe punoi si mësues 
në këtë shkollë për gati 2 vjet?  Qëndro 1 lojë të 
mësosh më shumë për “Poetin e Mjerimit”.

Vallja e Kabashit (Kategoria: Tradita)

Ke dëgjuar për vallet epike? Kjo e Kabashit 
kërcehet sot njësoj siç kërcehej dhe në lashtësi.

Çiftelia (Kategoria: zanat)
A kërcehet vallja e Kabashit pa muzikë? Shko shpejt 
të ndihmosh mjeshtrat duarartë pukianë të çiftelive 
dhe sharkive.

VINI RE! 
Vetëm aplikimet e plota që do të dërgohen përmes adresës albania@chwb.org 
do të merren në konsideratë.



AFATI

Afati përfundimtar i aplikimit është data 21 korrik 2021.

PROCESI I PËRZGJEDHJES DHE LAJMËRIMI

Përzgjedhja do të bëhet nga një juri prej 3 anëtarësh të përbërë nga stafi i CHwB Albania dhe 
profesionistë të fushës. Kriteret e vlerësimit do të jenë:

• Cilësia artistike dhe kapaciteti për të transmetuar përmes ilustrimit kureshtje dhe frymëzim
• Interes i demonstruar në përqasjen konceptuale të modelit dhe koleksionit në fjalë

Aplikantëve do t’u transmetohet vendimi final nga juria në datë 23 Korrik 2021.

PYETJE?

Ju lutem kontaktoni me Mirian Bllaci, Program Manager pranë CHwB 
Albania: mirian(dot)bllaci(at)chwb(dot)org

INFORMACION SHTESË

Të gjithë vendimet e jurisë janë përfundimtare.

Nëse përzgjidheni fitues, me dërgimin e aplikimit tuaj ju i jepni të drejtë CHwB Albania të 
publikojë imazhe të krijimeve tuaja për qëllime promovimi dhe informimi. 

Mundet tu kërkojmë aplikantëve imazhe me rezolucion më të lartë për qëllime promovimi 
dhe informimi.


