
Kërkimi i Vendit  
Tim të Punës

MBËSHTETJA TE  VETJA



A MUND TË MË NDIHMOJË KY GRUP PËR TË GJETUR NJË 
VEND PUNE?

Nuk është e lehtë të gjesh një vend pune por ky grup i mbështetjes te vetja 
do t’ju ndihmojë të mësoni mënyrën më të mirë për të gjetur një punë 
dhe për të pasur sukses në të. Në mbledhjet e grupit, ju do të zotoheni 
të bëni veprime konkrete dhe grupi do t’ju japë ide dhe nxitje. Synimi i 
këtij grupi nuk është vetëm t’ju ndihmojë të gjeni një vend pune; është 
gjithashtu që t’ju ndihmojë të veproni me bindje dhe besim më të madh 
te Zoti dhe të merrni bekimet e premtuara të Tij të mbështetjes te vetja 
materialisht dhe shpirtërisht.

ÇFARË ËSHTË NJË GRUP I MBËSHTETJES TE VETJA?
Një grup i mbështetjes te vetja ndryshon nga shumica e orëve mësimore, 
mësimeve dhe seminareve praktike në Kishë. Nuk ka mësues, udhëheqës 
apo trajnues. Anëtarët e grupit mësojnë së bashku dhe e përkrahin dhe e 
nxitin njëri- tjetrin. Ne e mbajmë njëri- tjetrin përgjegjës për zotimet tona 
dhe këshillohemi së bashku për t’i zgjidhur problemet.

ÇFARË BËJNË ANËTARËT E GRUPIT?
Në mbledhje, anëtarët e grupit zotohen të veprojnë. Ne jo vetëm i mësoj-
më, por edhe i bëjmë gjërat që na bëjnë të mbështetur te vetja. Ne bëjmë 
zotime, e ndihmojmë njëri- tjetrin për t’i mbajtur ato zotime dhe e rapor-
tojmë përparimin tonë. Ngaqë grupi punon si këshill, është e rëndësish-
me që të merrni pjesë rregullisht dhe në orar në mbledhje. Silleni gjithnjë 
me vete këtë fletore pune, broshurën Shtegu im Drejt Mbështetjes te Vetja, 
dhe broshurën Themeli Im: Parimet, Aftësitë, Zakonet. Çdo mbledhje e 
grupit do të zgjatë rreth dy orë. Të vepruarit sipas zotimeve tona mund të 
kërkojë një deri dy orë në ditë.

ÇFARË BËN NJË NDËRMJETËS?
Ndërmjetësit nuk janë ekspertë në punësim apo mësimdhënie. Ata nuk e 
udhëheqin apo i japin mësim grupit. Ata thjesht e ndihmojnë grupin t’i 
ndjekë materialet saktësisht siç janë shkruar. Një specialist i mbështetjes 
te vetja normalisht i ndërmjetëson mbledhjet e grupit; gjithsesi, anëtarë 
të grupit mund të caktohen të ndërmjetësojnë pas disa javësh nëse nevoji-
tet. Për të mësuar më shumë shihni Udhëzuesin e Udhëheqësit dhe materia-
let shoqëruese te srs. lds. org.

CERTIFIKATË PËRFUNDIMI
Anëtarët e grupit që marrin pjesë në mbledhje dhe i mbajnë zotimet e 
tyre, do të kenë të drejtën të marrin një certifikatë nga Kolegji i Biznesit 
SHDM. Shihni faqen 29 te Themeli Im për kushtet.

HYRJE

“Nuk ka problem në 
familje, lagje apo 
kunj që nuk mund të 
zgjidhet nëse kërkoj-
më për zgjidhje sipas 
mënyrës së Zotit duke 
u këshilluar – duke u 
këshilluar vërtet – me 
njëri- tjetrin.”

M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our 
Councils, botim i rishikuar 
(2012), f. 4
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Si të gjej mundësi 
të duhura pune?

Kërkimi Im për Vend Pune
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PËR NDËRMJETËSIT
Ditën e mbledhjes:

• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni anëtarëve të grupit nëse e keni 
informacionin e tyre të kontaktit. Pyetini a do të vijnë në mbledhje. 
Ftojini ata të mbërrijnë 10 minuta më herët për të nënshkruar listën e 
pranisë.

• Përgatitini materialet e mbledhjes:
◦ Sillni një kopje të broshurës Themeli Im: Parimet, Aftësitë, Zakonet 

për çdo anëtar të grupit.
◦ Sillni pesë kopje shtesë të broshurës Shtegu Im drejt Mbështetjes te 

Vetja në rast se anëtarët e grupit nuk e kanë marrë një kopje.
◦ Bëni gati një mënyrë për t’i shfaqur materialet filmike, nëse është e 

mundur.
◦ Nuk keni libra apo materiale filmike? Mund t’i merrni në internet te 

srs. lds. org.

30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të mund të jenë afër.
◦ Ndërmjetësi nuk qëndron në këmbë gjatë mbledhjes dhe nuk ulet 

në krye të tavolinës. Ndërmjetësi nuk duhet të jetë qendra e vë-
mendjes por duhet t’i ndihmojë anëtarët e grupit të përqendrohen 
te njëri- tjetri.

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini anëtarët e grupit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë. Mësoji-

ni emrat e tyre.
• Kalojeni dorë më dorë një fletë dhe kërkojini secilit të shkruajë emrin 

e vet të plotë, lagjen ose degën dhe datëlindjen (ditën dhe muajin, jo 
vitin). Pas mbledhjes së grupit, shkoni te srs. lds. org/ report dhe ndiqini 
udhëzimet për t’i regjistruar të gjithë anëtarët e grupit.
◦ Pas mbledhjes së parë, bëni një listë kontaktesh për t’ia dhënë grupit.

• Cakto një njeri të matë kohën për ta mbajtur grupin brenda progra-
mit. Kërkojini atij ose asaj të vendosë një kohëmatës sipas drejtimit në 
fletoren e punës.
◦ Për shembull, ju do t’i shihni udhëzimet që thonë: “Ora: Vendose-

ni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni”. Kohëmatësi do 
ta vendosë kohën në një telefon, orë dore apo ndonjë kohëmatës 
tjetër dhe do t’i thotë grupit kur koha të mbarojë. Pastaj grupi mund 
të vendosë a ta fillojë pjesën tjetër apo ta vazhdojë diskutimin e vet 
për disa minuta të tjera.

Si të gjej mundësi të duhura pune?
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Në kohën e fillimit:
• Thoni: “Mirë se vini në këtë grup të mbështetjes te vetja”.
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat dhe pajisjet e tjera.
• Thuajeni sa vijon:
◦ “Ky është një grup i mbështetjes te vetja i quajtur ‘Kërkimi Im për 

Vend Pune’. A jeni të gjithë këtu për të gjetur një vend pune apo për 
ta përmirësuar vendin tuaj të punës?

◦ Gjetja e një vendi punë është veçse pjesë e synimit tonë për mbësh-
tetjen te vetja. Pasi t’i gjejmë vendet e punës, ne do të vazhdojmë të 
përmirësohemi. A do t’i ndiqni mbledhjet tona të grupit, edhe pasi 
të gjeni një vend pune?

◦ Ne do të mblidhemi 12 herë. Çdo mbledhje do të zgjatë rreth dy 
orë. Ne do të shpenzojmë gjithashtu një deri në dy orë çdo ditë për 
t’i mbajtur zotimet tona që do të na ndihmojnë të gjejmë vende 
pune. A do ta bëni këtë zotim kohor?”

• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Thuajeni sa vijon:
◦ “Sa herë që mblidhemi, ne fillojmë me një temë nga broshura 

e quajtur Themeli im: Parimet, Aftësitë, Zakonet. Kjo broshurë na 
ndihmon të mësojmë dhe jetojmë parime, aftësi dhe zakone që 
çojnë drejt mbështetjes shpirtërore dhe materiale te vetja.

• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën  
Themeli Im.

• Lexojeni letrën hyrëse nga Presidenca e Parë në faqen 2 te Themeli 
Im. Më pas plotësojeni parimin 1 në atë broshurë dhe kthehuni te 
kjo fletore pune.

Themeli Im: 
Parimet, Aftësitë, 

Zakonet
MBËSHTETJA TE  VETJA

Si të gjej mundësi të duhura pune?
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ÇFARË DO TË BËJMË NË KËTË GRUP?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni.

 Lexoni: Për ta kuptuar qëllimin e këtij grupi të mbështetjes te vetja, shkoni 
te pjesa e brendshme e kapakut të përparmë të kësaj fletoreje pune 
dhe lexojeni hyrjen.
Ne jemi këtu për ta ndihmuar njëri- tjetrin të gjejmë vende të reja 
pune ose punë më të mirë. Ne kemi edhe një synim më të gjerë: të 
bëhemi të mbështetur te vetja që të mund t’u shërbej-
më më mirë të tjerëve.

 Ushtrohuni: Ata që i zbatojnë parimet që mësojmë së bashku, 
shpesh gjejnë vende pune shumë shpejt. Prandaj kjo ia 
vlen! Shkoni te Harta e Suksesit në Kërkimin e Vendit të 
Punës në faqen e fundit të kësaj fletoreje pune dhe lexo-
jeni atë me radhë.

 Lexoni: Çdo ditë, ne do ta përmirësojmë kërkimin tonë për 
vend pune. Duke nisur nga sot, ne do të përqendrohe-
mi te dhënia e përgjigjeve për gjashtë pyetjet te Harta e 
Suksesit në Kërkimin e Vendit të Punës për veten tonë. 
Ne do të bëjmë zotime, do të veprojmë dhe pastaj do t’ia 
raportojmë grupit. Ne do t’ia dalim mbanë së bashku!
Edhe pasi të gjejmë vende pune, do të vazhdojmë të 
vijmë në mbledhjet e grupit për t’i mësuar dhe ushtruar 
parimet te Themeli Im. Ne mund të vazhdojmë të ndih-
mojmë për t’i lartësuar anëtarët e grupit dhe për të marrë 
ndihmë nga grupi në sfidat për kërkimin tonë për vend pune.
Këtu janë pyetja dhe veprimi për këtë javë.

 Lexoni: PYETJA E JAVËS – Si të gjej mundësi të duhura pune?
VEPRIMI I JAVËS – Ta përgatit dhe ta ushtroj deklaratën time 
“unë në 30 sekonda” dhe t’ia them kujtdo që mundem. Me-
rreni parasysh ta bëni Kërkimin e Përshpejtuar për Vend Pune 
(një veprimtari me dëshirë).

Pjesa tjetër e kësaj mbledhjeje do të na ndihmojë t’i japim përgji-
gje kësaj pyetjeje dhe t’i ndërmarrim këto veprime.

 Ushtrohuni: Le të bëjmë veprimin tonë të parë si grup. Le të marrim pesë minu-
ta e të vendosim se si do të quhet grupi ynë.
Shkruajeni emrin e grupit më poshtë:

 

HARTA E SUKSESIT NË  
KËRKIMIN E VENDIT TË PUNËS

Çdo ditë: Përkushtojini përpjekjet tuaja, përshpejtojeni kër-
kimin tuaj për vend pune, angazhojeni rrjetin tuaj

Si të gjej mundësi të 
duhura pune?

•  Ta dalloj atë që kam për t’iu ofruar 
punëdhënësve.

•  Ta përdor dekaratën time “unë në 30 
sekonda” me sa më shumë njerëz që 
të jetë e mundur.

Si të hyj në tregun e 
“fshehur” të punës?

•  Të gjej vende pune “të fshehura” 
nëpërmjet krijimit të rrjetit.

•  Të përdor pohime fuqie për t’ia treguar 
vlerën time rrjetit tim.

•  Ta ndihmoj rrjetin tim që të më 
ndihmojë mua.

Si ta përshpejtoj 
kërkimin tim për 

vend pune?
•  Ta bëj Kërkimin e Përshpejtuar për 

Vend Pune çdo ditë.
•  Ta gjurmoj përparimin tim të 

kërkimit për vend pune.

Si ta paraqit veten me 
fuqi bindëse?

•  Të përcaktoj si t’i arrij 
rezultatet që janë të 
rëndësishme për një 
punëdhënës.

•  Të përdor pohime fuqie për 
t’ua treguar vlerën time 
punëdhënësve.

Si të bie në sy si zgjedhja e 
qartë [për t’u marrë në punë]?

•  Të përgatitem mirë për çdo intervistë.
•  Të mësoj aftësi për t’u dalluar në çdo 

intervistë.
•  Të mësoj si të plotësoj kërkesa për 

vende pune.

Si të dallohem në vendin 
e punës dhe të vazhdoj të 

kem sukses?
•  T’i kem gjërat nën kontroll dhe t’i 

parandaloj problemet në vendin tim 
të punës.

•  T’i mësoj rregullat dhe 
pritshmëritë e vendit ku punoj.

•  T’i siguroj punëdhënësit 
tim më tepër vlerë nga sa i 
kushtoj.

•  Të marr përgjegjësi për 
karrierën time.

PËRPARIMI DITOR
• T’i bëj këto pyetje vazhdimisht.
• Të gjej përgjigje dhe ide.
• Të mësoj, të përmirësohem dhe të përsërit.

1

2

3

4

5

6

Si të gjej mundësi të duhura pune?

MËSONI
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ÇFARË KAM PËR TË OFRUAR?
 Diskutoni: A keni pasur ndonjëherë turp t’u thoni njerëzve që ju nevojitet një 

vend pune?

 Lexoni: Ne nuk duhet të merakosemi! Kushdo ka pasur nevojë për një 
vend pune një herë. Ne kemi talente dhe përvoja. Për më tepër, ne 
jemi fëmijë të Perëndisë. Ne mund t’ia dalim mbanë! Ne duhet t’i 
themi gjithkujt se po kërkojmë një vend pune të shkëlqyer dhe se 
ne jemi të denjë për të!

 Ushtrohuni: Ndahuni në skuadra më të vogla me nga tre veta. Lëvizini karriget 
që të jeni përballë njëri- tjetrit dhe bëjeni veprimtarinë vijuese.
 1. Njëri nga ju t’u tregojë të tjerëve rreth një arritjeje. Flisni shkurt! 

Mund të thoni: “Mora çmim për ‘shërbimin më të mirë’ në 
punë, ose “Shërbeva në një mision” (apo një thirrje tjetër në 
Kishë) ose “Jam nënë”.

 2. Tani, sa më shpejt të munden, dy të tjerët ju thonë juve çfarë 
zotësish dhe aftësish u nevojitën për ta pasur atë arritje. Nëse 
thatë: “Shërbeva në një mision”, të tjerët mund të thonë me 
shpejtësi: “Atëherë ju jeni i guximshëm, një student i mirë, shu-
më punëtor, një udhëheqës, një punonjës social, një vendosës 
synimesh, i mirë me njerëzit, një mësues, një planifikues i mirë 
dhe në gjendje të bëni gjëra të vështira”.

 3. Përsëriteni këtë proces për çdo person në grupin tuaj.

 Diskutoni: Si u ndiet ndërsa të tjerët flisnin rreth talenteve dhe aftësive tuaja?

 Lexoni: Në këtë kuti, rrethojini arritjet tuaja dhe shkruani të tjera. Mos jini 
të ndrojtur! Pastaj rrethojini aftësitë, zotësitë dhe veçoritë tuaja 
dhe shkruani të tjera. Përpiquni ta shihni veten tuaj ashtu siç ju 
sheh Ati Qiellor!

ARRITJET  
(Rrethojini dhe shkruani më shumë)

Thirrja në Kishë

Misioni

Prind

Çmime në punë

Arsimi

Udhëheqja

Çmime shërbimi

Udhëhoqa mbledhjet

Shita diçka

Krijova diçka

Mbajta një fjalim

AFTËSITË, ZOTËSITË, VEÇORITË  
(Rrethojini dhe shkruani më shumë)

I ndershëm Tepër punëtor

Aftësi shitjeje Dëgjues i mirë

I përgjegjshëm I sjellshëm

Aftësi pastrimi Aftësi mekanike

Komunikimi
Vendosës  
synimesh

Mësues I shkathët

Me zgjuarsi Mirëmbajtja

Ndërtimi I duruar

Krijues Karakter i mirë

I kap shpejt gjërat Ngritës grupi

Planifikues Pozitiv

Si të gjej mundësi të duhura pune?
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SI T’U TREGOJ TË TJERËVE PËR VETEN TIME?
 Lexoni: Tani e dini se keni shumë për të ofruar! Për të gjetur një vend pune 

të mirë, duhet t’u tregoni njerëzve se si mund t’i përdorni aftësitë tu-
aja për t’i ndihmuar ata – dhe duhet t’i tregoni ato me shpejtësi dhe 
fuqi. Me të gjithë grupin, lexojeni me radhë “Paraqitjen e Sofies”.

PARAQITJA E SOFIAS
Tungjatjeta! 1  Quhem Sofia Gonxalez dhe 2  dëshiroj një vend pune për të dhënë 
mësim në një shkollë private. 3  Kam pesë vjet përvojë mësimdhënieje dhe një certi-
fikatë për pedagogji. Studentët e mi dalin me nota të shkëlqyera në provim. 4  Jam 
një mësuese zbavitëse dhe studentët më japin përpjekjet e tyre më të mira.

1  Emri 2  Objektivi 3  Kualifikimet 4  Veçoritë

 Ushtrohuni: Tani, krijojeni paraqitjen tuaj vetjake me këto katër pjesë. Shkrua-
ni te rreshtat më poshtë. Merrni 2- 3 minuta Përfshini
 1. Emrin tuaj  
 2. Vendin e punës që dëshironi (objektivin) 
 3. Pse do të ishit i zoti në atë vend pune (kualifimet)

  

 

 4. Disa veçori ose aftësi që do t’ju ndihmojnë të keni sukses në atë 
vend pune

  

 

Kjo lloj paraqitjeje quhet një deklaratë “unë në 30 sekonda”. Një 
e nga një, ngrihuni në këmbë dhe paraqiteni veten me deklaratën 
“unë në 30 sekonda”. Bëjeni atë për 30 sekonda. Le të duartroka-
sim e të brohorasim për njëri- tjetrin!

Porosi për Deklaratën 
“Unë në 30 Sek”: Bjerini 
shkurt! Njerëzit do të 
dëgjojnë vetëm për 
pak sekonda.

Si të gjej mundësi të duhura pune?
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 Lexoni: “Unë në 30 sekonda” është një mënyrë e mrekullueshme për ta 
paraqitur vetveten, veçanërisht kur është konkrete. Është më e 
fuqishme kur ne shtojmë një pyetje në fund që është e posaçme 
për personin të cilit po i flasim. Sofia u ushtrua duke i shtuar para-
qitjes së saj pyetje të ndryshme, në varësi të njeriut që takonte:
Miqve, familjarëve: Çfarë mësuesish apo pronarë shkollash njihni?
Sekretares: “A mund të më drejtoni te Z. Gomez, pronari?
Punëmarrësit: “Si mund t’ju ndihmojë përvoja ime?
Ne duhet ta paraqitim veten te sa më shumë njerëz të jetë e mun-
dur që t’i vëmë në dijeni se jemi në dispozicion për t’u punësuar.

 Ushtrohuni: Merrni pak minuta për ta shkruar përsëri deklaratën tuaj “unë në 
30 sekonda”. Bëjeni më të mirë. Shtoni kualifikime dhe veçori 
konkrete. Shtoni një pyetje që mund të përdorni kur të flisni me 
një punëdhënës.

  

  

  

 

Pyetje:  

 Ushtrohuni: Si grup, bëjeni veprimtarinë vijuese: Nuk duhet të zgjatë më tepër 
se pesë deri në gjashtë minuta.
 1. Ngrihuni që të gjithë dhe lëvizni në një vend të hapur. Çdo 

person duhet të jetë përballë një personi tjetër.
 2. Thuajani partnerit tuaj deklaratën tuaj “unë në 30 sekonda”.
 3. Pastaj personi tjetër ju thotë juve deklaratën e vet “unë në 30 

sekonda”.
 4. Jepjani shpejt njëri- tjetrit këtë përshtypje:

• Ai i kishte të katra pjesët?  
(emrin, objektivin, kualifikimet, veçoritë)

• A mbaroi me një pyetje?
• A ishte e çiltër dhe me vetëbesim? A të krijonte mirëbesim?
• A buzëqeshi personi?
• A do të donit ta rekomandonit këtë njeri apo t’i jepni një vend 

pune atij ose asaj?
 5. Më pas ndërrojini partnerët dhe bëjeni përsëri. Dhe përsëri!
 6. Jini sa më të shpejtë që mundeni derisa gjithsecili ta ketë provu-

ar pesë herë.

Si të gjej mundësi të duhura pune?
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 Lexoni: Që tani e tutje, ne nuk do të kemi turp t’u themi njerëzve se po kër-
kojmë një vend pune. Ne mund ta hapim gojën dhe t’i themi kujtdo 
që jemi në dispozicion për t’u punësuar dhe sa të kualifikuar jemi!
A jemi gati të dalim jashtë dhe t’ia themi këtë deklaratë “unë në 30 
sekonda” kujtdo që shohim përpara mbledhjes sonë të radhës? A 
do ta bëjmë?

VEPRIMTARI ME DËSHIRË: KËRKIMI I PËRSHPEJTUAR PËR PUNË

(MOS E BËNI KËTË GJATË MBLEDHJES.)
Në mbledhjen tonë të pestë, do të mësojmë rreth një mënyre për ta përshpejtuar kërkimin 
tonë për punë. Megjithatë, nëse doni të lëvizni më shpejt në kërkimin tuaj për vend 
pune tani, mund ta bëni këtë veprimtari shtesë përpara kohe. Ju mund ta bëni këtë vetëm 
ose me të tjerë.
Për të pasur sukses më shpejt akoma, mund të studioni temën “Kërkimi i Përshpejtuar për 
Vend Pune” në pjesën Burimet, faqe 15–20. Diskutojeni dhe mësojeni bashkë me familjen 
tuaj, një anëtar të grupit ose një mik tjetër. Dilni dhe bëjeni – gjeni burime, bëni kontakte dhe 
rregulloni takime me sa më shumë njerëz të mundeni. Kjo me gjasë mund të kërkojë dy deri 
katër orë në ditë.
Kërkimi për punë është punë! Por kur njerëzit e ndjekin këtë model, ata gjejnë punë shumë 
më shpejt.
Nëse zgjidhni ta bëni veprimtarinë, kthehuni dhe raportojani grupit më pas. Përvoja juaj do t’i 
ndihmojë anëtarët e tjerë të grupit!

Si të gjej mundësi të duhura pune?
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SI MUND T’I ADMINISTROJ FINANCAT E MIA ME URTËSI?
 Lexoni: Të qenit i mbështetur te vetja përfshin shpenzimin e më pak parave 

nga sa fitojmë dhe pasjen e parave në kursime. Kursimet mund të 
na ndihmojnë të paguajmë shpenzime të papritura ose na ndih-
mojnë të sigurojmë para për veten dhe familjet tona kur të ardhu-
rat tona janë më të ulëta nga sa presim. Si pjesë e këtij grupi, ne 
zotohemi të kursejmë çdo javë, qoftë edhe një apo dy monedha.

 Diskutoni: Në disa zona, është një ide e mirë të kursesh para në një bankë. Në 
zona të tjera, nuk është ide e mirë, të tilla si kur një vend ka infla-
cion të lartë apo kur bankat janë të paqëndrueshme. A janë të mira 
kushtet në zonën tuaj për të kursyer në një bankë? Cilat banka 
ofrojnë normat më të mira për kursime?

 Lexoni: Një pjesë tjetër e të qenit i mbështetur te vetja është të qenit i lirë 
nga borxhi vetjak. Huamarrjet vetjake përdoren për të shpenzuar 
më tepër para nga sa kemi. Profetët na kanë këshilluar ta shman-
gim borxhin vetjak dhe, ndërsa bëhemi më të mbështetur te vetja, 
ne do ta pakësojmë dhe ta mënjanojmë çdo borxh vetjak (edhe 
pse borxhi për biznesin mund të jetë gjë e urtë në disa raste).
Urgjencat mjekësore shpesh mund të shkaktojnë barrë të mëdha 
financiare. Sigurimet dhe programet e qeverisë për kujdesin shën-
detësor shpesh mund të na mbrojnë nga këto barra. Regjistrimi për 
sigurimet ose te një program mjekësor qeveritar mund të jetë një 
pjesë e rëndësishme e shtegut tonë drejt mbështetjes te vetja.

 Diskutoni: Disa lloje sigurimesh (të tilla si sigurimet shëndetësore dhe të 
jetës) janë më të mundësuara dhe më të dobishme se llojet te tjera 
të sigurimeve. Disa ofrues sigurimesh janë të mirë dhe disa janë 
të pandershëm. Cilat janë mundësitë më të mira për sigurimet në 
zonën tuaj?

Si të gjej mundësi të duhura pune?
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PËRSE ZOTI DO QË NE TË JEMI TË MBËSHTETUR TE VETJA?
 Diskutoni: Përse Zoti do që ne të jemi të mbështetur te vetja?

 Lexoni: Lexojeni citimin në të djathtë.

 Diskutoni: Si mund t’i shërbejnë një “qëllim[i] të shenjt[ë]” përpjekjet tona 
për të gjetur një vend pune siç tha Plaku Kristoferson?

 Lexoni: Zoti ka fuqinë të na ndihmojë të bëhemi të mbështetur te vetja. Ai 
ka thënë: “ Pasi vini re, unë jam Perëndia; dhe unë jam një Perëndi 
mrekullish” (2 Nefi 27:23). Teksa ia kushtojmë ose ia përkushtoj-
më përpjekjet tona për të pasur sukses në vendin tonë të punës 
qëllimit të shenjtë të të bërit të mbështetur te vetja, Zoti do të na 
udhërrëfejë nëpërmjet frymëzimit. Teksa e tregojmë besimin tonë 
duke mbajtur vesh dhe duke iu bindur nxitjeve të Tij, Zoti do t’i 
bëjë mrekullitë e Tij dhe do të nxjerrë më tepër dobi nga përpjekjet 
tona nga sa ne do të bënim vetë.

“Të përkushtosh është 
të veçosh apo ta kush-
tosh diçka si të shenjtë, 
kushtuar qëllimeve të 
shenjta”.
D. TOD KRISTOFERSON, 

“Mendime mbi një Jetë të 
Përkushtuar”, Ensign ose 
Liahona, nëntor 2010, f. 16

Si të gjej mundësi të duhura pune?
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ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.

 Ushtrohuni: Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një 
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni. 
Shkruajeni më poshtë çfarëdo mbrese që të keni.

  

  

  

  

 

 Diskutoni: A dëshiron njeri t’i japë idetë e veta?

“Përgjërojuni [Perën-
disë] për bereqetin e 
fushave tuaja, që ai t’ju 
sjellë begati. Përgjë-
rojuni atij për tufat e 
fushave tuaja, që ato 
të mund të shtohen.”
ALMA 34:24–25

Si të gjej mundësi të duhura pune?

PËRSIATNI:
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SI DO TË PËRPAROJ ÇDO DITË?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.

 Lexoni: Çdo javë ne zgjedhim një “partner në veprim”. Ky është një anëtar 
i grupit që do të na ndihmojë t’i mbajmë zotimet tona. Partnerët 
në veprim duhet të komunikojnë me njëri- tjerin gjatë javës dhe 
t’i raportojnë njëri- tjetrit për përparimin e tyre. Përgjithësisht, 
partnerët në veprim janë të së njëjtës gjini dhe nuk janë pjesëtarë 
të një familjeje.

 Ushtrohuni: Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të 
komunikoni me njëri- tjetrin.

Emri i partnerit në veprim Informacion kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në 
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja! 
Nënshkruani më poshtë.

ZOTIMET E MIA
Do ta përdor deklaratën time “unë në 30 sekonda” me së paku 20 njerëz.
   Rrethojeni synimin tuaj:   20   30   40

Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap mësim familjes sime.

Do t’u shtoj kursimeve të mia – qoftë edhe një a dy monedha.

Do ta raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im Nënshkrimi i partnerit në veprim

Si të gjej mundësi të duhura pune?

ZOTOHUNI
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SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
 Shihni: “Action and Commitment” [“Veprim dhe Zotim”] (Nuk keni mate-

rial filmik? Lexojeni faqen 14.)

 Lexoni: Kur ne raportojmë për zotimet tona, ka më shumë të ngjarë që t’i 
mbajmë ato. Lexojeni citimin në të djathtë.

 Ushtrohuni: Përpara mbledhjes së radhës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për të 
shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë, shkruani “Po”, “Jo” 
ose numrin e herëve që e mbajtët zotimin.

E përdora 
deklaratën 

time “unë në 
30 sekonda” 

me së paku 
20 njerëz 

(Shkruani nr.)

E ushtrova 
parimin te 
broshura 

Themeli Im 
dhe ia dhashë 
mësim famil-
jes (Po/Jo).

I shtova kur-
simet (Po/Jo)

Raportova 
te partneri 
në veprim 

(Po/Jo)

 Lexoni: Gjithashtu, kujtohuni t’i gjurmoni shpenzimet tuaja personale në 
anën e prapme të broshurës suaj, Shtegu Im drejt Mbështetjes te Vetja.
Në mbledhjen e radhës të grupit, ndërmjetësi do të vizatojë një 
tabelë zotimesh në dërrasë (si ajo më lart). Ne do të mbërrijmë 10 
minuta më herët përpara se të fillojë mbledhja dhe do të shkruaj-
më përparimin tonë në tabelë.
Zgjidheni dikë që të ndërmjetësojë temën te broshura Themeli Im, 
në mbledhjen e radhës. Kërkojini atij ose asaj që të lexojë pjesën 
e brendshme të kapakut të përparmë të kësaj fletoreje pune, për të 
mësuar se çfarë bëjnë ndërmjetësit. Ai ose ajo duhet të jetë ndër-
mjetës në të njëjtën mënyrë siç bëri edhe ndërmjetësi sot:
• Ftojeni Shpirtin; ftojini anëtarët e grupit ta kërkojnë Shpirtin.
• Mirëbesojuni materialeve; mos u shtoni gjë; bëni thjesht siç ju 

thonë ata.
• Kontrollojeni kohën.
• Shtoni gjallëri; zbavituni!
Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.

Shënim për 
Ndërmjetësin:
Kujtohuni t’i regjistroni 
të gjithë anëtarët e 
grupit te srs. lds. org/ 
register.
Gjithashtu kujtohu-
ni që të bëni kopje 
të informacionit të 
kontaktit të grupit për 
mbledhjen e radhës.

Mirëpritja e 
Përshtypjeve
Ju lutemi, dërgojini 
idetë, përshtypjet, su-
gjerimet dhe përvojat 
tuaja te srsfeedback@ 
ldschurch. org.

“Kur rendimenti 
matet, ai përmirëso-
het. Kur rendimenti 
matet dhe raportohet, 
ritmi i përmirësimit 
përshpejtohet.”
(THOMAS S. MONSON, në 
Conference Report, tetor 
1970, f. 107)

Si të gjej mundësi të duhura pune?
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VEPRIM DHE ZOTIM
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.

ANËTARI 1 I GRUPIT: Ne besojmë te 
bërja dhe mbajtja e zotimeve. Në grupet 
tona të mbështetjes te vetja, çdo gjë që bëj-
më ndërtohet rreth bërjes së zotimeve dhe 
raportimit.
ANËTARI 2 I GRUPIT: Në fund të një 
mbledhjeje të grupit, ne i shqyrtojmë vepri-
met tona për javën dhe shtojmë nënshkri-
min tonë për të treguar zotimin tonë. Ne 
zgjedhim edhe një “partner në veprim”. 
Partneri në veprim e nënshkruan fletoren 
tonë të punës për të na dhënë mbështetje. 
Dhe çdo ditë ndërmjet mbledhjeve, ne 
komunikojmë me partnerin tonë në veprim, 
për të raportuar për veprimet tona dhe për 
të marrë ndihmë kur na nevojitet.
ANËTARI 3 I GRUPIT: Ndërmjet mbledh-
jeve, ne e shenjojmë përparimin tonë te 
fletorja e punës dhe i përdorim mjetet e dhë-
na, të tilla si fletët e punës ose formularë të 
tjerë. Dhe nëse na nevojitet ndihmë shtesë, 
ne mund të komunikojmë me familjarët, 
miqtë tanë ose ndërmjetësit.
ANËTARI 4 I GRUPIT: Në fillim të 
mbledhjes sonë të radhës, ne kthehemi dhe 
raportojmë për zotimet tona. Kjo duhet të 
jetë një përvojë e rehatshme, e fuqishme për 

çdokënd. Teksa çdo anëtar i grupit rapor-
ton, mendoni se si ai ose ajo u ndihmua 
nga bërja e zotimeve dhe nga raportimi i 
përparimit.
ANËTARI 1 I GRUPIT: Herën e parë që ra-
portova për zotimet e mia, mendova: “Kjo 
është e çuditshme”. Përse anëtarëve të mi të 
grupit u intereson ajo që bëra unë? Por më 
pas zbulova se ata interesoheshin njëmend. 
Dhe ajo më ndihmoi.
ANËTARI 2 I GRUPIT: Unë kuptova se 
nuk doja ta zhgënjeja grupin tim. Prandaj 
punova fort që t’i mbaja zotimet e mia. 
Nuk jam i sigurt nëse do të kisha përparuar 
sistematikisht në ndonjë mënyrë tjetër. Ra-
portimi në çdo mbledhje vërtet më ndihmoi 
mua për përparësitë e mia.
ANËTARI 3 I GRUPIT: Kur mendova për 
shtegun tim drejt mbështetjes te vetja, u 
frikësova sepse ishte diçka kaq e madhe. 
Por mbledhjet e grupit më ndihmuan ta 
ndaj atë në hapa të vegjël. Dhe unë në çdo 
hap i raportoja grupit tim. Më pas pata një 
përparim të vërtetë. Mendoj se ky sukses 
rrodhi nga krijimi i zakoneve të reja.
Kthehuni te faqja 13.

Burimet
Si të gjej mundësi të duhura pune?
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KËRKIMI I PËRSHPEJTUAR PËR VEND PUNE  
(VEPRIMTARI ME DËSHIRË)
Studiojini dhe vërini në zbatim këto materiale për ta nxituar kërkimin tuaj për vend 
pune! Ju mund të punoni për këtë me familjen tuaj, një anëtar të grupit ose një mik 
tjetër apo këshilltar.

 Shihni: “Rafael: Job in 6 Days!” [“Rafaeli: Vend Pune brenda 6 ditësh!”] 
(Për ta parë materialin filmik, shkoni te srs. lds. org.)

 Diskutoni: Çfarë e ndihmoi Rafaelin që të kishte sukses në kërkimin e tij për 
vend pune?

 Lexoni: Kërkimi i Përshpejtuar për Vend Pune është një strategji e fuqi-
shme dhe e përditshme kërkimi për vend pune. Në disa zona, kjo 
qasje e ka pakësuar kohën për të gjetur një vend pune nga 200 ditë 
në 20 ditë! Ajo kërkon përpjekje të mëdha. Ajo përfshin tri veprim-
tari të përditshme:
• Përcaktoni 15 burime të reja.
• Krijoni 10 kontakte.
• Bëni 2 takime ose intervista ballë për ballë.

 Shihni: “Daily Job Search: Resources” [“Kërkimi i Përditshëm për Vend 
Pune: Burimet”] (Për ta parë materialin filmik, shkoni te srs. lds. org 
ose lexoni sa vijon.)

Nëpërmjet shkrimeve, ne marrim mësimin se “njerëzit duhet të 
përfshihen me zell në një kauzë të mirë dhe të bëjnë shumë gjëra me 
vullnetin e tyre të lirë. . . . Sepse është në ta fuqia, me anë të së cilës 
ata janë veprues për veten.” Dhe ky urdhërim vjen me një premtim: 
“Për aq sa njerëzit të bëjnë mirë, ata në asnjë mënyrë s’do ta hum-
basin shpërblimin e tyre” (DeB 58:27–28).
Kërkuesit e efektshëm për vend pune e kuptojnë se “është në ta 
fuqia” dhe se Perëndia do t’i ndihmojë teksa ata “përfshihen me 
zell”. Konkretisht, ne do të diskutojmë për një strategji të vërtetuar 
kërkimi për vend pune me tri pjesë. Quhet Kërkimi i Përshpejtuar 
për Vend Pune.
E para, kërkuesit e suksesshëm për vend pune mësojnë të përcaktoj-
në 15 burime të reja përditë. E dyta, ata bëjnë 10 kontakte çdo ditë. 
Dhe e treta, ata mbajnë së paku 2 takime ose intervista ballë për 
ballë çdo ditë.
Në fillim Kërkimi i Përshpejtuar për Vend Pune mund të duket dërr-
mues. Por teksa e diskutojmë çdo element, do ta shihni se është me 
të vërtetë i mundur – dhe i suksesshëm!
Le të fillojmë me burimet. Çfarë është një burim? Një burim është 
një njeri, vend apo gjë që mund të ndihmojnë për ta drejtuar një 
kërkues për vend pune drejt një mundësie të mundshme.

vijon

Si të gjej mundësi të duhura pune?
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Njerëzit mund të përfshijnë miqtë dhe familjen, anëtarët dhe udhë-
heqësit e Kishës, punëdhënësit apo kolegët, mësuesit e shkollave 
dhe këshilluesit për karrierën, njerëzit në dyqan – pothuaj cilindo që 
mund t’ju japë informacion të dobishëm, dhe burime të tjera.
Vendet përfshijnë dhomat e tregtisë, dikasteret vendore të punësi-
mit dhe shoqatat qytetare ose profesionale. Secila prej këtyre ofron 
informacion që mund të ndihmojë.
Dhe gjërat që do ta zgjerojnë kërkimin tuaj, përfshijnë numëra-
torët e biznesit dhe ata telefonikë, faqet e kompanive në internet, 
interneti, botimet dhe revistat tregtare, gazetat dhe mjete të tjera 
informacioni.
Bëni një listë me së paku 15 prej këtyre çdo ditë!

 Ushtrohuni: Ndajeni një fletë letre në tri kolona. Shkruani “Burimet”, “Kontak-
tet” dhe “Takimet” në krye të kolonave. Filloni ta plotësoni këtë 
letër që tani duke renditur sa më shumë burime që të mundeni në 
kolonën e parë. Këto janë njerëz, vende dhe gjëra që kanë infor-
macion për t’ju ndihmuar! Këtu janë disa shembuj. Do t’i plotëso-
ni kolonat e tjera më vonë.

BURIMET  
(bëni një listë)

KONTAKTET  
(telefoni, adresa e postës 

elektronike)

TAKIMET  
(ballë për ballë)

Faqet e Internetit Anëtarët e Kuorumit ose të Shoqatës së 
Ndihmës Punëdhënësit e mundshëm

Gazetat Njerëzit me të cilët keni punuar Mësuesit e shtëpisë

Punësimi Mësuesit Anëtarët e Kishës

Qendra për mbështetjen te vetja Njerëzit që i takoni në një dyqan

vijon

Si të gjej mundësi të duhura pune?
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 Shihni: “Daily Job Search: Contacts” [“Kërkimi i Përditshëm për Vend 
Pune: Kontaktet”] (Për ta parë materialin filmik, shkoni te srs. lds. 
org ose lexoni sa vijon.)

Tani le të flasim rreth kontakteve. Një kontakt nuk është thjesht 
dërgimi i një jetëshkrimi apo plotësimi i një kërkese. Nga të gjitha 
burimet që keni përcaktuar, do t’ju duhet thjesht të bëni 10 kontak-
te të lidhura me punësimin.
Kontaktet përfshijnë çdo ndërveprim të lidhur me punësimin që 
keni me njerëzit: bërja e kërkesës për një punë; dërgimi i një jetë-
shkrimi apo i një pusulle falënderimi; njoftimin e miqve, familjes 
dhe të anëtarëve të Kishës që po kërkoni punë – mesazhet me celular 
ose mesazhet elektronike funksionojnë. Mund të ndërveproni edhe 
me kontakte të tjera rrjeti dhe, sigurisht me punëdhënës të mund-
shëm. Kërkoni mundësi të ndryshme për të ndërvepruar me njerëzit 
dhe për t’i vënë ata në dijeni se po kërkoni punë. Shumica e njerëzve 
do t’ju njohin me kënaqësi me njerëz të tjerë që njohin. Këto lidhje 
çojnë në intervista, të cilat çojnë në vende pune!

 Ushtrohuni: Tani, përdoreni letrën tuaj për të renditur sa më shumë njerëz 
të jetë e mundur, me të cilët mund të viheni në kontakt përpara 
mbledhjes së radhës. Kujtohuni – mos kini siklet! Gjeni një mëny-
rë për të bërë 10 në ditë!

 Shihni: “Daily Job Search: Meetings” [“Kërkimi i Përditshëm për Vend 
Pune: Takimet”] (Për ta parë materialin filmik, shkoni te srs. lds. org 
ose lexoni sa vijon.)

Së fundi, kërkuesit e efektshëm për vend punë e kanë mësuar vlerën 
e takimit të njëmendtë me së paku 2 njerëz ballë për ballë çdo ditë. 
Ky mund të jetë veprimi juaj më me vlerë i çdo dite. Përse? Takimet 
ose intervistat ballë për ballë lejojnë komunikim dhe mirëkuptim 
më të mirë. Njerëzit shpesh “flasin” më së shumti nëpërmjet gjuhës 
së trupit dhe shprehive të fytyrës. Dhe këto mesazhe që nuk thuhen 
me gojë, nuk shkojnë dot nëpërmjet mesazhit elektronik apo telefo-
nit. Nga afër, njerëzit mund ta shohin dhe ta ndiejnë sa i mrekullu-
eshëm jeni!
Gjithashtu, takimet ballë për ballë shpesh ju lejojnë juve ta shihni 
dhe ndieni mjedisin ku mund të punoni. Mund të vëzhgoni se si 
ndërveprojnë njerëzit, sa miqësorë apo të lumtur janë, suksesin e 
organizatës, çfarë nevojash apo mundësish gjenden dhe si mund 
t’i përmbushni ato nevoja. Intervistat e çdo lloji janë mundësi të 
shkëlqyera!

vijon

Si të gjej mundësi të duhura pune?
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Tani, jo të gjitha takimet ballë për ballë duhet të jenë me punëdhë-
nës të mundshëm. Ju mund të takoheni edhe me kontakte të tjera, 
përfshirë miqtë, familjen dhe miqtë e miqve, si dhe sekretaret, mësu-
esit, këshilluesit ose njerëzit e tjerë që bëjnë atë lloj pune që ju doni të 
keni. Thjesht takohuni me njerëz! Thuajuani atyre deklaratën tuaj 
“unë në 30 sekonda” dhe përdoreni pyetjen përmbyllëse për të pyetur 
për udhëzime për vendin e punës dhe për njerëz të tjerë me të cilët të 
takoheni. Vazhdoni ta provoni, ta shitni vlerën tuaj dhe të kërkoni 
ndihmë dhe këshilla. Gjëra të mrekullueshme do të ndodhin!
Ky është Kërkimi i Përshpejtuar për Vend Pune! Çdo ditë, po të 
përcaktoni 15 burime dhe të bëni 10 kontakte, pasja e 2 takimeve 
ballë për ballë do të jetë e lehtë. Do të mahniteni nga fakti se sa 
e nxiton kjo kërkimin tuaj për vend pune! Bëjeni atë me besim të 
madh dhe do t’ju hapen dyer që nuk i menduat kurrë të mundura.

 Ushtrohuni: Tani përdoreni letrën tuaj për të renditur sa më shumë njerëz të 
jetë e mundur, me të cilët mund të takoheni ballë për ballë përpa-
ra mbledhjes sonë të radhës. Mendoni për kohën dhe vendin ku 
mund t’i takoni. Kujtohuni që ta përdorni deklaratën tuaj “unë në 
30 sekonda” në çdo mbledhje.

 Shihni: “Daily Job Search: Putting It All Together” [“Kërkimi i Përditshëm 
për Vend Pune: Vënia e të Gjithave së Bashku”] (Për ta parë materi-
alin filmik, shkoni te srs. lds. org ose lexoni sa vijon.)

Tri pjesët e Kërkimit të Përshpejtuar për Vend Pune nuk janë 
veprimtari të ndara. Teksa veproni, do ta shihni se burimet janë 
gjithandej. Niseni çdo ditë duke i shtuar emra listës suaj. Dhe ndër-
sa bëni kështu, do të mendoni mënyra për t’u vënë në kontakt me 
njerëz dhe kontaktet do të çojnë natyrshëm drejt takimeve.
Grupi juaj i mbështetjes te vetja është një vendburim i shkëlqyer 
burimesh, kontaktesh dhe takimesh. Kështu janë dhe bashkanëta-
rët e Kishës, fqinjët ose kolegët në punë. Vazhdoni t’i shtoni burimet 
tuaja ndërsa bëni kontakte. Kërkoni më shumë kontakte kur të keni 
takime ballë për ballë. Kërkoni më shumë intervista me çdokënd që 
takoheni.
Përdoreni deklaratën tuaj “unë në 30 sekonda”. Kërkimi i Përshpej-
tuar për Vend Pune është i mundur dhe mund të jetë zbavitës pasi 
të keni filluar. Ndaj, mos prisni. Bisedoni me të gjithë. Kërkojeni 
gjithnjë udhërrëfimin e Frymës së Shenjtë dhe qëndroni të denjë. 
Mbani shënime të mira dhe ndiqeni ecurinë. Teksa lëvizni, Zoti do 
t’jua tregojë udhën.

 Ushtrohuni: Tani vështrojeni letrën tuaj. Çfarë do të bëni fillimisht? Bëni një 
plan për të gjetur burime, për të bërë kontakte dhe për të mbajtur 
takime ballë për ballë çdo ditë. Vendosni kur mund ta bëni atë dhe 
kërkojini familjes ose partnerit tuaj në veprim që t’ju ndihmojë.
Gjurmojeni përparimin tuaj me tabelën në faqen tjetër. Gjurmoji-
ni kontaktet tuaja me Formularin e Ndjekjes së Ecurisë së Kontak-
teve në faqen 20. Bëni plot kopje.

Si të gjej mundësi të duhura pune?
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FORMULARI I KËRKIMIT TË PËRSHPEJTUAR PËR VEND PUNE
Shenjojini kutitë teksa e plotësoni çdo veprim dhe shtoni shënime.

DITA 1

Burimet:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Gjithsej në Ditë  

Kontaktet:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Gjithsej në Ditë  

Mbledhjet:  ☐  ☐ Gjithsej në Ditë  
Shënime:

DITA 2

Burimet:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Gjithsej në Ditë  

Kontaktet:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Gjithsej në Ditë  

Mbledhjet:  ☐  ☐ Gjithsej në Ditë  
Shënime:

DITA 3

Burimet:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Gjithsej në Ditë  

Kontaktet:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Gjithsej në Ditë  

Mbledhjet:  ☐  ☐ Gjithsej në Ditë  
Shënime:

DITA 4

Burimet:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Gjithsej në Ditë  

Kontaktet:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Gjithsej në Ditë  

Mbledhjet:  ☐  ☐ Gjithsej në Ditë  
Shënime:

DITA 5

Burimet:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Gjithsej në Ditë  

Kontaktet:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Gjithsej në Ditë  

Mbledhjet:  ☐  ☐ Gjithsej në Ditë  
Shënime:

Si të gjej mundësi të duhura pune?
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FORMULARI PËR NDJEKJEN E ECURISË ME KONTAKTIN
KONTAKTI

Personi ose organizata: 
Telefoni: Adresa: 
Posta Elektronike: Më rekomandoi: 
U vura në kontakt me këtë person □ Po □ Jo Data: 

ÇËSHTJET E DISKUTUARA:

1. 

2. 

3. 
VEPRIMTARI PËR NDJEKJEN E ECURISË:

1. Të plotësohet deri më (data) 

2. Të plotësohet deri më (data) 

3. Të plotësohet deri më (data) 
REKOMANDIME TË REJA:
1. Emri: Telefoni: Faksi: 

Adresa e Postës Elektronike: Adresa: 

2. Emri: Telefoni: Faksi: 

Adresa e Postës Elektronike: Adresa: 

KONTAKTI

Personi ose organizata: 
Telefoni: Adresa: 
Posta Elektronike: Më rekomandoi: 
U vura në kontakt me këtë person □ Po □ Jo  Data: 
ÇËSHTJET E DISKUTUARA:

1. 

2. 

3. 
VEPRIMTARI PËR NDJEKJEN E ECURISË:

1. Të plotësohet deri më (data) 

2. Të plotësohet deri më (data) 

3. Të plotësohet deri më (data) 
REKOMANDIME TË REJA:
1. Emri: Telefoni: Faksi: 

Adresa e Postës Elektronike: Adresa: 

2. Emri: Telefoni: Faksi: 

Adresa e Postës Elektronike: Adresa: 

Si të gjej mundësi të duhura pune?
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Si ta paraqit veten 
me fuqi bindëse?

Kërkimi Im për Vend Pune
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PËR NDËRMJETËSIT
Ditën e mbledhjes:

• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit. Ftojini 
ata të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për zotimet e tyre.

• Përgatitini materialet e mbledhjes. Nuk keni libra apo materiale filmi-
ke? Ju mund t’i merrni ato nga srs. lds. org.

30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të mund të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë me emrat e njerëzve në 

grupin tuaj (shihni shembullin më poshtë).

Emri i anëta-
rit të grupit

E përdora 
deklara-
tën time 

“unë në 30 
sekonda” 

me së paku 
20 njerëz 
(Shkruani 

nr.)

E ushtrova 
parimin te 
broshura 

Themeli Im 
dhe ia dha-
shë mësim 

familjes (Po/
Jo).

I shtova 
kursimet 
(Po/Jo)

Raportova 
te partneri 
në veprim 

(Po/Jo)

Gloria 28 P P P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur të mbërrijnë anëtarët e grupit, kërkojuni të plotësojnë tabelën e 

zotimeve në dërrasë.
• Caktoni një njeri të matë kohën.

Në kohën e fillimit:
• Shpërndani kopje të informacionit të kontaktit të grupit (nga mbledh-

ja e kaluar).
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e 

tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon 
diskutimin.

• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësojeni parimin 2 te broshura Themeli Im. Më pas kthehuni te kjo 

fletore pune dhe vazhdoni leximin te faqja tjetër.

E RE! 

E RE! 

E RE! 

2. Si ta paraqit veten me fuqi bindëse?
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A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për pjesën Raportoni.

 Diskutoni: Lexojeni citimin në të djathtë. Si zbatohet kjo për grupin tonë?

 Ushtrohuni: Le të raportojmë për zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha zoti-
met e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni për ata që i mbajtën 
të gjitha zotimet e tyre.)

 Lexoni: Tani ngrihuni që të gjithë! Ne duhet të përpiqemi t’i mbajmë të 
gjitha zotimet tona. Kyo është një prej zakoneve kyçe për njerëzit e 
mbështetur te vetja.
Ndërkohë që jemi ende në këmbë, le t’i përsëritim së bashku pohi-
met e motos sonë. Këto pohime na kujtojnë për qëllimin e grupit 
tonë.

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e 
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”

Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besim te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u 
bërë të mbështetur te vetja.

 Lexoni: Le të ulemi.

 Diskutoni: Çfarë mësuat nga mbajtja e zotimeve tuaja? Si mund të ndihmoj-
më? Le të këshillohemi së bashku dhe ta ndihmojmë njëri- tjetrin 
me kërkimin tonë për vend pune. Ky është diskutimi më i rëndësi-
shëm i kësaj mbledhjeje!
Çfarë mësuat nga fakti që ua thatë njerëzve deklaratën “unë në 30 
sekonda”? A e përmirësuat atë? A i hodhët në letër kontaktet tuaja 
dhe a e ndoqët ecurinë?
A e provoi ndonjëri Kërkimin e Përshpejtuar për Vend Pune? Ndo-
një rezultat?

“Kur rendimenti 
matet, ai përmirëso-
het. Kur rendimenti 
matet dhe raportohet, 
ritmi i përmirësimit 
përshpejtohet.”
(THOMAS S. MONSON, në 
Conference Report, tetor 
1970, f. 107)

2. Si ta paraqit veten me fuqi bindëse?

RAPORTONI
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SI TA PARAQIT VETEN ME FUQI BINDËSE?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni.

 Shikoni: “The Interview” [“Intervista”] (Nuk keni material filmik? Lexojeni 
faqen 32.)

 Diskutoni: A mendoni se këta njerëz u morën në punë?
Ju i njihni përgjigjet e këqija për pyetjet e intervistave kur i shikoni 
ato! Por a keni ndonjëherë vështirësi të jepni përgjigje të mira në 
një intervistë?

 Lexoni: PYETJA E JAVËS – Si ta paraqit veten me fuqi bindëse?
VEPRIMI I JAVËS – T’i përgatit dhe t’i përdor pohimet e fuqisë 
me një rrjet kontaktesh.

 Lexoni: Në mbledhjen tonë të fundit, diskutuam se si “unë në 30 sekonda” 
mund të rrokë interes si një paraqitje. Hapi ynë i radhës do të jetë 
të shtojmë “pohime të fuqisë” të cilat mund t’ua tregojnë vlerën 
tonë punëdhënësve dhe të tjerëve.
Pohimet e fuqisë i forcojnë jetëshkrimet dhe intervistat. Ato na 
ndihmojnë të flasim me rrjetin tonë. Ato munden madje të na 
ndihmojnë ta mbajmë një vend pune dhe të kemi sukses.
Le t’i lexojmë katër pjesët kyçe të një pohimi fuqie.

KATËR PJESËT KYÇE TË NJË POHIMI FUQIE

Të përcaktojë një 
vlerë, aftësi apo 

pikë të fortë.

   

Të japë një shem-
bull ose arritje 

konkrete.

   

Të tregojë 
rezultatet.

   

Ta përkojë vlerën 
tonë me nevojat e 

punëdhënësit.

2. Si ta paraqit veten me fuqi bindëse?

MËSONI
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SI TA NDËRTOJ NJË POHIM FUQIE?
 Lexoni: Viktoria ka organizuar një diskutim pesëminutësh me një punë-

dhënës të mundshëm. Kur punëdhënësi e pyet rreth përvojës së saj 
në marketing, ajo përdor një nga pohimet e saj të fuqisë.

POHIMI I FUQISË I VIKTORIAS
1  Jam krijuese dhe kërkoj rezultate! Për shembull, 2  në kompaninë Energjetike 

ABC krijova një plan të ri marketingu dhe një broshurë që 3  i rriti shitjet mujore 
direkt me 5%. Kam vetëbesim se mund 4  t’i përmirësoj shitjet e kompanisë suaj në 
të njëjtën mënyrë.

1  Përcaktimi i një aftësie ose pike të fortë 2  Shembulli konkret 3  Rezultati 4  Përkimi me 
nevojat

 Diskutoni: Si e ndihmon ky pohim Viktorian në kërkimin e saj për vend 
pune?

 Lexoni: Ja tek janë disa pohime të tjera model për një misionar të kthyer, 
një pronar biznesi të vogël dhe një nënë – të cilët që të gjithë po 
kërkojnë vende pune. Lexojini ato. Vini re se si të katra pjesët fun-
ksionojnë së bashku.

1. AFTËSIA 2. SHEMBULLI 
(Jini konkret)

3. REZULTATET 
(Jini konkret)

4. PËRKIMI ME 
NEVOJAT

Unë mund të krijoj dhe 
t’u jap shtysë ekipeve.

Për shembull, si një 
vullnetar me kohë të 
plotë për kishën time, 
m’u kërkua të drejtoja 
një ekip me tetë vullne-
tarë të cilët nuk ishin të 
bashkuar dhe nuk po i 
përmbushnin synimet.

Prandaj, unë mbajta 
mbledhje trajnuese 
dhe i ndihmova ata ta 
vlerësonin njëri- tjetrin, 
të vendosnin synime 
dhe t’i përmbushnin ato 
synime.

Mund t’i ndihmoj ekipet 
tuaja të bëhen bashkë 
për t’i përmbushur dhe 
tejkaluar synimet tuaja.

Kam përvojë me zgjidh-
jen e problemeve.

Për shembull, në biz-
nesin tonë familjar, 
nuk ishim të sigurt për 
shpenzimet tona. Ven-
dosa të krijoj shënime 
më të mira dhe t’i gjur-
moj shpenzimet ditore.

Duke i parë shënimet e 
mia dhe duke i gjurmuar 
prirjet, ne vërtetuam se 
një furnitor po na merrte 
pak më shumë para në 
çdo faturë pa na treguar.

Do t’i vë në zbatim këto 
aftësi për zgjidhjen e 
problemeve në çfarëdo 
sfide me të cilën mund 
të jeni duke u përballur 
dhe jam i sigurt se mund 
të gjej një përgjigje të 
mirë.

Unë mund të organizoj. Për shembull, si nënë, 
unë bashkërendoj 
detyrat e shkollës dhe 
detyrat e punës së tre 
fëmijëve në shtëpi.

Duke i administruar këto 
programe, jam siguruar 
që çdo fëmijë ta ketë 
përfunduar shkollën me 
sukses dhe të dijë si të 
punojë.

Mund t’i përdor këto 
aftësi administrimi për 
t’i mbajtur programet 
e kompanisë suaj në 
mënyrë që të zbatohet 
çdo takim.

2. Si ta paraqit veten me fuqi bindëse?
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 Ushtrohuni: Përdoreni këtë faqe për të krijuar disa pohime vetjake fuqie. Filloni 
t’i shkruani ato te hapësirat tani. Mund të punoni me një anëtar 
tjetër të grupit.

1. AFTËSIA 2. SHEMBULLI 
(Jini konkret)

3. REZULTATET 
(Jini konkret)

4. PËRKIMI ME 
NEVOJAT

 Ushtrohuni: Pasi të keni së paku dy pohime fuqie, përdorini me radhë ato me 
një anëtar tjetër të grupit. Thuajini ato me zë të lartë derisa të ndi-
heni me vetëbesim. Përpara mbledhjes sonë të radhës, plotësoni së 
paku pesë pohime fuqie.

 Lexoni: Mund ta nisni me deklaratën “unë në 30 sekonda” kur të jeni duke 
folur me dikë rreth një vendi pune. Ky mund të jetë një punëdhë-
nës ose dikush të cilit i kërkoni t’ju ndihmojë. Më pas, personi 
ndofta do t’ju bëjë disa pyetje të zakonshme. Ju nevojiten pohime 
fuqie që t’iu përgjigjeni këtyre pyetjeve. Do t’ua thoni pohimet 
tuaja të fuqisë shumë njerëzve përpara mbledhjes sonë të radhës.

2. Si ta paraqit veten me fuqi bindëse?
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 Ushtrohuni: Lexojini këto udhëzime si grup. Pasi t’i keni lexuar udhëzimet, 
fillojeni veprimtarinë. Mos merrni më shumë se 10 minuta.
 1. Ngrihuni që të gjithë dhe lëvizni në një vend të hapur për një 

ushtrim të shpejtë. Çdo person duhet të jetë përballë një perso-
ni tjetër.

 2. Personi i parë bën një pyetje të zakonshme, të tillë si:
• Çfarë mund të më tregoni rreth vetes?
• Përse duhet t’ju marrim në punë?
• Cila është pika juaj më e fortë?
• Çfarë duhet t’u them kontakteve të mia për ju?

 3. Personi i dytë jep si përgjigje një pohim fuqie.
 4. Pastaj ndërroheni. Personi i dytë bën një pyetje tjetër të zakon-

shme dhe personi i parë përgjigjet me një pohim fuqie.
 5. Jepjani shpejt njëri- tjetrit këto përshtypje: A pati katër pjesë? A 

u duk i/e çiltër dhe me vetëbesim?
 6. Më pas të gjithë i ndërrojnë partnerët dhe e bëjnë përsëri. Dhe 

përsëri!
 7. Jini sa më të shpejtë që mundeni derisa gjithsecili ta ketë provu-

ar katër herë.

 Diskutoni: A përdorët pohime fuqie për t’iu përgjigjur pyetjeve? Cilat janë 
disa variante të këtyre pyetjeve? Cilat janë disa pyetje të tjera që 
mund të bëjnë intervistuesit?

VEPRIMTARI ME DËSHIRË: SI T’I KTHEJ NEGATIVET NË POZITIVE?

(MOS E BËNI KËTË GJATË MBLEDHJES.)
Nëse e zgjidhni, gjatë javës ju mund të bëni këtë veprimtari:
Mund t’i përdorni pohimet e fuqisë për t’i kthyer pyetjet dhe situatat negative në mundësi 
pozitive. Studiojeni faqen 33 te Burimet.

2. Si ta paraqit veten me fuqi bindëse?
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KU T’I PËRDOR POHIMET E FUQISË?
 Lexoni: Me pohimet tona të reja të fuqisë dhe deklaratën tonë “unë në 30 

sekonda”, kemi mjete të shkëlqyera. Por si të gjejmë njerëz që të na 
dëgjojnë? Çelësi është të bisedojmë me gjithkënd. Pastaj t’u kër-
kojmë atyre të bisedojnë me kontaktet e tyre. Ky është një “rrjet” 
dhe është si të merrni në punë ekipin tuaj të shitjeve!

 Ushtrohuni: Lëvizeni karrigen tuaj për të folur me personin pranë jush.
 1. Bisedoni rreth njerëzve me të cilët do të viheni në kontakt për ta 

përdorur deklaratën “unë në 30 sekonda” dhe pohimet e fuqisë 
përpara mbledhjes sonë të radhës. Renditini disa emra këtu:

  

 

 2. Bisedoni rreth mënyrës se si do ta zgjeroni rrjetin tuaj për të 
krijuar më shumë kontakte. Shkruajini idetë tuaja këtu:

  

 

 Ushtrohuni: Përpara mbledhjes sonë të radhës, ju do të përdorni pohime fuqie 
me kontaktet që njihni. Dhe do t’u kërkoni kotakteve tuaja që të 
bisedojnë me kontaktet e tyre. Me deklaratën tuaj “unë në 30 sekon-
da” dhe pohimet tuaja të fuqisë, keni dy mjete të shkëlqyera për ta 
ndërtuar rrjetin tuaj. Kërkimi juaj për vend pune po merr jetë!

VEPRIMTARI ME DËSHIRË: KËRKIM I PËRSHPEJTUAR PËR PUNË

(MOS E BËNI KËTË GJATË MBLEDHJES.)
Nëse e zgjidhni, ju mund ta bëni këtë veprimtari pas takimit tonë:
Për të lëvizur më shpejt, studiojeni temën “Kërkimi i Përshpejtuar për Vend Pune” në faqen 15. 
Provojeni – 15 burime, 10 kontakte, 2 takime – çdo ditë!

Ju Njerëzit që 
njihni ju

Njerëzit që 
njohin ata

2. Si ta paraqit veten me fuqi bindëse?
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ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.

 Ushtrohuni: Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një 
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni. 
Shkruajeni më poshtë çfarëdo mbrese që të keni.

  

  

  

  

 

 Diskutoni: A dëshiron njeri t’i japë idetë e veta?

“Por, Zoti i di të gjitha 
gjërat që nga fillimi; 
prandaj, ai përgatit një 
rrugë për plotësimin 
e të gjitha punëve të 
tij mes fëmijëve të 
njerëzve.”
1 NEFI 9:6

2. Si ta paraqit veten me fuqi bindëse?

PËRSIATNI
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SI DO TË PËRPAROJ ÇDO DITË?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.

 Ushtrohuni: Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të 
komunikoni me njëri- tjetrin.

Emri i partnerit në veprim Informacion kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në 
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja! 
Nënshkruani më poshtë.

ZOTIMET E MIA

Do t’i përdor pohimet e mia të fuqisë me së paku 20 njerëz këtë javë. (Për disa nga 
këto duhet të ndiqet ecuria me njerëzit me të cilët jeni vënë në kontakt më parë.)
   Rrethojeni synimin tuaj:   20   30   40

Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap mësim familjes 
sime.

Do t’u shtoj kursimeve të mia – qoftë edhe një a dy monedha.

Do ta raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im Nënshkrimi i partnerit në veprim

ZOTOHUNI

2. Si ta paraqit veten me fuqi bindëse?
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SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
 Ushtrohuni: Përpara mbledhjes së radhës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për të 

shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë, shkruani “Po”, “Jo” 
ose numrin e herëve që e mbajtët zotimin.

I përdora po-
himet e fuqi-

së me së paku 
20 njerëz 

(Shkruani nr.)

E ushtrova 
parimin te 
broshura 

Themeli Im 
dhe ia dhashë 
mësim famil-
jes (Po/Jo).

I shtova kur-
simet (Po/Jo)

Raportova 
te partneri 
në veprim 

(Po/Jo)

 Lexoni: Gjithashtu, kujtohuni t’i gjurmoni shpenzimet tuaja vetjake në 
anën e prapme të broshurës suaj Shtegu im Drejt Mbështetjes te Vetja.
Në mbledhjen e radhës të grupit, ndërmjetësi do të vizatojë një 
tabelë zotimesh në dërrasë (si ajo më lart). Ne do të mbërrijmë 10 
minuta më herët përpara se të fillojë mbledhja dhe ta shkruajmë 
përparimin tonë në tabelë.
Zgjidheni dikë që të ndërmjetësojë temën te broshura Themeli Im, 
në mbledhjen tonë të radhës. Kujtojeni atë ta ndjekë materialin 
dhe të mos sjellë në klasë materiale shtesë. (Nuk dini si të ndërmje-
tësoni një temë nga Themeli Im? Lexojeni faqen 13 dhe pjesën e 
brendshme të kapakut të përparmë.)
Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.

Mirëpritja e 
Përshtypjeve
Ju lutemi, dërgojini 
idetë, përshtypjet, su-
gjerimet dhe përvojat 
tuaja te srsfeedback@ 
ldschurch. org.

2. Si ta paraqit veten me fuqi bindëse?
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2. Si ta paraqit veten me fuqi bindëse?

INTERVISTA
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.

INTERVISTUESI: Pra, ç’mund të më thoni 
rreth vetes suaj?
KANDIDATI 1: E keni fjalën çfarë më 
pëlqen të bëj? Jo shumë gjëra, në të vërtetë. 
Nuk kam ndonjë veprimtari të parapëlqyer 
apo interes në të vërtetë. Pak a shumë nuk 
bëj asgjë.
KANDIDATI 2: Ëëë . . . epo, unë . . .
KANDIDATI 3: Oh, do të më pëlqente 
shumë t’jua thoja. Siç mund ta shihni, 
shpenzoj shumë kohë duke ngritur pesha. 
Hamendësohet që të shkoj edhe në orë 
mësimi për administrimin e zemërimit. Por 
kush dëshiron të shkojë tek ato? E dini se 
çfarë dua të them?
KANDIDATI 1: Apo e keni fjalën si jam 
unë në punë? Nuk kam qëndruar gjatë në 
një vend pune aq sa për ta thënë këtë në të 
vërtetë. Mërzitem shpejt dhe thjesht ndaloj 
së paraqituri në punë. . . . Ndoshta nuk 
duhet ta kisha thënë këtë.
KANDIDATI 2: Ëëë . . .
KANDIDATI 3: Dua të them, tipi që e jep 
atë orë mësimi për administrimin e zemëri-
mit, . . . më vjen ta ndaj më dysh. Pra, kush 
do të ishte shefi im? Ju? Ej, ju nuk jeni nga 
ai lloj që kontrollon gjithnjë a jemi të zënë 
me punë, apo jo? Sikur jemi një tufë kala-
majsh të vegjël? Shefi im i fundit e bënte 
atë dhe nuk më pëlqente.

INTERVISTUESI: Përse duhet t’ju marrim 
në punë?
KANDIDATI 2: Duhet të më merrni në 
punë sepse . . . ëë . . .
KANDIDATI 1: Epo, unë kam nevojë për 
një vend pune. Mendova se mami im erdhi 
këtu dhe bisedoi me ju për këtë dje. Ajo tha 
se unë duhet të gjeja një vend pune. Apo jo?
KANDIDATI 3: Do të ishit i marrë, po të 
mos më merrnit në punë. Vura re kur po 
hyja se disa gjëra kanë nevojë vërtetë të 
ndryshohen këtu. Është çudi që ju djema 
jeni ende në biznes. Unë mund ta ndreq 
gjithë këtë. Po. Do të më falënderonit që jua 
shpëtova biznesin.
KANDIDATI 2: Sepse . . . ëë . . .
INTERVISTUESI: Cila është dobësia juaj 
më e madhe?
KANDIDATI 3: Nuk kam ndonjë dobësi. 
Cila është juaja? Plako, i urrej pyetjet si 
këto.
KANDIDATI 2: Dobësi? Ëëë . . .
KANDIDATI 1: Ëëë . . . vjedhja. Dua të 
them, jo vjedhje me të vërtetë. Nuk po e 
vidhja. Është një histori e gjatë. Dua të 
them që do ta ktheja përsëri mbrapsht. 
Mendova se shefi im do të më linte ta merr-
ja borxh për pak kohë.

Kthehuni te faqja 24.

Burimet
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SI T’I KTHEJ NEGATIVET NË POZITIVE?  
(VEPRIMTARI ME DËSHIRË)
 Diskutoni: Si i përgjigjeni kësaj pyetjeje: “Cila është dobësia juaj më e ma-

dhe”? Lexojeni përgjigjen e Glorias.

“Epo, po punoj me aftësinë time për ta administruar kohën më me efektshmëri. Kam gjetur 
një mjet kalendarik që më ndihmon vërtet dhe e përdor atë përditë. Kohë e fundit, pavarësisht 
nga përparësitë e shumta konkurruese, ndihmova të çohej një projekt i madh shitjesh drejt 
përfundimit në kohë.”

 Lexoni: Vini re se Gloria:
• Tregoi një dobësi që është e zakonshme për shumë njerëz.
• E përshkroi konkretisht se si po e mposht dobësinë.
• Shtoi informacion nga një pohim fuqie.

 Ushtrohuni: Provojeni këtë me një pjesëtar të familjes ose mik. Vërini ata t’ju bëj-
në një pyetje negative. Përgjigjuni duke treguar një dobësi që është 
e zakonshme për shumë njerëz. Përshkruani se si e keni mposhtur 
këtë dobësi. Shtoni informacion nga pohimi juaj i fuqisë.

2. Si ta paraqit veten me fuqi bindëse?
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2. Si ta paraqit veten me fuqi bindëse?



3
Si të hyj në tregun e 
“fshehur” të punës?
Kërkimi Im për Vend Pune



36

PËR NDËRMJETËSIT
Ditën e mbledhjes:

• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit. Fto-
jini ata të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për zotimet e 
tyre.

• Përgatitini materialet e mbledhjes.

30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të mund të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë.

Emri i 
anëtarit të 

grupit

I përdora 
pohimet e 
fuqisë me 

së paku 
20 njerëz 

(Shkruani nr.)

E ushtrova 
parimin te 
broshura 

Themeli Im 
dhe ia dhashë 

mësim 
familjes 
 (Po/Jo).

I shtova 
kursimet 
(Po/Jo)

Raportova 
te partneri 
në veprim 

(Po/Jo)

Gloria 32 P P P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur të mbërrijnë anëtarët e grupit, kërkojuni të plotësojnë tabelën e 

zotimeve në dërrasë.
• Caktoni një njeri të matë kohën.

Në kohën e fillimit:
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e 

tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon 
diskutimin.

• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësojeni parimin 3 te broshura Themeli Im. Pastaj kthehuni te kjo 

fletore pune dhe vazhdoni leximin te faqja tjetër.

3. Si të hyj në tregun e “fshehur” të punës?
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A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për pjesën Raportoni.

 Ushtrohuni: Le të raportojmë për zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha zoti-
met e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni.)

 Lexoni: Tani ngrihuni që të gjithë! Le t’i përsëritim së bashku pohimet e 
motos sonë:

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e 
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”

Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besim te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u 
bërë të mbështetur te vetja.

 Lexoni: Le të ulemi.

 Diskutoni: Çfarë mësuat nga fakti që ua thatë njerëzve pohimet e fuqisë? A i 
përmirësuat ato? A i hodhët në letër kontaktet tuaja dhe a e ndo-
qët ecurinë?
A e provoi ndonjëri Kërkimin e Përshpejtuar për Vend Pune? Ndo-
një rezultat?

3. Si të hyj në tregun e “fshehur” të punës?

RAPORTONI
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ÇFARË ËSHTË TREGU I “FSHEHUR” I PUNËS?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni.

 Shikoni: “Look Where There Is Less Competition” [“Shih atje ku Ka më pak 
Konkurrencë”] (Nuk keni material filmik? Lexojeni faqen 48.)

 Lexoni: Le t’i lexojmë bashkë fjalët e diagramit të peshkimit më poshtë. 
Peshqit përfaqësojnë vendet e punës. Vini re se ku janë shumica e 
peshqve, ose ku gjenden shumica e vendeve të punës.

 Diskutoni: Cili person mund të zërë më shumë peshq? Rrethojeni atë person. 
Ku është tregu i “fshehur” i punës?

 Lexoni: Ka shumë më tepër mundësi në tregun e fshehur të punës sesa në 
tregun tradicional të punës. Ku po kërkojmë ne për vende pune? 
Ku duhet të ishim duke kërkuar për vende pune?

Një vend pune i 
publikuar në rekla-
ma ose në internet

Të gjithë janë në 
dijeni për vendin 
e punës – konku-
rrencë e lartë

Një vend pune i 
mundësuar nëpër-
mjet shërbimeve qe-
veritare ose private 
për gjetje të vendeve 
të punës

Shumë njerëz 
janë në dijeni për 
vendin e punës 
– konkurrencë 
mesatare

Një kompani pla-
nifikon të mbushë 
një vend pune që 
nuk publikohet 
domosdoshmërisht

Pak janë në dijeni – 
konkurrencë e ulët

Vendi i punës mund 
të mos publikohet 
ende ose mundëso-
het vetëm nëpër-
mjet dikujt që njeh 
dikë

Askush nuk 
e di – nuk ka 
konkurrencë

3. Si të hyj në tregun e “fshehur” të punës?

MËSONI
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 Lexoni: PYETJA E JAVËS – Si të hyj në tregun e “fshehur” të punës?
VEPRIMI I JAVËS – Të bëj takime ballë për ballë me punëdhë-
nës të mundshëm.

Gjatë kësaj mbledhjeje, ne do të mësojmë dhe ushtrojmë aftësi për 
të na ndihmuar t’i përgjigjemi kësaj pyetjeje dhe të kryejmë këtë 
veprim thelbësor.

KU ËSHTË TREGU I FSHEHUR I PUNËS?
 Shihni: “Most Productive Sources” [“Burimet më Frytdhënëse”] Lexojeni 

faqen 48.)

 Lexoni: Disa strategji kërkimi për vend pune janë më të efektshme se të 
tjerat. Në disa vende numri i njerëzve që gjejnë vende pune në disa 
mënyra, mund të jetë i ngjashëm me grafikun më poshtë. Mund të 
jetë ndryshe në zonën tuaj.

 Ushtrohuni: Përgjigjuni këtyre pyetjeve si grup.
 1. Në këtë tabelë, çfarë metode përdorin shumica e njerëzve për të 

kërkuar një vend pune?
 2. Cila metodë është më e suksesshmja për të gjetur një punë?

METODA

KU SHPENZOJNË 
KOHË NJERËZIT PËR 
TË KËRKUAR VEN-

DE PUNE

KU GJEJNË NË 
FAKT NJERËZIT 
VENDE PUNE

Reklamat/Interneti 65% 14%

Shërbimet qeveritare 
ose private për gjetje të 

vendeve të punës
27% 21%

Kontakti vetjak me 
kompanitë 3% 30%

Gojarisht (kontakte vetja-
ke dhe rekomandime) 5% 35%

Ky është tregu i fshehur 
i punës. Përqendrohuni 
këtu dhe shmangeni 
92% të konkurrencës!

Por mos i shpërfillni 
këto variante ose 
mund të humbni 
35% të vendeve të 
punës!

3. Si të hyj në tregun e “fshehur” të punës?
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SI TË HYJ NË TREGUN E FSHEHUR TË PUNËS?
 Lexoni: Ne i kemi tashmë çelësat për te ky treg i fshehur i punës! Duhen 

kontakte vetjake. Dhe kontaktet më të mira vetjake ne i bëjmë 
duke përdorur 1) deklaratën tonë “unë në 30 sekonda” dhe 2) 
pohimet tona të fuqisë nëpërmjet 3) rrjetit tonë në rritje. Siç e 
mësuam në mbledhjen tonë të fundit, rrjeti ynë përfshin njerëz që 
njohim dhe njerëzit që ata njohin.

 Shihni: “Building Your Network” [“Ndërtimi i Rrjetit Tënd të Bashkëpuni-
mit”] (Nuk keni material filmik? Lexojeni faqen 49.)

 Diskutoni: A e përdorët deklaratën tuaj “unë në 30 sekonda” dhe pohimet 
e fuqisë që nga mbledhja jonë e fundit? A iu kërkuat kontakteve 
tuaja të flisnin me kontaktet e tyre për ju?

Ju Njerëzit që 
njihni ju

Njerëzit që 
njohin ata

3. Si të hyj në tregun e “fshehur” të punës?
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 Ushtrohuni: Grupi ynë është burimi i parë për krijimin e rrjetit. Le të fillojmë ta 
zgjerojmë rrjetin tonë që tani! Lexojini udhëzimet më poshtë dhe 
pastaj filloni:
 1. Ngrihuni në këmbë dhe drejtohuni nga personi pranë jush.
 2. Thuajani personit tjetër deklaratën tuaj “unë në 30 sekonda” 

dhe mbylleni me këto dy pyetje: “Kë njihni që mund të më 
ndihmojë të gjej disa kontakte?” “A mund të bisedoni me 
ata njerëz ju lutem dhe të kërkoni ndihmën e tyre?”

 3. Shkruajini kontaktet në listën e rrjetit te faqja vijuese dhe 
kërkojini personit tjetër t’ju japë më shumë kontakte përpara 
mbledhjes së radhës ndërsa mendohen rreth tyre.

 4. Më pas ndërrojini vendet dhe bëjeni përsëri.
 5. Lëvizni rrotull dhe bëjeni këtë me anëtarët e tjerë të grupit.
 6. Shkruani sa më shumë kontakte që mundeni në faqen tjetër.
 7. Pas mbledhje sonë, bëjeni këtë me njerëz të tjerë që njihni.
 8. Te kolona Përparësia, vërini një numër çdo personi me të cilin 

do të viheni në kontakt nga 1 deri në 20.

Porosi për krijimin  
e rrjetit
 1. Kërkojuni kontakte-

ve drejtime, infor-
macion dhe ide për 
punësim.

 2. Kërkoni gjithnjë më 
shumë rekomandime.

 3. Mbani shënime të 
sakta dhe ndiqeni 
ecurinë.

3. Si të hyj në tregun e “fshehur” të punës?
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LISTA E RRJETIT

Emri
Informacioni i Kontaktit  

(numri i telefonit, adresa, adresa e 
postës elektronike)

Përparësia

 Lexoni: Përpara mbledhjes sonë të radhës, do të vihemi në kontakt me këta 
njerëz, si dhe me këdo tjetër që njohim dhe kontaktet e tyre. Ne do 
të vazhdojmë t’i shtojmë emra listës. Ndërsa vihemi në kontakt 
me këta njerëz, do t’i përdorim pohimet e fuqisë për t’u treguar të 
gjithë atyre atë që mund të bëjmë për ta!
Ne mund të flasim me këta njerëz dhe me shumë të tjerë!
• Miqtë
• Të afërmit
• Fqinjët

• Anëtarët e Kishës
• Njerëzit me të cilët luajmë sporte
• Ish- kolegë

3. Si të hyj në tregun e “fshehur” të punës?
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SI TË TAKOHEM ME PËRGJEGJËS QË MARRIN  
NJERËZ NË PUNË?
 Lexoni: Krijimi i rrjetit mund të na çojë drejt bizneseve që po marrin 

njerëz në punë. Por duhet të gjejmë personin që i merr vendimet e 
marrjes në punë.

 Ushtrohuni: Le të ushtrohemi si grup.
 1. Caktojeni një person që të jetë kërkuesi/ja i/e vendit të punës. 

Ky person duhet të jetë gati për t’i thënë deklaratën “unë në 30 
sekonda”, një pyetje dhe një pohim fuqie një punëdhënësi.

 2. Caktoni dy ose më shumë njerëz që të jenë punonjës: punonjësi 
1 dhe punonjësi 2.

 3. Caktoni një person që të jetë përgjegjësi.
 4. Bëjini të katër njerëzit të ngrihen në këmbë. Ndërmjetësi lexon 

fjalinë e parë në këtë interpretim me role. Më pas, të tjerët lexoj-
në fjalitë e tyre.

Ndërmjetësi: Kjo kërkuese e një vendi pune hyn në një dyqan ose 
zyrë ku dëshiron të punojë. Ajo i flet punonjësit të parë që shikon.
Kërkuesja e Vendit të Punës: Tungjatjeta! Kush është përgjegjësi në 
detyrë tani?
Punonjësi 1: Oh, është Z. Valencuela, por nuk e di ku është ai tani. 
Mund të pyetni ndihmësin e tij atje.
Kërkuesja e Vendit të Punës: Ju faleminderit! [I drejtohet punonjë-
sit 2.]
Kërkuesja e Vendit të Punës: Tungjatjeta! A mund të më thoni ku 
është Z. Valencuela?
Punonjësi 2: Ai shkoi të merrte diçka. Duhet të kthehet shpejt. Oh, 
ja tek është.
Kërkuesja e Vendit të Punës: O, po! Ju faleminderit. [I drejtohet Z. 
Valencuela.]
Kërkuesja e Vendit të Punës: Z. Valencuela, mirëmëngjes! Jam 
________ [emri]. [Thotë deklaratën “unë në 30 sekonda” dhe e 
mbaron me një pyetje]. Si mund ta ndihmojë biznesin tuaj dikush 
me aftësitë e mia?
Përgjegjësi: Në fakt, ne kishim filluar të kërkonim dikë si ju. Kam 
vetëm një minutë kohë. Më tregoni shpejt rreth vetes tuaj.
Kërkuesja e Vendit të Punës: [Thotë një pohim të përshtatshëm 
fuqie.] E di se jeni i zënë. Kur mund të kalojmë pak më shumë kohë 
së bashku, këtë pasdite ose nesër?

3. Si të hyj në tregun e “fshehur” të punës?
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 Diskutoni: Nëse përgjegjësi thotë “jo” ose “kthehu më vonë” apo “plotëso një 
kërkesë”, çfarë mund të thotë kërkuesja e vendit të punës?

 Lexoni: Do të na duhet të përshtatemi me çdo situatë

 Ushtrohuni: Ngrihuni dhe ndahuni në grupe me nga katër veta. Përsëriteni 
interpretimin me role në mënyrë që gjithsecili të ketë mundësinë 
të jetë kërkuesi i vendit të punës.

 Lexoni: Tani kemi disa mjete të fuqishme për t’i përdorur te kontaktet 
tona: “unë në 30 sekonda”, pohimet e fuqisë dhe takimin me për-

gjegjësin. Ju mund të mësoni t’i ktheni negativet në pozitive edhe 
në faqen 33.

 Diskutoni: Si do t’i përdorni këto mjete për të pasur shumë takime frytdhënë-
se përpara herës tjetër që do të mblidhemi?

 Ushtrohuni: Shkoni te faqja 50 dhe lexojeni me radhë se si t’i gjurmoni për-
pjekjet tuaja të kërkimit për vend pune. Pastaj kthehuni këtu.

Kërkuesi/ja i/e 
Vendit të Punës Punonjësi 1

Punonjësi 2
Përgjegjësi

3. Si të hyj në tregun e “fshehur” të punës?
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ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.

 Ushtrohuni: Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një 
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni. 
Shkruajeni më poshtë çfarëdo mbrese që të keni.

  

  

  

  

  

 

 Diskutoni: A dëshiron njeri t’i japë idetë e veta?

“Ki besim tek Zoti me 
gjithë zemër dhe mos 
u mbështet në gjyki-
min tënd; Pranoje në 
të gjitha rrugët e tua, 
dhe ai do të drejtojë 
shtigjet e tua.”
FJALËT E URTA 3:5–6

3. Si të hyj në tregun e “fshehur” të punës?

PËRSIATNI
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SI DO TË PËRPAROJ ÇDO DITË?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.

 Ushtrohuni: Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të 
komunikoni me njëri- tjetrin.

Emri i partnerit në veprim Informacion kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në 
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja! 
Nënshkruani më poshtë.

ZOTIMET E MIA

Do të përdor pohimin “unë në 30 sekonda” dhe pohimet e fuqisë në së paku 30 
kontakte me njerëz që i njoh dhe njerëzit që ata njohin (rrjeti im). (Gjurmojini 
kontaktet tuaja në faqet 50–51. Për disa nga këto duhet të ndiqet ecuria me njerëzit me të 
cilët jeni vënë në kontakt më parë.)
   Rrethojeni synimin tuaj:   30   40   50

Do të punoj me kontaktet e mia dhe do të provoj të takoj përgjegjësin për të 
pasur së paku 10 takime ballë për ballë me punëdhënës të mundshëm. (Gjurmojini 
kontaktet tuaja në faqet 50–51.)
   Rrethojeni synimin tuaj:   10   15   20

Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap mësim familjes 
sime.

Do t’u shtoj kursimeve të mia – qoftë edhe një a dy monedha.

Do ta raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im Nënshkrimi i partnerit në veprim

3. Si të hyj në tregun e “fshehur” të punës?

ZOTOHUNI
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SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
 Ushtrohuni: Përpara mbledhjes së radhës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për të 

shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë, shkruani “Po”, “Jo” 
ose numrin e herëve që e mbajtët zotimin.

U vura në 
kontakt me 
të paktën 
30 perso-
na në rrjet 

(Shkruani nr.)

Takova të 
paktën 10 

punëdhënës 
të mundshëm 
(Shkruani nr.)

E ushtrova 
parimin te 
broshura 

Themeli Im 
dhe ia dhashë 
mësim famil-
jes (Po/Jo).

I shtova kursi-
met (Po/Jo)

Raportova 
te partneri 
në veprim 

(Po/Jo)

 Lexoni: Gjithashtu, kujtohuni t’i gjurmoni shpenzimet tuaja vetjake në 
anën e prapme të broshurës suaj Shtegu im Drejt Mbështetjes te Vetja
Zgjidheni dikë që të ndërmjetësojë temën te broshura Themeli Im, 
në mbledhjen e radhës. (Nuk dini si të ndërmjetësoni një temë nga 
Themeli Im? Lexojeni faqen 13 dhe pjesën e brendshme të kapakut 
të përparmë.)
Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.

Mirëpritja e 
Përshtypjeve
Ju lutemi, dërgojini 
idetë, përshtypjet, su-
gjerimet dhe përvojat 
tuaja te srsfeedback@ 
ldschurch. org.

3. Si të hyj në tregun e “fshehur” të punës?
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SHIH ATJE KU KA MË PAK KONKURRENCË
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.

KUEJMI: Oh, mos! Mbi 200 njerëz kanë 
bërë kërkesë për atë vendin e punës që doja. 
Nuk ka se si të më jepet një mundësi!
KOFI: Kuejm, a e mban mend atë vendin që 
përdornim për të zënë peshq kur ishim më 
të vegjël?
KUEJMI: Po. Ishte një vend i shkëlqyer, i 
fshehur prapa gjithë atyre pemëve. Nuk 
mund ta dalloje fare që ishte aty. Por tani, 
të gjithë e kanë marrë vesh për të. Tani 

është aq i populluar, është e vështirë të zësh 
ndonjë gjë.
KOFI: Pra, në kërkimin tënd për vend pune, 
pse po “peshkon” atje ku po “peshkojnë” 
të gjithë të tjerët? Përse nuk sheh atje ku ka 
më pak konkurrencë? Mendoj se po humbet 
tregun e fshehur të punës. Peshko atje ku 
janë peshqit!
Kthehuni te faqja 38.

BURIMET MË FRYTDHËNËSE
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.

KOFI: Mora gazetën për ty.
KUEJMI: Nuk kam kërkuar më në gazetë. E 
mban mend? Po peshkoj atje ku ka më pak 
konkurrencë.
KOFI: Mirë, ti ke nevojë vërtet të përqendro-
hesh te burimet më frytdhënëse. Por ka disa 

vende të mira pune në gazetë. Ne duhet të 
vazhdojmë të provojmë çdo variant. Çështja 
është thjesht të shpenzosh sasinë e duhur të 
kohës me burimet e tua më frytdhënëse.
Kthehuni te faqja 39.

3. Si të hyj në tregun e “fshehur” të punës?

Burimet
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BUILDING YOUR NETWORK [NDËRTIMI I RRJETIT TËND TË  
BASHKËPUNIMIT]
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.

KUEJMI: Jam përpjekur të mbaj ritmin për 
të krijuar 10 kontakte të reja çdo ditë, por po 
bëhet më e vështirë të gjej kontakte të reja.
KOFI: Epo, unë të kam vëzhguar në këto 
ditët e fundit dhe më duket se je përpjekur 
t’i bësh të gjitha vetë. E di, do të kesh rezul-
tate më të mira nëse e shpenzon një pjesë të 
kohës sate duke krijuar rrjetin.
KUEJMI: Duke krijuar rrjetin?
KOFI: Po, duhet të ndërtosh një ekip, një 
rrjet njerëzish që mund të të tregojnë rreth 
mundësive kur dëgjojnë për to. Duhet të 
kalosh pak kohë duke i ndihmuar të tjerët 
dhe ata mund të jenë në gjendje të të ndih-
mojnë.
KUEJMI: Kam folur me çdokënd që njoh, 
më shumë se një herë.
KOFI: E drejtë. Por rrjeti yt nuk ka përse 
të jetë thjesht me njerëz që i njeh. Duhet 
të përfshijë njerëzit që njohin ata. Kërkoju 
njerëzve që njeh, që të të njohin me njerëzit 
që ata njohin.

KUEJMI: Ëëë. Por çfarë t’u them këtyre nje-
rëzve kur nuk i njoh ata? Është ndryshe nga 
bisedimi me njerëz që tashmë më njohin. 
Nga ta nis?
KOFI:Nise duke i pyetur miqtë e tu a njohin 
dikë 1) që di diçka për karrierën që ke zgje-
dhur, 2) që ka ndikim te marrjet në punë 
ose 3) që thjesht njeh shumë njerëz të tjerë. 
Rrjeti yt do të bëhet shumë i madh dhe do 
të rritjet më shpejt. Dhe ka më tepër gjasë 
të dëgjosh rreth mundësive për vend pune 
gojarisht nëpërmjet rrjetit tënd. Ata do të 
të ndihmojnë të gjesh tregun e fshehur të 
punës.
KUEJMI: Por çfarë t’u them atyre?
KOFI: Nuk ka të bëjë shumë ajo që u 
thua, por si e thua. Ka të bëjë më shumë 
me mënyrën si e paraqet veten. Ushtroje 
deklaratën tënde “unë në 30 sekonda” dhe 
pohimet e tua të fuqisë dhe pa dyshim që 
do të lësh një përshtypje të mirë.
KUEJMI: Epo, dakord. Ndoshta kjo do të 
hapë disa dyer të reja.
Kthehuni te faqja 40.

3. Si të hyj në tregun e “fshehur” të punës?
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GJURMOJINI PËRPJEKJET TUAJA
Përpara mbledhjes sonë të radhës, bëni së paku 30 kontakte për kërkimin për vend 
pune nëpërmjet rrjetit tuaj. Kjo duhet t’ju çojë te së paku 10 takime ballë për ballë 
me punëdhënës të mundshëm.

Vazhdoni të kërkoni te reklamat dhe në internet dhe vizitoni një qendër për mbësh-
tetjen te vetja. Por mbajeni mend ku janë vendet e punës – te tregu i fshehur të 
punës! Shpenzojeni shumicën e kohës dhe përpjekjeve tuaja duke biseduar drejt-
përdrejt me kompanitë dhe duke i takuar kontaktet vetjake nëpërmjet rrjetit tuaj.

Mund t’i gjurmoni kontaktet dhe takimet tuaja në këtë tabelë (jepet shembulli) 
Mbajini shënim takimet tuaja në Formularin e Ndjekjes së Ecurisë së Kontakteve në 
faqen vijuese, ose mund të përdorni një fletore shënimesh të veçantë.

REKLAMAT/
INTERNETI

SHËRBIMET QEVERI-
TARE OSE PRIVATE 
PËR GJETJE TË VEN-

DEVE TË PUNËS

KONTAKTET VETJAKE 
ME KOMPANITË

TAKIMET VETJAKE 
ME NJERËZIT E GJE-

TUR NËPËRMJET 
RRJETIT TUAJ

1. Bëra kërkesë në internet 
për një vend pune si lloga-
ritar

2.

3.

4.

5.

1. I dërgova një “falënderim” 
Glorias në zyrën e shërbi-
meve për vendet e punës

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. I bëra një vizitë për ndjekje 
ecurie Majkëllit te kompa-
nia Accounting, Inc.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1. Takova shokun e Hozesë 
tek Toro Corp.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

3. Si të hyj në tregun e “fshehur” të punës?
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FORMULARI PËR NDJEKJEN E ECURISË ME KONTAKTIN
KONTAKTI

Personi ose organizata: 

Telefoni: Adresa: 

Posta Elektronike: Më rekomandoi: 

U vura në kontakt me këtë person □ Po □ Jo Data: 

ÇËSHTJET E DISKUTUARA:

1. 

2. 

3. 
VEPRIMTARI PËR NDJEKJEN E ECURISË:

1. Të plotësohet deri më (data) 

2. Të plotësohet deri më (data) 

3. Të plotësohet deri më (data) 
REKOMANDIME TË REJA:
1. Emri: Telefoni: Faksi: 

Posta Elektronike: Adresa: 

2. Emri: Telefoni: Faksi: 

Adresa e Postës Elektronike: Adresa: 

KONTAKTI

Personi ose organizata: 

Telefoni: Adresa: 

Posta Elektronike: Më rekomandoi: 

U vura në kontakt me këtë person □ Po □ Jo Data: 

ÇËSHTJET E DISKUTUARA:

1. 

2. 

3. 
VEPRIMTARI PËR NDJEKJEN E ECURISË:

1. Të plotësohet deri më (data) 

2. Të plotësohet deri më (data) 

3. Të plotësohet deri më (data) 
REKOMANDIME TË REJA:
1. Emri: Telefoni: Faksi: 

Posta Elektronike: Adresa: 

2. Emri: Telefoni: Faksi: 

Adresa e Postës Elektronike: Adresa: 

3. Si të hyj në tregun e “fshehur” të punës?
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SHËNIME
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Si të hyj në tregun e “fshehur” të punës?



4
Si të bie në sy si 

zgjedhja e qartë [për 
t’u marrë në punë]?
Kërkimi Im për Vend Pune
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4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?

PËR NDËRMJETËSIT
Ditën e mbledhjes:

• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit. Fto-
jini ata të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për zotimet e 
tyre.

• Përgatitini materialet e mbledhjes.

30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të mund të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë.

Emri i 
anëtarit të 

grupit

U vura në 
kontakt me 
të paktën 

30 persona 
në rrjet 

(Shkruani nr.)

Takova të 
paktën 10 

punëdhënës 
të mundshëm 
(Shkruani nr.)

E ushtrova 
parimin te 
broshura 
Themeli 

Im dhe ia 
dhashë 
mësim 

familjes  
(Po/Jo).

I shtova 
kursimet 
(Po/Jo)

Raportova 
te partneri 
në veprim 

(Po/Jo)

Gloria 33 12 P P P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur të mbërrijnë anëtarët e grupit, kërkojuni të plotësojnë tabelën e 

zotimeve në dërrasë.
• Caktoni një njeri të matë kohën.

Në kohën e fillimit:
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e 

tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon 
diskutimin.

• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësojeni parimin 4 te broshura Themeli Im. Pastaj kthehuni te kjo 

fletore pune dhe vazhdoni leximin te faqja tjetër.
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4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?

RAPORTONI

A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për pjesën Raportoni.

 Ushtrohuni: Le të raportojmë për zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha zoti-
met e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni.)

 Lexoni: Tani ngrihuni që të gjithë! Le t’i përsëritim së bashku pohimet e 
motos sonë:

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e 
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”

Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besim te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u 
bërë të mbështetur te vetja.

 Lexoni: Le të ulemi.

 Diskutoni: Çfarë mësuat ndërsa u vutë në kontakt me njerëzit në rrjetin tuaj? 
A u takuat me disa përgjegjës që marrin njerëz në punë? A i hodhët 
në letër kontaktet tuaja dhe a e ndoqët ecurinë?
A e provoi ndonjëri Kërkimin e Përshpejtuar për Vend Pune? Ndo-
një rezultat?
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SI TË BIE NË SY SI ZGJEDHJA E QARTË [PËR T’U MARRË  
NË PUNË]?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni.

 Shikoni: “What Is He Looking For? Part I” [“Çfarë Po Kërkon Ai? Pjesa I”]
(Nuk keni material filmik? Lexojeni faqen 66.)

 Diskutoni: Çfarë duan të dinë punëmarrësit gjatë intervistave ose kur ju japin 
një kërkesë [për ta plotësuar]? Po sikur përgjigjet tuaja të mund t’ju 
ndihmonin të binit në sy si zgjedhja e qartë për punëdhënësin?

 Lexoni: PYETJA E JAVËS – Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u ma-
rrë në punë]?
VEPRIMI I JAVËS – T’u jap përgjigje të shkëlqyera pyetjeve të 
intervistës dhe kërkesës.

Gjatë kësaj mbledhjeje, do të mësoni t’u përgjigjeni pyetjeve të 
intervistës dhe të plotësoni kërkesa në një mënyrë të tillë që do t’ju 
ndihmojnë të bini në sy!

4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?

MËSONI
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SI TË PËRGATITEM PËR NJË INTERVISTË?
 Lexoni: A kemi frikë nga intervistat? A e vrasim mendjen se për çfarë do të 

na pyetin intervistuesit apo se çfarë duan të dinë ata në të vërtetë?
Në fakt, ne mund ta dimë. Shumica e intervistuesve bëjnë pyetje të 
zakonshme. Le ta lexojmë me radhë si grup këtë tabelë.

PYETJE TË ZAKONSHME ÇFARË MUND TË DËSHIROJË TË 
DËGJOJË INTERVISTUESI

MJETET E 
PËRGJIGJES

Çfarë mund të me tregoni rreth vetes? A mund të flasë mirë ajo? A është e përgati-
tur? “Unë në 30 sekonda”

Cilat janë pikat tuaja të forta? A i përmbush nevojat tona përvoja e tij? Pohim Fuqie

Pse dëshironi të punoni për ne? A ka ajo një synim të qartë? Pohim Fuqie

Çfarë mendoni për shefin tuaj të mëparshëm? A i respekton ai udhëheqësit? Pohim Fuqie

Si reagoni ndaj trysnisë? A merr përgjegjësi për problemet? Pohim Fuqie

Sa prisni të paguheni? A janë pritshmëritë e tij të arsyeshme? Përgjigjuni me pyetje

 Shihni: “What Is He Looking For? Part II” [“Çfarë Po Kërkon Ai? Pjesa 
II”] Ndaloni dhe merrni pjesë si të drejtoheni. (Nuk keni material 
filmik? Lexojini faqet 67–68.)

 Diskutoni: Kur është deklarata juaj “unë në 30 sekonda” një mjet i fuqishëm 
në një intervistë? Kur janë pohimet e fuqisë mjetet e duhura? A e 
kuptoni si ta ktheni një negative në pozitive?

 Ushtrohuni: Merrni gjashtë ose shtatë minuta për të bërë “ushtrimin e shpejtë-
sisë” në vijim.
• Ngrihuni në këmbë dhe drejtohuni nga një anëtar tjetër i gru-

pit.
• Njëri nga ju është punëdhënësi; bëni një pyetje të zakonshme 

nga tabela më lart.
• Tjetri është kërkuesi i vendit të punës; përgjigjuni pyetjes me 

mjetet tuaja.
• Ndërrojini rolet dhe bëjeni përsëri. Jepini njëri- tjetrit përshtypje 

të dobishme!
• Pasi të keni qenë të dy punëdhënësi dhe kërkuesi i vendit të 

punës, lëvizni për te një partner tjetër. Përsëriteni këtë derisa të 
mbarojë koha.

Vazhdoni të ushtroheni pas mbledhjes tonë me familjen apo miq-
të tuaj. Shikojeni tabelën në faqen 69 për më shumë pyetje.

4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?
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SI T’IU PËRGJIGJEM PYETJEVE ME PYETJE?
 Lexoni: Po sikur të mos e dallojmë çfarë dëshiron intervistuesi? Ose po 

sikur të na duhet më tepër informacion? Ndonjëherë ne mund të 
përgjigjemi me pyetje.

 Lexoni: Le t’i vështrojmë këto dy pyetje të zakonshme. Ne do ta lexojmë 
çdo pyetje dhe pastaj informacionin në të djathtë të saj.

PYETJE TË 
ZAKONSHME

ÇFARË MUND TË DË-
SHIROJË TË DËGJOJË 

INTERVISTUESI

MJETET E 
PËRGJIGJES

PËRGJIGJUNI ME 
PYETJE

Çfarë page dëshironi? A ka aq vetëbesim sa të bëjë marrë-
veshje? Përgjigjuni me pyetje Sa paguani zakonisht për 

këtë pozicion?

A keni ndonjë pyetje? A e kupton ajo vendin e punës? Përgjigjuni me pyetje Cila është gjëja më e mirë 
e të punuarit këtu?

 Diskutoni: Kur do të ishte mirë t’i përgjigjeshit një pyetjeje me pyetje? Kur 
nuk do të ishte kjo një ide e mirë? Si mund të përgatiteni të bëni 
pyetje të mira në një intervistë?

 Lexoni: Përpara intervistës, duhet ta studiojmë punëdhënësin dhe të 
shkojmë të përgatitur për të bërë pyetje të mira. Ne mund të përga-
titemi edhe që t’i shtojmë një pyetje deklaratës “unë në 30 sekon-
da” ose një pohimi fuqie. Për shembull: “Për çfarë aftësish të tjera 
do të dëshironit të flisja?”
Pyetjet e mira mund të krijojnë një bisedë të mirë!

Jam shumë i 
interesuar për 
produktet tuaja. 
Si i bëni ato?

VEPRIMTARI ME DËSHIRË: SI TË BËJ MARRËVESHJE PËR NJË PUNË-
SIM QË I PLOTËSON NEVOJAT E MIA ?

(MOS E BËNI KËTË GJATË MBLEDHJES.)
Nëse e zgjidhni, përpara mbledhjes sonë të radhës ju mund të bëni këtë veprimtari: Një pjesë 
e rëndësishme e një interviste është bërja e marrëveshjeve. Nëse dëshironi të mësoni më 
tepër, gjeni kohë për të shqyrtuar temën “Si të Bëj Marrëveshje për një Punësim që i Plotëson 
Nevojat e Mia?” në faqet 70–72 te pjesa Burimet. Diskutoni dhe ushtrohuni me familjen tuaj.

Ju Intervistuesi

Më bëhet qejfi 
që interesoheni! 
Së pari ne marrim 
materialet e 
papërpunuara. 
Pastaj, ne . . .

Këshillë:
Mësoni kur të bëni e 
kur të mos bëni pyetje. 
Mos e teproni duke iu 
përgjigjur pyetjeve me 
pyetje.
Jini të ndjeshëm ndaj 
ndjenjave të intervistu-
esit. Mos lini përshtyp-
je si shumë agresiv.

4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?



59

PO PËR SA I PËRKET QËNDRIMIT DHE PAMJES SIME?
 Ushtrohuni: Ngrihuni që të gjithë dhe përsëriteni këtë frazë tri herë:

Kemi vetëm një rast për të lënë një përshtypje të parë!

 Diskutoni: Çfarë do të thotë për ju teksa përpiqeni të “bini në sy”?

 Ushtrohuni: Lëvizeni karrigen tuaj që të punoni me një anëtar tjetër të grupit. 
Lexojani njëri- tjetrit këtë tabelë. Vendosni se çfarë mund të përmi-
rësoni për të qenë më i miri që mundeni.

POROSI PËR SUKSES

Qëndrimi • Lutuni për ndihmë dhe paqe.
• Jini të sjellshëm dhe të respektueshëm.
• Jini në orar!
• Tregoni interes ndaj kompanisë dhe intervistuesit.
• Buzëqeshni dhe jini të këndshëm.
• Silluni me vetëbesim.
• Flisni qartë

Mirëmbajtja 
Vetjake

• Kini fytyrë, duar e thonj të pastër.
• Përdorni grim të lehtë (gratë).
• Përdorni modele të thjeshta flokësh.
• Kini aromë të mirë.
• Pritini ose rruajini qimet e fytyrës (burrat)
• Kini pamjen e një profesionisti.

Veshja • Përdorni veshje të pastra pa vrima (veshjet nuk kanë pse të jenë të shtrenjta).
• Hekurosini veshjet.
• Vishuni një shkallë më lart se ajo që vishni zakonisht për punë:

◦ Nëse do të shkonit në punë me xhinse dhe bluzë me mëngë të shkurtra, vishni 
pantallona teritali dhe një këmishë më të hijshme.

◦ Nëse do të shkonit në punë me një këmishë më të hijshme, vishni këmishë dhe 
kollare (për burrat) ose një bluzë të mbyllur (për gratë).

4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?
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SI T’I PLOTËSOJ KËRKESAT PËR VEND PUNE?
 Lexoni: Ne duam ta shpenzojmë shumicën e kohës sonë me kontakte dhe 

intervista vetjake nëpërmjet rrjetit tonë. Por me gjasë do të na du-
het të plotësojmë kërkesa gjithashtu, qoftë në letër ose në internet. 
Një kërkesë është si një intervistë në letër.

 Ushtrohuni: Bëhuni bashkë me dy anëtarë të grupit. Plotësojeni kërkesën te dy 
faqet e radhës. Pastaj lexojeni sa vijon dhe diskutoni se si t’i përmi-
rësoni kërkesat tuaja. Pas mbledhjes sonë, rishikojini faqet 73–75.

PJESA E 
KËRKESËS ÇFARË PO KËRKOJNË ATA MJETE DHE POROSI

Informacioni Vetjak A ka ndonjë gjë që e skualifikon atë (e tillë si një 
krim apo problem tjetër)?

Përgjigjuni çdo pyetjeje.
Përdoreni informacionin nga “unë në 30 
sekonda”.
Jini të sinqertë; shmangini hollësitë e panevoj-
shme.

Arsimimi A ka përgatitjen e duhur ai?

Nëse është e mundur, niseni nga titulli apo certi-
fikata më e lartë dhe vazhdoni prapa në kohë.
Shtojini të gjitha trajnimet dhe certifikimet 
konkrete.
Shtoni informacion nga pohimet e fuqisë.

Historia e Punësimit A e ka ajo përvojën që na nevojitet?

Nëse është e mundur, niseni nga puna më e 
fundit dhe kthehuni pas.
Përpiquni t’i shmangni boshllëqet kohore ose 
shpjegojini ato.
Përdorni informacion nga pohimet e fuqisë.

Referencat A ka mjaftueshëm informacion që unë të vihem 
në kontakt me të?

Përgatiteni së paku një referencë (merrni leje) për 
karakterin tuaj (ndershmërinë etj.) dhe një për 
aftësitë dhe rezultatet tuaja në vendin e punës.

Çmimet ose Njohjet 
në Punë A ka aftësi të veçanta ai?

Nëse është e mundur, niseni nga më të rëndë-
sishmit dhe shkoni drejt më pak të rëndësishmit.
Shtoni informacion nga pohimet e fuqisë.

Të përgjithshme A është kërkesa e rregullt dhe e pastër? Shkruani qartë.
Bëjeni të këndshme për t’u parë.

4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?
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FORMULARI I KËRKESËS PËR VEND PUNE

Emri:    Data:  

Adresa:  

Telefoni:   Posta Elektronike:   

Pozicioni:    Paga e Dëshiruar:   Data kur jeni në dispozicion:   

A keni punuar ndonjëherë për këtë kompani? □ Po □ Jo Data: 

Nëse po, kur? 

A jeni dënuar ndonjëherë për një krim? □ Po □ Jo Data: 

Nëse po, shpjegojeni: 

Arsimimi

Kolegji/Universiteti:   Adresa:  

Nga:   Drejtuar:   A u diplomuat? □ Po □ Jo Diplomë:   

Shkolla e Mesme:   Adresa:  

Nga:   Drejtuar:   A u diplomuat? □ Po □ Jo Titulli akademik:   

Referenca

Emri i Plotë:    Lidhja Familjare:   Telefoni:  

Emri i Plotë:    Lidhja Familjare:   Telefoni:  

Emri i Plotë:    Lidhja Familjare:   Telefoni:  

4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?
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Vendet e Mëparshme të Punës:

Titulli i Vendit të Punës:     Paga Fillestare:   Paga Përfundimtare:  

Përgjegjësitë:  

Nga:   Drejtuar:   Shkaku i Largimit:     

Kompania:    Telefoni:  

Titulli i Vendit të Punës     Paga Fillestare:   Paga Përfundimtare:  

Përgjegjësitë:  

Nga:   Drejtuar:   Shkaku i Largimit:     

Kompania:    Telefoni:  
Unë vërtetoj se përgjigjet e mia janë të vërteta dhe të plota me aq njohuri sa kam.
Nëse kjo kërkesë çon në punësim, unë e kuptoj se informacioni i rremë apo çorientues në kërkesën 
apo intervistën time mund të çojnë në pushimin tim nga puna.

Nënshkrimi:    Data:  

4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?
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ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.

 Ushtrohuni: Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një 
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni. 
Shkruajeni më poshtë çfarëdo mbrese që të keni.

  

  

  

  

  

 

 Diskutoni: A dëshiron njeri t’i japë idetë e veta?

“Unë do të të edukoj 
dhe do të të mësoj 
rrugën, nëpër të cilën 
duhet të ecësh; unë do 
të të këshilloj dhe do ta 
mbaj syrin tim mbi ty.”
PSALMEVE 32:

4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?

PËRSIATNI



64

SI DO TË PËRPAROJ ÇDO DITË?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.

 Ushtrohuni: Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të 
komunikoni me njëri- tjetrin.

Emri i partnerit në veprim Informacion kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në 
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja! 
Nënshkruani më poshtë.

ZOTIMET E MIA

Do të përdor pohimin “unë në 30 sekonda” dhe pohimet e fuqisë në së paku 40 
kontakte me njerëz që i njoh dhe njerëzit që ata njohin (rrjeti im).
   Rrethojeni synimin tuaj:   40   50   60

Do të punoj me kontaktet e mia dhe do të provoj të takoj përgjegjësat për të 
pasur së paku 10 takime ballë për ballë me punëdhënës të mundshëm.
   Rrethojeni synimin tuaj:   10   15   20

Do t’i ushtroj aftësitë e mia për intervistën dhe kërkesën me punëdhënësit dhe të 
tjerët

Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap mësim familjes 
sime.

Do t’u shtoj kursimeve të mia – qoftë edhe një a dy monedha.

Do ta raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im Nënshkrimi i partnerit në veprim

4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?

ZOTOHUNI



65

SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
 Ushtrohuni: Përpara mbledhjes së radhës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për të 

shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë, shkruani “Po”, “Jo” 
ose numrin e herëve që e mbajtët zotimin.

U vura në 
kontakt me 
të paktën 
40 perso-
na në rrjet 

(Shkruani nr.)

Takova të 
paktën 10 

punëdhënës 
të mundshëm 
(Shkruani nr.)

I ushtrova 
aftësitë e mia 
për intervis-

tën dhe kërke-
sën (Po/Jo)

E ushtrova 
parimin te 
broshura 

Themeli Im 
dhe ia dhashë 
mësim famil-
jes (Po/Jo).

I shtova kursi-
met (Po/Jo)

Raportova 
te partneri 
në veprim 

(Po/Jo)

 Lexoni: Gjithashtu, kujtohuni t’i gjurmoni shpenzimet tuaja vetjake në 
anën e prapme të broshurës suaj Shtegu im Drejt Mbështetjes te Vetja
Zgjidheni dikë që të ndërmjetësojë temën te broshura Themeli Im, 
në mbledhjen e radhës. (Nuk dini si të ndërmjetësoni një temë nga 
broshura Themeli Im? Lexojeni faqen 13 dhe pjesën e brendshme 
të kapakut të përparmë.)
Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.

4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?

Mirëpritja e 
Përshtypjeve
Ju lutemi, dërgojini 
idetë, përshtypjet, su-
gjerimet dhe përvojat 
tuaja te srsfeedback@ 
ldschurch. org.
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WHAT IS HE LOOKING FOR? [ÇFARË PO KËRKON AI?] PJESA I
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.

MJEDISI: Hozeja (shefi) po interviston 
Migelin (kërkuesi i vendit të punës). Kjo po 
ndodh gjatë një interviste.
HOZEJA: Në rregull, mirë. Tani, mund të 
ma përshkruani gabimin tuaj të fundit të 
madh, arsyen përse ndodhi dhe çfarë bëtë 
lidhur me të?
MIGELI: [Duke u menduar] Çfarë lloj 
pyetjeje është kjo? Çfarë dëshiron ai? Sikur 
ta dija çfarë po kërkon ai.
HOZEJA: [Duke u menduar] Dua thjesht të 
shoh a e kupton ai çfarë bëri gabim dhe a e 
ndreqi problemin.

MIGELI: [Duke u menduar] E di çfarë po 
kërkon ai. Duhet ta kthej një negative në 
pozitive!
MIGELI: [Me zë të lartë] Epo, më kujtohet 
një herë kur përgjegjësi im mendoi se e 
kisha kaluar një afat. Ajo që ndodhi në të 
vërtetë, ishte se unë nuk i kisha komuni-
kuar disa ndryshime nga klienti. Nga ajo 
kohë e tutje, u sigurova që t’i vija të gjithë 
në dijeni për atë që po ndodhte!
HOZEJA: Kjo tingëllon mjaft mirë, Migel. 
Duket sikur mësove diçka!

Kthehuni te faqja 56

Burimet
4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?
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ÇFARË PO KËRKON AI? [ÇFARË PO KËRKON AI?] PJESA II
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim. Shënim për Ndërmjetësin: Kur thotë të 
diskutoni, lëreni grupin të përgjigjet para se të lëvizni më tej.

TREGIMTARI: Pra, ja tek jemi me Hozenë 
(intervistuesin) dhe Migelin (punëmarrësin e 
mundshëm). Hozeja do të bëjë katër pyetje të 

zakonshme. Do të flasim rreth mënyrës se si 
Migeli duhet të përgjigjet. Jeni gati?
HOZEJA: Përshëndetje! Pra, çfarë mund të 
më tregoni rreth vetes?

DISKUTONI:  1) Çfarë dëshiron të dijë intervistuesi? 2) Si mund 
ta përdorë Migeli deklaratën “unë në 30 sekonda” 
për t’u përgjigjur? (Shihni skicën në të djathtë.)

TREGIMTARI: Dakord, ja çfarë po mendon 
në fakt shefi.
HOZEJA: A mund të japë një përgjigje të 
qartë ai? A është i kualifikuar?
TREGIMTARI: Pra Migeli ndoshta duhet të 
përdorë deklaratën e tij “unë në 30 sekon-
da”.
MIGELI: Jam Migel Fuentes. Po bëj 
kërkesë për të qenë përgjegjësi juaj i ri i 

kontabilitetit. Kam pasur gjashtë vjet 
përvojë dhe kam udhëhequr një ekip konta-
biliteti prej pesë vetash. Së bashku i ulëm 
kostot tona vitin e kaluar me 15% dhe e rri-
tëm prodhimin me 23%. U diplomova me 
një certifikatë për kontabilitet dhe kam një 
licencë nga shteti. Fundjavave, më pëlqen 
shumë një lojë e mirë futbolli. Çfarë do të 
donit të dini tjetër?

HOZEJA: Kjo është fantastike, ju faleminde-
rit. Tani, cilat janë disa pika të tjera të forta?

DISKUTONI:  1) Çfarë dëshiron të dijë intervistuesi?  
2) Si mund ta përdorë Migeli një pohim fuqie për 
t’u përgjigjur? (Shihni skicën në të djathtë.)

TREGIMTARI: Ja çfarë dëshiron të dëgjojë 
në të vërtetë Hozeja.
HOZEJA: A i ka ai aftësitë që na nevojiten? 
A mund ta vërtetojë këtë me rezultate?
TREGIMTARI: Duke qenë se kjo është ajo 
që do Hozeja, Migeli ndoshta mund të për-
dorë një pohim fuqie për t’u përgjigjur.
MIGELI: Më lejoni t’ju jap një shembull. 
Kërkoj përherë t’i shkurtoj kostot. Për 
shembull, rreth tre muaj më parë shkova te 

përgjegjësi im dhe i shpjegova se po hum-
bisnim rreth 3.000 USD në javë për shkak 
të pagesave të vonuara. Në fillim ai ishte 
dyshues, por i tregova numrat. Ndaj më 
kërkoi ta zgjidhja problemin. Me kalimin 
e 10 javëve, qeshë në gjendje t’i pakësoja 
pagesat e vonuara me 30 ditë për faturë, gjë 
që shpëtoi mijëra dollarë. Mund ta përdor 
këtë aftësi për t’i zgjidhur problemet këtu në 
Korporatën e Sportit.

“Unë në 30 
Sekonda”
 1. Emri
 2. Objektivi
 3. Kualifikimet
 4. Veçoritë
 5. Mbarojeni me një 

pyetje

Pohimi i Fuqisë
 1. Të përcaktojë një 

aftësi apo pikë të 
fortë.

 2. Shembulli konkret
 3. Rezultati
 4. Të përkojë me 

nevojat

4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?
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TREGIMTARI: Ja tek është një pyetje tjetër 
– një pyetje që nuk na pëlqen ta dëgjojmë!

HOZEJA: Cilat janë disa nga dobësitë 
tuaja?

DISKUTONI:  1) Çfarë dëshiron të dijë intervistuesi? 2) Si mund 
të përgjigjet Migeli duke i kthyer negativet në 
pozitive? (Shihni skicën në të djathtë.)

TREGIMTARI: Ja çfarë po mendon inter-
vistuesi.
HOZEJA: A është ai i ndërgjegjshëm për 
një dobësi? A ka bërë ai ndonjë gjë për ta 
zgjidhur?
TREGIMTARI: Duke qenë se kjo është ajo 
që do të dëgjojë Hozeja, Migeli mund të për-
gjigjet duke e kthyer negativen në pozitive.
MIGELI: Disa njerëz thonë se kujdesem 
shumë që t’i ndihmoj klientët t’i paguajnë 

në kohë faturat e tyre. Ndaj, kam punuar 
fort për t’i drejtpeshuar rezultatet e page-
save me shërbimin ndaj klientit. Dhe kam 
mësuar shumë. Duke u kujdesur më shumë 
për të gjithë klientët dhe nevojat e tyre, 
kam qenë në fakt në gjendje ta ndihmoja 
kompaninë të paguhej më shpejt. Dhe mora 
çmim për shërbimin më të mirë ndaj klien-
tit muajin që shkoi.

TREGIMTARI: Dakord, ja tek është një 
pyetje e zakonshme.

HOZEJA: Shkëlqyeshëm, Migel. Ju falemin-
derit. Tani pra, përse dëshironi të punoni 
për ne?

DISKUTONI:  1) Çfarë dëshiron të dijë intervistuesi?  
2) Si mund ta përdorë Migeli një pohim fuqie për 
t’u përgjigjur? (Shihni skicën në të djathtë.)

TREGIMTARI: Pra, ja çfarë po mendon 
intervistuesi.
HOZEJA: A e di ai çfarë na nevojitet? A i 
intereson atij?
TREGIMTARI: Duke qenë se kjo është ajo 
që do intervistuesi, Migeli mund të përdorë 
një pohim tjetër fuqie për t’u përgjigjur.
MIGELI: Epo, Z. Martinez, kërkimi që bëra 
për Korporatën e Sportit ishte shumë inte-
resant. Ju përqendroheni te shitja e pajis-
jeve sportive dhe keni qenë të suksesshëm. 

Dëgjova se po filloni disa produkte të reja, 
të përmirësuara. Dua të punoj me një 
kompani të suksesshme që është në rritje. 
Unë kam mjaft njohuri edhe rreth sporte-
ve dhe ushtrimeve. Gjatë vitit të shkuar, 
punova vullnetarisht si trajner futbolli dhe 
e ndihmova skuadrën të përmirësonte edhe 
rezistencën edhe rendimentin. E kuptoj 
atë që po kërkoni të arrini, dhe mund t’ju 
ndihmoj ta bëni.

Kthehuni te faqja 57

Kthejini Negativet 
në Pozitive
 1. Tregoni një dobësi 

që është e zakon-
shme për shumë 
njerëz.

 2. Përshkruajeni 
konkretisht se si e 
keni mposhtur këtë 
dobësi.

 3. Shtoni informacion 
nga pohimet tuaja 
të fuqisë.

Pohimi i Fuqisë
 1. Të përcaktojë një 

aftësi apo pikë të 
fortë.

 2. Shembulli konkret
 3. Rezultati
 4. Të përkojë me 

nevojat

4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?
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USHTROHUNI PËR T’IU PËRGJIGJUR PYETJEVE TË ZAKONSHME
Përpara mbledhjes sonë të radhës, ushtrohuni për t’iu dhënë përgjigje pyetjeve me 
partnerin tuaj në veprim, familjen ose miqtë.

PYETJE TË ZAKONSHME
ÇFARË MUND TË DËSHIROJË 

TË DIJË INTERVISTUESI RRETH 
JUSH

MJETET E PËRGJIGJES

Çfarë mund të më tregosh rreth 
vetes?

A mund të flasë mirë ajo? A është e kualifi-
kuar? “Unë në 30 sekonda”

Cilat janë pikat tuaja të forta? A i përmbush nevojat tona përvoja e tij? Pohim Fuqie

Cilat janë dobësitë tuaja? A është ajo e sinqertë? A është përmirësuar 
ajo? Kthejeni negativen në pozitive

Pse dëshironi të punoni për ne? A ka bërë kërkime ajo? A ka synime ajo? Pohim Fuqie

Përshkruajeni gabimin tuaj të fun-
dit të madh.

A është e logjikshme arsyeja e tij për gabi-
min? A mësoi ai nga kjo? Kthejeni negativen në pozitive

Çfarë mendoni për shefin tuaj të 
mëparshëm? A i respekton ajo udhëheqësit? Pohim Fuqie

Si reagoni ndaj trysnisë? A merr ai përgjegjësi për problemet? Pohim Fuqie

A janë hedhur poshtë ndonjëherë 
idetë tuaja?

A është ngulmuese ajo? A është pozitive 
ajo? Kthejeni negativen në pozitive

Cilat janë synimet tuaja për karrie-
rën?

A do të na ndihmojë ai të kemi sukses? A 
është ai i përqendruar? “Unë në 30 sekonda”

Sa prisni të paguheni? A janë pritshmëritë e tij të arsyeshme? Përgjigjuni me pyetje

A keni ndonjë pyetje për mua? A i intereson atij? A është ai i interesuar? Përgjigjuni me pyetje

4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?
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SI TË BËJ MARRËVESHJE PËR NJË PUNËSIM QË I PLOTËSON NE-
VOJAT E MIA? (VEPRIMTARI ME DËSHIRË)
 Lexoni: Kur punëdhënësi vendos të na ofrojë një vend pune, mund të 

diskutojmë për kushtet e punësimit. Këto kushte përfshijnë pagën 
tonë, kur do të punojmë dhe sa orë, kushtet e punës ose çështje të 
tjera. Synimi është të jesh i hapur dhe i sinqertë dhe që çdokush të 
ndihet mirë rreth rezultateve.

 Diskutoni: Çfarë vështirësie ka marrëveshja? Pse do të bënit marrëveshje?

 Lexoni: Këtu janë pesë hapa që mund t’i përdorim për këtë lloj diskutimi:
• T’i përcaktojmë nevojat tona përpara kohe.
• Të vendosim çfarë është më e rëndësishme dhe çdo kusht mini-

mal të pranueshëm.
• Ta mësojmë atë që mund të ofrojë punëdhënësi dhe atë që është 

e rëndësishme për të.
• Të kërkojmë frymëzim; të mendojmë mënyra se si edhe ne, 

edhe punëdhënësi mund të dalim të “fituar”.
• Të ushtrohemi për diskutimin me një pjesëtar të familjes ose 

mik.

4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?
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 Ushtrohuni: Përdoreni tabelën e mëposhtme për të menduar rreth nevojave 
tuaja të lidhura me vendin e punës.
Shembujt janë me ngjyrë gri; thjesht shkruani mbi to.
 1. Jepini një numër çdo nevoje sipas rendit të përparësisë për ju. 

Përdoreni numrin “1” si përparësinë më të lartë.
 2. Vendosni atë që mendoni ju se është niveli minimal për çdo 

nevojë.
 3. Diskutoni për këto me bashkëshortin/en ose familjen tuaj. 

Lërini ata t’jua tregojnë përparësitë e tyre dhe vendosini nivelet 
minimale së bashku. Nëse ka mospajtime, bëni një marrëveshje.

NEVOJAT E MIA 
(Shtoni ndonjë 

tjetër)

PËRPARËSITË 
E MIA  

(ju i vini 
një numër 
secilës, 1 

është më e 
larta)

PËRPARËSITË E 
FAMILJES  

(ata i vënë një 
numër secilës, 1 
është më e larta)

MINIMUMI I PRA-
NUESHËM  

(kufiri i poshtëm 
për çdo nevojë)

PËRPARËSITË 
E PUNËDHËSIT 

(dëshirat/nevojat 
sipas përparësisë 

nëse i dini)

Paga: 1 2 3000 USD/muaj Shtrirja e pagës 
2200–3200

Orët e Punës 5 1 Të mos punoj të dielave Punë në fundjavë kur 
nevojitet

Mjedis i Pastër 6 5 Të mos ketë lëndë kimi-
ke të rrezikshme

Lëndë kimike që e bëjnë 
punën më të shpejtë

Bashkëpunëtorët 
në Punë 3 6 I ndershëm I përpiktë, shumë 

punëtor

Mundësia 2 4 ngritje në detyrë për 
90 ditë Të punojë në grup

Kujdesi Shëndetë-
sor 4 3 - - - - - - 

 Diskutoni: Çfarë mësuat nga ky ushtrim?

 Ushtrohuni: Tani mendoni rreth një punëdhënësi për të cilin do të donit të 
punonit. Cilat janë përparësitë e tij? A mund ta zbuloni çfarë ka 
më shumë rëndësi për të? Vërini përparësitë e punëdhënësit tuaj 
në tabelën e mësipërme përpara intervistës suaj.

 Diskutoni: Nga përvojat tuaja, si mund t’i përputhni nevojat tuaja me dëshi-
rat e punëdhënësit?

4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?
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Porosi:
Nëse një ofertë është 
shumë e ulët, provoni 
të heshtni. Prisni për 
10 sekonda përpara se 
të përgjigjeni. Shpesh, 
personi me të cilin po 
bëni marrëveshje do 
të japë një ofertë më 
të mirë për ta thyer 
heshtjen.

 Ushtrohuni: Me një pjesëtar të familjes ose mik, bëjeni këtë interpretim me role.
 1. Lexojeni këtë situatë: Në intervistën e tij të parë, Kofi mësoi se 

shtrirja e rrogës për këtë pozicion është 95 deri në 105 dollarë-
në ditë. Tani, ai është në intervistën e tij të dytë. Punëdhënësi i 
ofron një vend pune me 96 dollarë në ditë. Kofit i duhen së paku 
100 dollarë në ditë. Atij mund t’i duhet ndihmë edhe për trans-
portin dhe ka vendosur se nuk do të punojë të dielën.

 2. Njëri nga ju të marrë rolin e punëdhënësit dhe tjetri të marrë 
rolin e Kofit. Punëdhënësi e nis duke i ofruar Kofit punën me 
96 dollarë në ditë. Ai i kërkon atij të punojë dy të diela në muaj. 
Kofi duhet të përpiqet të arrijë një marrëveshje për zgjidhje që 
është e pranueshme për të dy.

 3. Më pas ndërrojini rolet dhe bëjeni përsëri.

 Diskutoni: Si shkoi? A iu përgjigjët pyetjeve me pyetje? A menduat të bëni 
marrëveshje për përfitime të tjera?

 Lexoni: Ja tek është një mënyrë se si mund të shkojë marrëveshja e Kofit. 
Le të lexojmë nëpër këtë tabelë. Kush fiton? A e zgjidhën ata prob-
lemin e të punuarit të dielën?

OFERTA 
FILLESTARE

E RËNDË-
SISHME PËR 
KOMPANINË

E RËNDËSISH-
ME PËR KOFIN

PËR ÇFARË BËN 
MARRËVESHJE 

KOFI
OFERTA E RISHIKUAR

Rroga 96 do-
llarë në ditë

Kompania mund të 
paguajë deri në 98 
dollarë në ditë për 
dikë me nivelin e 
përvojës së Kofit.

Kofit i duhen 100 
dollarë në ditë. 3 
nga ato 100 duhen 
për transportin për 
në punë.

Kofi i kërkon 
kompanisë 97 në 
ditë dhe të paguajë 
udhëtimin me auto-
bus prej 3 dollarësh 
në ditë.

Kompania bie dakord me rrogën prej 
97 dollarësh në ditë për Kofin dhe të 
paguajë udhëtimin e tij me autobus. 
Kompania ka një ujdi me kompani-
në e autobusave. Ajo i paguan asaj 
vetëm 1 dollar në ditë për udhëtimin 
e Kofit.

 Diskutoni: Po sikur të mos arrini një pajtim? A duhet të ikni nga kjo mundësi 
nëse nuk i plotëson nevojat tuaja?

 Lexoni: Duke i ushtruar aftësitë tuaja për marrëveshje, ju shpesh mund të 
arrini marrëveshje që janë të mira për cilindo që është i përfshirë. 
Çfarëdo marrëveshje të bëni, kërkoni një pohim me shkrim deri në 
një datë të caktuar. Ajo i mbron të gjithë!

4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?
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SHEMBULL KËRKESE

FORMULARI I KËRKESËS PËR VEND PUNE

Emri:    Data:  

Adresa:  

Telefoni:   Posta Elektronike:   

Pozicioni:    Paga e Dëshiruar:   Data kur jeni në dispozicion:   

A keni punuar ndonjëherë për këtë kompani? □ Po □ Jo Data: 

Nëse po, kur? 

A jeni dënuar ndonjëherë për një krim? □ Po □ Jo Data: 

Nëse po, shpjegojeni: 

Arsimimi

Kolegji/Universiteti:   Adresa:  

Nga:   Drejtuar:   A u diplomuat? □ Po □ Jo Diplomë:   

Shkolla e Mesme:   Adresa:  

Nga:   Drejtuar:   A u diplomuat? □ Po □ Jo Titulli akademik:   

Referenca

Emri i Plotë:    Lidhja Familjare:   Telefoni:  

Emri i Plotë:    Lidhja Familjare:   Telefoni:  

Emri i Plotë:    Lidhja Familjare:   Telefoni:  

EmriMbiemri
Pullagari Amit 6 dhjetor 2013

1234567890

Trajner procesi
70000 
dollarë janar 2014

Një Kolegj Teknik Çfarëdo

Një Shkollë Publike Çfarëdo

2011

2002

2013 X

X

X

X2007

Certifikatë

Certifikatë

Vivek Sing

Shrati Patel

Kavita Ram

Mësues

Shef

Koleg

1234567891

1234567892

1234567893

Një Rrugë Çfarëdo 4321, Gangtok

Një Rrugë Tjetër 1234, Hiderabad

Amit1234@emailcompany.com

Një Rrugë Çfarëdo 1234, Hiderabad

4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?
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Vendet e Mëparshme të Punës:

Titulli i Vendit të Punës:     Paga Fillestare:   Paga Përfundimtare:  

Përgjegjësitë:  

Nga:   Drejtuar:   Shkaku i Largimit:     

Kompania:    Telefoni:  

Titulli i Vendit të Punës:     Paga Fillestare:   Paga Përfundimtare:  

Përgjegjësitë:  

Nga:   Drejtuar:   Shkaku i Largimit:     

Kompania:    Telefoni:  
Unë vërtetoj se përgjigjet e mia janë të vërteta dhe të plota me aq njohuri sa kam.
Nëse kjo kërkesë çon në punësim, unë e kuptoj se informacioni i rremë apo çorientues në kërkesën 
apo intervistën time mund të çojnë në pushimin tim nga puna.

Nënshkrimi:    Data:  

Mbikëqyrësi/ja

Mbikëqyrja e punëtorëve të linjës

Trajnimi i punëtorëve të linjës

40000

2010

2008

2011

2010

30000Trajner për Vende Pune 32000

Kthimi në Shkollë

Vendi i ri i punës

Një Kompani Çfarëdo

Një Kompani Tjetër

1234567894

1234567895

6 dhjetor 2013Amit Pullagari

45000

4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?
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SHEMBULL JETËSHKRIMI

Uilliam Ousu
Adresa: Një Rrugë Çfarëdo 1234, Akra, Ganë
Tel: 1234567896
Adresa e postës elektronike: owusu1234@emailcompany.com

Të Dhënat Vetjake
Emri i Plotë Uilliam Ousu
Gjinia Mashkull
Data e Lindjes 16 prill 1980
Vendlindja Kumasi, Ganë
Gjendja civile Beqar

Formimi Arsimor
2007–2011 Certifikatë nga Një Shkollë Teknike Çfarëdo
2000 U diplomova në Një Shkollë të Mesme Çfarëdo

Përvojat e Punës
2004–2006 punova si misionar me kohë të plotë
2007–2011 punova si udhëheqës grupi në Një Restorant Çfarëdo
2011– duke punuar për Limuzinën Çfarëdo si një agjent prenotimesh

Kurset Përgatitore
2009 Përfundova kursin përgatitor për hartim tabelash elektronike
2013 Përfundova kursin përgatitor për shërbimin ndaj klientit
2012 Përfundova kursin përgatitor për biznesin e vogël

Aftësi Kompjuterike
2003 Tabela elektronike, baza e të dhënave, interneti / posta elektronike

Gjuhët
Ashanti Tui Gjuha mëmë
Anglisht Mirë

Interesat dhe Veprimtaritë e Parapëlqyera
Leximi i librave, bërja e sporteve, interneti

Referenca
1. Sandra Osei Tel: 1234567897
2. Erik Katoka Tel: 1234567898

4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?
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SHËNIME
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?4. Si të bie në sy si zgjedhja e qartë [për t’u marrë në punë]?



5
Si ta përshpejtoj 
kërkimin tim për 

vend pune?
Kërkimi Im për Vend Pune
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5. Si ta përshpejtoj kërkimin tim për vend pune?

PËR NDËRMJETËSIT
Ditën e mbledhjes:

• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit. Fto-
jini ata të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për zotimet e 
tyre.

• Përgatitini materialet e mbledhjes.

30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të mund të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë.

Emri i 
anëtarit të 

grupit

U vura në 
kontakt me 
të paktën 

40 persona 
në rrjet 

(Shkruani nr.)

Takova të 
paktën 10 

punëdhënës 
të 

mundshëm 
(Shkruani nr.)

I ushtrova 
aftësitë 
e mia për 

intervistën 
dhe kërkesën 

(Po/Jo)

E ushtrova 
parimin te 
broshura 

Themeli Im 
dhe ia dhashë 

mësim 
familjes  
(Po/Jo).

I shtova 
kursimet 
(Po/Jo)

Raportova 
te partneri 
në veprim 

(Po/Jo)

Gloria 52 14 P P P P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur të mbërrijnë anëtarët e grupit, kërkojuni të plotësojnë tabelën e 

zotimeve në dërrasë.
• Caktoni një njeri të matë kohën.

Në kohën e fillimit:
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e 

tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon 
diskutimin.

• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësojeni parimin 5 te broshura Themeli Im. Pastaj kthehuni te kjo 

fletore pune dhe vazhdoni leximin te faqja tjetër.
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A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për pjesën Raportoni.

 Ushtrohuni: Le të raportojmë për zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha zoti-
met e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni.)

 Lexoni: Tani ngrihuni që të gjithë! Le t’i përsëritim së bashku pohimet e 
motos sonë:

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e 
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”

Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besim te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u 
bërë të mbështetur te vetja.

 Lexoni: Le të ulemi.

 Diskutoni: A i ushtruat përgjigjet e mira për pyetjet e zakonshme të intervista-
ve? A i përdori ndonjëri ato në një intervistë?
Çfarë mësuat nga diskutimi i ideve për marrëveshje me familjen 
tuaj? A u ushtruat për bërjen e marrëveshjeve? Keni ndonjë shqe-
tësim?

5. Si ta përshpejtoj kërkimin tim për vend pune?

RAPORTONI
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SI TA PËRSHPEJTOJ KËRKIMIN TIM PËR VEND PUNE?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni.

 Lexoni: Ne kemi fituar disa mjete të fuqishme që të na ndihmojnë në kër-
kimin tonë për vend pune:
• “Unë në 30 sekonda”
• Pohimet e Fuqisë
• Ta kthejmë negativen në pozitive
• T’iu përgjigjemi pyetjeve me pyetje
• T’iu përgjigjemi pyetjeve të zakonshme të intervistave
• Të plotësojmë kërkesat
• Të përmirësojmë pamjen dhe qëndrimin
Gjatë kësaj mbledhjeje, do të mësojmë se si t’i përdorim të gjitha 
këto mjete për ta përshpejtuar kërkimin tonë për punë!

 Diskutoni: Si ndiheni tani që i keni të gjitha këto mjete për t’ju ndihmuar në 
kërkimin tuaj për vend pune?

 Lexoni: PYETJA E JAVËS – Si ta përshpejtoj kërkimin tim për vend 
pune?
VEPRIMI I JAVËS – T’i shtoj ndjeshëm burimet, kontaktet dhe 
takimet ballë për ballë çdo ditë.

Disa njerëz në grupin tonë mund të kenë qenë duke e bërë tashmë 
Kërkimin e Përshpejtuar për Vend Pune. Në këtë mbledhje ne do të 
gjithë do ta përshpejtojmë kërkimin tonë për vend pune.

5. Si ta përshpejtoj kërkimin tim për vend pune?

MËSONI
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KËRKIMI I PËRDITSHËM PËR VEND PUNE
 Lexoni: Tani është koha që ne t’i përdorim të gjitha këto mjete dhe ta për-

shpejtojmë suksesin tonë për vend pune.

 Shihni: “Rafael: Job in 6 Days!” [“Rafaeli: Vend Pune brenda 6 Ditësh!”] 
(Nuk keni material filmik? Lexoni “Daily Job Search: Alba’s Story” 
[“Kërkimi i Përditshëm për Vend Pune: Historia e Albës”] te faq-
ja 88.)

 Diskutoni: Çfarë e ndihmoi Rafaelin ose Albën që të kishin sukses në Kërki-
min e tyre të Përshpejtuar për Vend Pune?

 Ushtrohuni: Kërkimi i Përshpejtuar për Vend Pune është një strategji e fuqi-
shme dhe e përditshme kërkimi për vend pune. Në disa zona, kjo 
qasje e ka pakësuar kohën për të gjetur një vend pune nga 200 ditë 
në 20 ditë! Kjo kërkon përpjekje të mëdha – dy deri katër orë në 
ditë. Përfshin tri veprimtari të përditshme:
 1. Përcaktoni 15 burime të reja.
 2. Krijoni 10 kontakte nga ato burime.
 3. Bëni së paku 2 takime ose intervista ballë për ballë me ato kon-

takte.

5. Si ta përshpejtoj kërkimin tim për vend pune?
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 Shihni: “Daily Job Search: Resources” [“Kërkimi i Përditshëm për Vend 
Pune: Burimet”] (Nuk keni material filmik? Lexojeni faqen 88.)

 Ushtrohuni: Filloni ta plotësoni tabelën në faqen tjetër që tani duke renditur 
sa më shumë burime që mund të mendoni në kolonën e parë. 
Këto janë njerëz, vende dhe gjëra që kanë informacion për t’ju 
ndihmuar! Jepen disa shembuj. Plotësoni më tepër burime përpara 
mbledhjes sonë të radhës duke përdorur formularin në faqen 91. 
Bëni kopje të formularit të paplotësuar teksa i shtoni vazhdimisht 
gjëra listës suaj të burimeve.

 Shihni: “Daily Job Search: Contacts” [“Kërkimi i Përditshëm për Vend 
Pune: Kontaktet”] (Nuk keni material filmik? Lexojeni faqen 89.)

 Ushtrohuni: Tani, në faqen tjetër, renditni sa më shumë njerëz të jetë e mun-
dur, me të cilët mund të viheni në kontakt përpara mbledhjes 
sonë të radhës. Kujtohuni – mos kini turp! Gjeni një mënyrë për të 
krijuar 10 kontakte në ditë!

 Shihni: “Daily Job Search: Meetings” [“Kërkimi i Përditshëm për Vend 
Pune: Takimet”] (Nuk keni material filmik? Lexojeni faqen 89.)

 Lexoni: Tani në faqen tjetër, renditni sa më shumë njerëz të jetë e mundur, 
me të cilët mund të takoheni ballë për ballë përpara mbledhjes 
sonë të radhës. Mendoni rreth kohës dhe vendit ku mund t’i 
takoni ata. Kujtohuni që ta përdorni deklaratën tuaj “unë në 30 
sekonda” në çdo mbledhje.

 Shihni: “Daily Job Search: Putting It All Together” [“Kërkimi i Përditshëm 
për Vend Pune: Bashkimi i Të Gjithave”] (Nuk keni material fil-
mik? Lexojeni faqen 90.)

 Ushtrohuni: Tani, vështrojeni tabelën në faqen tjetër. Çfarë do të bëni të parën? 
të dytën? të tretën? Bëni një plan për të gjetur burime, për të bërë 
kontakte dhe për të mbajtur takime ballë për ballë çdo ditë. Vendos-
ni kur mund t’i bëni këto gjëra dhe kërkojini familjes ose partnerit 
tuaj në veprim që t’ju ndihmojë. Lutuni për udhërrëfimin e Zotit.

5. Si ta përshpejtoj kërkimin tim për vend pune?5. Si ta përshpejtoj kërkimin tim për vend pune?
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FORMULARI I BURIMEVE, KONTAKTEVE DHE TAKIMEVE

BURIMET  
(bëni një listë)

KONTAKTET  
(telefoni, adresa e postës 

elektronike)

TAKIMET  
(ballë për ballë)

 
Faqet e Internetit

 
Anëtarët e Kuorumit ose të Shoqatës 
së Ndihmës

 
Punëdhënësit e Mundshëm

 
Gazetat

 
Njerëzit me të cilët keni punuar

 
Mësuesit e shtëpisë

 
Shërbimet për gjetje të vendeve të 
punës

 
Mësuesit

 
Anëtarët e Kishës

 
Qendra për mbështetjen te vetja

 
Njerëzit që i takoni në një dyqan

5. Si ta përshpejtoj kërkimin tim për vend pune?
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FORMULARI I KËRKIMIT TË PËRSHPEJTUAR PËR  
VEND PUNE
 Lexoni: Ja tek është një model i Formularit të Kërkimit të Përshpejtuar për 

Vend Pune Gjurmojini burimet, kontaktet dhe takimet tuaja me 
Formularin e Ndjekjes së Ecurisë së Kontakteve në faqen 92. Bëni 
kopje për aq javë sa të nevojiten.
(Shenjojini kutitë dhe shtoni shënime. Tregoni numrin gjithsej në 
ditë.)

DITA 1

Burimet:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Gjithsej në Ditë  15  

Kontaktet:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Gjithsej në Ditë  10  

Intervistat:  ☑ ☑ ☐ ☐ Gjithsej në Ditë  2  

Shënime:
Vendi i punës si arkëtare u zu. Më thanë të provoja në treg. Ata mund të kërkojnë punonjës.

DITA 2

Burimet:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Gjithsej në Ditë  15  

Kontaktet:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ Gjithsej në Ditë  8  

Intervistat:  ☑ ☑ ☐ ☐ Gjithsej në Ditë  2  

Shënime:
Hozeja nuk kishte mundësi të më takonte sot. Më tha të kthehesha të martën.

DITA 3

Burimet:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ Gjithsej në Ditë  14  

Kontaktet:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Gjithsej në Ditë  10  

Intervistat:  ☑ ☑ ☑ ☐ Gjithsej në Ditë  3  

Shënime:
Plotësoje kërkesën për vend pune nga Maria në treg.

5. Si ta përshpejtoj kërkimin tim për vend pune?5. Si ta përshpejtoj kërkimin tim për vend pune?
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“Kërkoni me zell, lutuni 
gjithmonë dhe jini 
besues dhe atëherë 
të gjitha gjërat do të 
punojnë së bashku për 
të mirën tuaj.”
DOKTRINA E BESËLIDHJE 
90:24

ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.

 Ushtrohuni: Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një 
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni. 
Shkruajeni më poshtë çfarëdo mbrese që të keni.

  

  

  

  

  

 

 Diskutoni: A dëshiron njeri t’i japë idetë e veta?

5. Si ta përshpejtoj kërkimin tim për vend pune?

PËRSIATNI
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SI DO TË PËRPAROJ ÇDO DITË?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.

 Ushtrohuni: Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të 
komunikoni me njëri- tjetrin.

Emri i partnerit në veprim Informacion kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në 
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja! 
Nënshkruani më poshtë.

ZOTIMET E MIA

Do të përcaktoj së paku 15 burime në ditë (së paku 75 në javë).
   Rrethojeni synimin tuaj:   75   80   85

Do të bëj së paku 10 kontakte në ditë (së paku 50 në javë).
   (Për disa nga këto duhet të ndiqet ecuria me kontaktet që bëtë më parë.)
   Rrethojeni synimin tuaj:   50   55   60

Do të bëj së paku 2 takime ballë për ballë në ditë me punëdhënës të mundshëm e 
të tjerë (së paku 10 në javë).
   Rrethojeni synimin tuaj:   10   12   14

Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap mësim familjes 
sime.

Do t’u shtoj kursimeve të mia – qoftë edhe një a dy monedha.

Do ta raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im Nënshkrimi i partnerit në veprim

5. Si ta përshpejtoj kërkimin tim për vend pune?

ZOTOHUNI



87

SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
 Ushtrohuni: Përpara mbledhjes së radhës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për të 

shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë, shkruani “Po”, “Jo” 
ose numrin e herëve që e mbajtët zotimin.

Burimet: 
përcaktova 
së paku 15/

ditë, 75/javë 
(Shkruani nr.)

Kontaktet: 
bëra së paku 

10/ditë, 50/
javë (Shkru-

ani nr.)

Takimet ballë 
për ballë: pata 

së paku 2/
ditë, 10/javë 
(Shkruani nr.)

E ushtrova 
parimin te 
broshura 

Themeli Im, ia 
dhashë mësim 

atë familjes 
(Po/Jo).

I shtova kursi-
met (Po/Jo)

Raportova 
te partneri 
në veprim 

(Po/Jo)

 Lexoni: Zgjidheni dikë që të ndërmjetësojë temën te broshura Themeli Im, 
në mbledhjen e radhës. (Nuk dini si të ndërmjetësoni një temë nga 
broshura Themeli Im? Lexojeni faqen 13 dhe pjesën e brendshme 
të kapakut të përparmë.)
Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.

Mirëpritja e 
Përshtypjeve
Ju lutemi, dërgojini 
idetë, përshtypjet, su-
gjerimet dhe përvojat 
tuaja te srsfeedback@ 
ldschurch. org.

5. Si ta përshpejtoj kërkimin tim për vend pune?
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Burimet

KËRKIMI I PËRDITSHËM PËR VEND PUNE: HISTORIA E ALBËS
Zgjidheni dikë që të lexojë sa vijon:

Dëshpërimi im rreth papunësisë sime më 
bëri të prekja fundin, atje ku vetëm Ati im 
Qiellor mund të më ndihmonte ta zgjidhja 
nevojën time. Ai e frymëzoi dikë që të vinte 
dhe të më ftonte të vizitoja qendrën për 
mbështetjen te vetja, ku kishin filluar një 
program kërkimi për vend pune të quajtur 
Kërkimi i Përshpejtuar për Vend Pune. 
Është një strategji që të mëson se si të gjesh 
punësim shpejt. Çfarë bekimi!

Nëpërmjet kësaj qasjeje, i gjeta burimet 
për të marrë një pozicion të përhershëm në 
një organizatë të rëndësishme qeveritare. 
U mora në punë që të drejtoja sektorin e 
komunikimeve. Nuk kam asnjë dyshim 
se kjo u bë e mundur nga lutjet e mia dhe 
përgjigjet e Perëndisë.

Kthehuni te faqja 81.

KËRKIMI I PËRDITSHËM PËR VEND PUNE: BURIMET
Lexojeni me radhë sa vijon:

Nëpërmjet shkrimeve, ne marrim mësimin 
se “njerëzit duhet të përfshihen me zell në 
një kauzë të mirë dhe të bëjnë shumë gjëra 
me vullnetin e tyre të lirë. . . . Sepse është në 
ta fuqia, me anë të së cilës ata janë veprues 
për veten.” Dhe ky urdhërim vjen me një 
premtim: “Për aq sa njerëzit të bëjnë mirë, 
ata në asnjë mënyrë s’do ta humbasin 
shpërblimin e tyre” (DeB 58:27–28).
Kërkuesit e efektshëm për vend pune e kup-
tojnë se “është në ta fuqia” dhe se Perëndia 
do t’i ndihmojë teksa ata “përfshihen me 
zell”. Konkretisht, ne do të diskutojmë për 
një strategji të vërtetuar kërkimi për vend 
pune me tri pjesë. Quhet Kërkimi i Për-
shpejtuar për Vend Pune.
E para, kërkuesit e suksesshëm për vend 
pune mësojnë të përcaktojnë 15 burime të 
reja përditë. E dyta, ata krijojnë 10 kontakte 
çdo ditë. Dhe e treta, ata mbajnë së paku 2 
takime ose intervista ballë për ballë çdo ditë.
Në fillim Kërkimi i Përshpejtuar për Vend 
Pune mund të duket dërrmues. Por teksa e 
diskutojmë çdo element, do ta shihni se është 
me të vërtetë i mundur – dhe i suksesshëm!

Le të fillojmë me burimet. Çfarë është një 
burim? Një burim është një njeri, vend apo 
gjë që mund të ndihmojnë për ta drejtuar 
një kërkues për vend pune drejt një mundë-
sie të mundshme.
Njerëzit mund të përfshijnë miqtë dhe 
familjen, anëtarët dhe udhëheqësit e Kishës, 
punëdhënësit apo kolegët, mësuesit e shko-
llave dhe këshilluesit për karrierën, njerëzit 
në dyqan – pothuaj cilindo që mund t’ju japë 
informacion të dobishëm dhe burime të tjera.
Vendet përfshijnë dhomat e tregtisë, dikas-
teret vendore të punësimit dhe shoqatat 
qytetare ose profesionale. Secili prej këtyre 
vendeve ofron informacion që mund të 
ndihmojë.
Dhe gjërat që do ta zgjerojnë kërkimin tuaj, 
përfshijnë numëratorët e biznesit dhe ata 
telefonikë, faqet e kompanive në internet, 
interneti, botimet dhe revistat tregtare, 
gazetat dhe mjete të tjera informacioni.
Bëni një listë me së paku 15 prej këtyre çdo 
ditë!

Kthehuni te faqja 82

5. Si ta përshpejtoj kërkimin tim për vend pune?
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KËRKIMI I PËRDITSHËM PËR VEND PUNE: KONTAKTET
Lexojeni me radhë sa vijon:

Tani le të flasim rreth kontakteve. Një 
kontakt nuk është thjesht dërgimi i një 
jetëshkrimi apo plotësimi i një kërkese. Nga 
të gjitha burimet që keni përcaktuar, do t’ju 
duhet thjesht të bëni 10 kontakte të lidhura 
me punësimin.
Kontaktet përfshijnë çdo ndërveprim të 
lidhur me punësimin që keni me njerëzit: 
bërja e kërkesës për një punë; dërgimi i një 
jetëshkrimi apo i një pusulle falënderimi; 
njoftimin e miqve, familjes dhe të anëtarë-
ve të Kishës që po kërkoni punë – mesazhet 

me celular ose mesazhet elektronike 
funksionojnë. Mund të ndërveproni edhe 
me kontakte të tjera rrjeti dhe, sigurisht, 
me punëdhënës të mundshëm. Kërkoni 
mundësi të ndryshme për të ndërvepruar 
me njerëzit dhe për t’i vënë ata në dijeni 
se po kërkoni punë. Shumica e njerëzve do 
t’ju njohin me kënaqësi me njerëz të tjerë 
që njohin. Këto lidhje çojnë në intervista, të 
cilat çojnë në vende të punës!

Kthehuni te faqja 82

KËRKIMI I PËRDITSHËM PËR VEND PUNE: TAKIMET
Lexojeni me radhë sa vijon:

Së fundi, kërkuesit e efektshëm për vend 
punë e kanë mësuar vlerën e takimit të një-
mendtë me së paku 2 njerëz ballë për ballë 
çdo ditë. Ky mund të jetë veprimi juaj më 
me vlerë i çdo dite. Përse? Takimet ose in-
tervistat ballë për ballë lejojnë komunikim 
dhe mirëkuptim më të mirë. Njerëzit shpesh 
“flasin” më së shumti nëpërmjet gjuhës së 
trupit dhe shprehive të fytyrës. Dhe këto 
mesazhe që nuk thuhen me gojë, nuk shkoj-
në dot nëpërmjet mesazhit elektronik apo 
telefonit. Nga afër, njerëzit mund ta shohin 
dhe ta ndiejnë sa i mrekullueshëm jeni!
Gjithashtu, takimet ballë për ballë shpesh 
ju lejojnë juve ta shihni dhe ndieni mjedi-
sin ku mund të punoni. Mund të vëzhgoni 
se si ndërveprojnë njerëzit, sa miqësore apo 
të lumtur janë, suksesin e organizatës, çfa-
rë nevojash apo mundësish gjenden dhe si 
mund t’i përmbushni ato nevoja. Intervis-
tat e çdo lloji janë mundësi të shkëlqyera!
Jo të gjitha takimet ballë për ballë duhet 
të jenë me punëdhënës të mundshëm. Ju 

mund të takoheni edhe me kontakte të 
tjera, përfshirë miqtë e familjen dhe miqtë e 
miqve, si dhe sekretaret, mësuesit, këshi-
lluesit ose njerëzit e tjerë që bëjnë atë lloj 
pune që ju doni të keni. Thjesht takohuni 
me njerëz! Thuajuani atyre deklaratën tuaj 
“unë në 30 sekonda” dhe përdoreni pyetjen 
përmbyllëse për të pyetur për udhëzime për 
vendin e punës dhe për njerëz të tjerë me të 
cilët të takoheni. Vazhdoni ta provoni, ta 
shitni vlerën tuaj dhe të kërkoni ndihmë 
dhe këshilla. Gjëra të mrekullueshme do të 
ndodhin!
Pra ky është Kërkimi i Përshpejtuar për 
Vend Pune! Çdo ditë, nëse përcaktoni 15 
burime dhe të krijoni 10 kontakte, pasja e 
2 takimeve ballë për ballë do të jetë e lehtë. 
Do të mahniteni nga fakti se sa e nxiton kjo 
kërkimin tuaj për vend pune! Bëjeni atë me 
besim të madh dhe do t’ju hapen dyer që 
nuk i menduat kurrë të mundura.

Kthehuni te faqja 82

5. Si ta përshpejtoj kërkimin tim për vend pune?
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KËRKIMI I PËRDITSHËM PËR VEND PUNE: BASHKIMI I TË GJITHAVE
Lexojeni me radhë sa vijon:

Tri pjesët e Kërkimit të Përshpejtuar për 
Vend Pune nuk janë veprimtari të ndara. 
Teksa veproni, do ta shihni se burimet janë 
gjithandej. Niseni çdo ditë duke i shtuar 
emra listës suaj. Dhe ndërsa e bëni, do të 
mendoni mënyra për t’u vënë në kontakt 
me njerëz dhe kontaktet çojnë shpesh drejt 
takimeve.
Grupi juaj i mbështetjes te vetja është një 
vendburim i shkëlqyer burimesh, kon-
taktesh dhe takimesh. Kështu janë dhe 
bashkanëtarët e Kishës, fqinjët ose kolegët 
në punë. Vazhdoni t’i shtoni burimet tuaja 
ndërsa bëni kontakte. Kërkoni më shumë 

kontakte kur të keni takime ballë për ballë. 
Kërkoni më shumë intervista me çdokënd 
që takoheni.
Përdorini deklaratat tuaja “unë në 30 
sekonda”. Kërkimi i Përshpejtuar për Vend 
Pune është i mundur dhe mund të jetë zba-
vitës pasi të keni filluar. Pra, mos prisni. 
Bisedoni me të gjithë. Kërkojeni gjithnjë 
udhërrëfimin e Frymës së Shenjtë dhe qën-
droni të denjë. Mbani shënime të mira dhe 
ndiqeni ecurinë. Teksa lëvizni, Zoti do t’jua 
tregojë udhën.

Kthehuni te faqja 82

5. Si ta përshpejtoj kërkimin tim për vend pune?5. Si ta përshpejtoj kërkimin tim për vend pune?
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FORMULARI I BURIMEVE, KONTAKTEVE DHE TAKIMEVE

BURIMET  
(bëni një listë)

KONTAKTET  
(telefoni, adresa e postës 

elektronike)

TAKIMET  
(ballë për ballë)

5. Si ta përshpejtoj kërkimin tim për vend pune?
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FORMULARI I KËRKIMIT TË PËRSHPEJTUAR PËR VEND PUNE
Shenjojini kutitë dhe shtoni shënime. Tregoni numrin gjithsej në ditë.

DITA 1
Burimet:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Gjithsej në Ditë  

Kontaktet:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Gjithsej në Ditë  

Mbledhjet:  ☐ ☐ ☐ ☐ Gjithsej në Ditë  

Shënime:

DITA 2

Burimet:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Gjithsej në Ditë  

Kontaktet:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Gjithsej në Ditë  

Mbledhjet:  ☐ ☐ ☐ ☐ Gjithsej në Ditë  

Shënime:

DITA 3

Burimet:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Gjithsej në Ditë  

Kontaktet:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Gjithsej në Ditë  

Mbledhjet:  ☐ ☐ ☐ ☐ Gjithsej në Ditë  

Shënime:

DITA 4

Burimet:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Gjithsej në Ditë  

Kontaktet:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Gjithsej në Ditë  

Mbledhjet:  ☐ ☐ ☐ ☐ Gjithsej në Ditë  

Shënime:

DITA 5

Burimet:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Gjithsej në Ditë  

Kontaktet:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Gjithsej në Ditë  

Mbledhjet:  ☐ ☐ ☐ ☐ Gjithsej në Ditë  

Shënime:

5. Si ta përshpejtoj kërkimin tim për vend pune?5. Si ta përshpejtoj kërkimin tim për vend pune?
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FORMULARI PËR NDJEKJEN E ECURISË ME KONTAKTIN
KONTAKTI

Personi ose organizata: 

Telefoni: Adresa: 

Adresa e Postës Elektronike: Më rekomandoi: 

U vura në kontakt me këtë person □ Po □ Jo Data: 

ÇËSHTJET E DISKUTUARA:

1. 

2. 

3. 
VEPRIMTARI PËR NDJEKJEN E ECURISË:

1. Të plotësohet deri më (data) 

2. Të plotësohet deri më (data) 

3. Të plotësohet deri më (data) 
REKOMANDIME TË REJA:
1. Emri: Telefoni: Faksi: 

Posta Elektronike: Adresa: 

2. Emri: Telefoni: Faksi: 

Posta Elektronike: Adresa: 

KONTAKTI

Personi ose organizata: 

Telefoni: Adresa: 

Adresa e Postës Elektronike: Më rekomandoi: 

U vura në kontakt me këtë person □ Po □ Jo Data: 

ÇËSHTJET E DISKUTUARA:

1. 

2. 

3. 
VEPRIMTARI PËR NDJEKJEN E ECURISË:

1. Të plotësohet deri më (data) 

2. Të plotësohet deri më (data) 

3. Të plotësohet deri më (data) 
REKOMANDIME TË REJA:
1. Emri: Telefoni: Faksi: 

Posta Elektronike: Adresa: 

2. Emri: Telefoni: Faksi: 

Posta Elektronike: Adresa: 

5. Si ta përshpejtoj kërkimin tim për vend pune?
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SHËNIME
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5. Si ta përshpejtoj kërkimin tim për vend pune?5. Si ta përshpejtoj kërkimin tim për vend pune?



6
Si të dallohem në 

vendin e punës dhe të 
vazhdoj të kem sukses?

Kërkimi Im për Vend Pune
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6. Si të dallohem në vendin e punës dhe të vazhdoj të kem sukses?

PËR NDËRMJETËSIT
Ditën e mbledhjes:

• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit. Fto-
jini ata të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për zotimet e 
tyre.

• Përgatitini materialet e mbledhjes.

30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të mund të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë.

Emri i 
anëtarit të 

grupit

Burimet: 
përcaktova 
së paku 15/

ditë, 75/javë 
(Shkruani 

nr.)

Kontaktet: 
bëra së paku 

10/ditë, 
50/javë 

(Shkruani nr.)

Takimet 
ballë për 

ballë: pata 
së paku 2/

ditë, 10/javë 
(Shkruani nr.)

E ushtrova 
parimin te 
broshura 

Themeli Im 
dhe ia dhashë 

mësim 
familjes  
(Po/Jo).

I shtova 
kursimet 
(Po/Jo)

Raportova 
te partneri 
në veprim 

(Po/Jo)

Gloria 80 53 11 P P P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur të mbërrijnë anëtarët e grupit, kërkojuni të plotësojnë tabelën e 

zotimeve në dërrasë.
• Caktoni një njeri të matë kohën.

Në kohën e fillimit:
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e 

tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon 
diskutimin.

• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësojeni parimin 6 te broshura Themeli Im. Pastaj kthehuni te kjo 

fletore pune dhe vazhdoni leximin te faqja tjetër.
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6. Si të dallohem në vendin e punës dhe të vazhdoj të kem sukses?

RAPORTONI

A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për pjesën Raportoni.

 Ushtrohuni: Le të raportojmë për zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha zoti-
met e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni.)

 Lexoni: Tani ngrihuni që të gjithë! Le t’i përsëritim së bashku pohimet e 
motos sonë:

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e 
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”

Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besim te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u 
bërë të mbështetur te vetja.

 Lexoni: Le të ulemi.

 Diskutoni: Çfarë mësuat ndërsa përcaktuat burime, bëtë kontakte dhe patët 
takime ballë për ballë?
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SI TË DALLOHEM NË PUNË?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni.

 Lexoni: Pasi të gjejmë një vend pune të mirë, duhet ta mbajmë atë vend 
pune dhe të dallohemi në të. Duhet të jemi punonjësit më të mirë 
që mundemi.

 Lexoni: PYETJA E JAVËS – Si të dallohem në vendin e punës dhe të 
vazhdoj të kem sukses?
VEPRIMI I JAVËS – Do të 1) dallohem në punë, do t’ia 2) vër-
tetoj vlerën time punëdhënësit time dhe do të 3) planifikoj 
karrierën time.

 Shikoni: “That’s Not My Problem” [“Ky Nuk Është Problemi Im”] (Nuk keni 
material filmik? Lexojeni faqen 108.)

 Diskutoni: Pse Jozefi, shefi, i kërkoi Glorias dhe Antonit t’i zgjidhnin vetë 
problemet e tyre?

 Shikoni: “That Is My Problem” [Ky Është Problemi Im“] (Nuk keni material 
filmik? Lexojeni faqen 109.)

 Diskutoni: Duke marrë përgjegjësi, Gloria dhe Antoni u bënë më të vlefshëm 
për punëdhënësin e tyre. Përse?

 Lexoni: Ne do të dallohemi në punë duke vazhduar t’i përdorim të gjitha 
mjetet që kemi fituar gjatë kërkimit për një vend pune:
 1. Duke bërë kontakte dhe duke krijuar rrjetin tonë.
 2. Duke komunikuar qartë me të tjerët dhe duke treguar një qënd-

rim dhe pamje të mirë.
 3. Duke punuar fort dhe duke ia vërtetuar punëdhënësit vlerën 

tonë.

6. Si të dallohem në vendin e punës dhe të vazhdoj të kem sukses?

MËSONI
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SI TË MARR PËRGJEGJËSI PËR TA NDIHMUAR 
PUNËDHËNËSIN TIM QË TË KETË SUKSES?
 Lexoni: Punëdhënësit i vlerësojnë disa punonjës më shumë se të tjerët. 

Punonjësit e vlefshëm i sjellin më shumë para kompanisë ose pro-
dhojnë më tepër për kompaninë nga sa i kushtojnë kompanisë.

 Diskutoni: Si e ndihmoni veten kur e ndihmoni pundhënësin tuaj?

 Ushtrohuni: Mendoni rreth këtyre tre punonjësve sikur të ishit Jozefi, pronari 
i kompanisë. Secili prej punonjësve ju kushton një sasi të caktuar 
parash për pagën, pajisjet dhe gjëra të tjera. Dhe secili punonjës i 
sjell para kompanisë duke e bërë produktin, duke e shitur ose duke 
u shërbyer klientëve.

Lëvizeni karrigen tuaj për të folur me personin pranë jush. Jepuni 
përgjigje bashkë këtyre pyetjeve.
 1. Cili është punonjësi më i vlefshëm?
 2. Cili është më pak i vlefshmi?
 3. Po të kishit një shpërblim prej 2000 dollarësh për t’ia dhënë 

dikujt, kush do të ishte?
 4. Nëse punonjësi juaj më pak i vlefshëm nuk përmirësohet, a do 

ta pushonit atë njeri?
 5. Nëse një kompani tjetër do të përpiqej ta merrte në punë puno-

njësen tuaj më të mirë dhe t’jua merrte, a do t’i jepnit asaj rritje 
page që ta mbanit?

Bisedoni rreth përgjigjeve tuaja me të gjithë grupin.

 Diskutoni: Si një grup i tërë, diskutoni se si mund të bëheni punonjës më të 
vlefshëm.

BENIAMINI

 I sjell kompanisë: 50000
 I kushton  
 kompanisë: 53000

 Fitimi/Humbja: - 3000

GLORIA

 I sjell kompanisë: 26000
 I kushton  
 kompanisë: 25000

 Fitimi/Humbja: 1000

ANXHELA

 I sjell kompanisë: 45000
 I kushton  
 kompanisë: 25000

 Fitimi/Humbja: 20000

6. Si të dallohem në vendin e punës dhe të vazhdoj të kem sukses?
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 Ushtrohuni: Lëvizeni karrigen tuaj për të folur me personin pranë jush. Bisedo-
ni rreth çdo pyetjeje dhe shkruajini idetë tuaja.
Për vendin tuaj të tanishëm të punës ose për vendin e punës që po 
kërkoni, si mund:
 1. T’i shtoni klientë të rinj biznesit?

  

 

 2. T’i bëni klientët e tanishëm më të lumtur dhe më besnikë?

  

 

 3. T’i shtyni klientët e tanishëm të blejnë më tepër?

  

 

 4. Ta rritni vlerën dhe çmimin e produktit?

  

 

 5. T’i ndihmoni klientët të paguajnë më shpejt ose madje të pagu-
ajnë paraprakisht?

  

 

 6. Ta ndihmoni kompaninë t’i rritë të ardhurat në ndonjë mënyrë 
tjetër?

  

 

6. Si të dallohem në vendin e punës dhe të vazhdoj të kem sukses?
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SI TË MARR PËRGJEGJËSI PËR TA NDIHMUAR 
PUNËDHËNËSIN TIM QË T’I SHKURTOJË KOSTOT?
 Lexoni: Si punonjës të vlefshëm, ne do të gjejmë mënyra edhe për t’i 

shkurtuar kostot.

 Diskutoni: Si mund të ndihmoni t’i shkurtoni kostot?

 Lexoni: Në materialin e dytë filmik, Antoni pati një ide të mirë: ta vinte 
makinerinë në një program mirëmbajtjeje. Ai po mësonte t’i kur-
sente paratë e punëdhënësit të vet. Ky grafik e tregon ndryshimin. 
Ideja e Antoni do t’i kursente punëdhënësit të tij shumë para – 
14500 në pesë vjet! Kur Antoni ia tregon këtë shefit të vet, punë-
dhënësi do ta shohë qartë vlerën e Antonit!

KOSTOT PA PROGRAMIN E 
MIRËMBAJTJES KOSTOT ME PROGRAMIN E MIRËMBAJTJES

Riparimi Zëvendësimi Mirëmbajtja Riparimi Zëvendësimi

Viti 1 2000 100 0 0

Viti 2 2000 100 500 0

Viti 3 10000 100 0 0

Viti 4 100 500 0

Viti 5 2000 100 0 0

Kostot Gjithsej 16000 1500

6. Si të dallohem në vendin e punës dhe të vazhdoj të kem sukses?
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 Ushtrohuni: Lëvizeni karrigen tuaj për të folur me personin pranë jush. Bëjeni 
me radhë. Shihni se sa përgjigje mund të gjeni!
 1. Përshkruajani njëri- tjetrit vendin tuaj të punës ose vendin e 

punës që po kërkoni.
 2. Për secilin nga vendet tuaja të punës, gjejini të gjitha idetë që 

mundeni, rreth mënyrës se si:
• Të kurseni kohë
• Të përmirësoni një proces
• Të kujdeseni më mirë për makineritë ose produktet
• T’i pakësoni gabimet

 3. Shkruani ide të mira dhe përpiquni t’i bëni të ndodhin atje ku 
punoni përpara mbledhjes sonë të radhës. Nëse nuk e keni ende 
vendin e punës, merrni parasysh mënyra në të cilat mund ta për-
gatitni veten për t’i vënë në jetë idetë tuaja kur të gjeni një punë.

  

 

6. Si të dallohem në vendin e punës dhe të vazhdoj të kem sukses?
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“Pasi Zoti Perëndi ka 
thënë që: Për aq sa ju 
do të zbatoni urdhë-
rimet e mia, ju do të 
begatoheni në tokë.”
2 NEFI 4:4

6. Si të dallohem në vendin e punës dhe të vazhdoj të kem sukses?

SI TË MARR PËRGJEGJËSI PËR KARRIERËN TIME?
 Lexoni: Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë së bashku.

 Diskutoni: A do t’ju ndihmojë vendi juaj i tanishëm i punës (ose vendi i pu-
nës që po kërkoni) për t’u bërë i/e mbështetur te vetja? A besoni se 
Zoti do t’ju ndihmojë të përgatiteni për punë më të mira? Si do ta 
bëjë Ai atë?

 Shihni: “He Is Building a Palace” [“Ai po Ndërton një Pallat”] (Nuk keni 
material filmik? Lexojeni faqen 110.)

 Diskutoni: Çfarë mësuat nga ky material filmik? Çfarë ndiet?

 Ushtrohuni: Lëvizeni karrigen tuaj për të folur me një person tjetër në grup.
 1. Përshkruajeni vendin tuaj të punës ose vendin e punës që po 

kërkoni.
 2. Përshkruajeni vendin e punës që dëshironi për dy deri në katër 

vjet më vonë. A është e njëjta punë apo diçka tjetër?
 3. Diskutoni se si do të ishte të kishit para të mjaftueshme për të 

udhëtuar për në tempull, për të shërbyer në misione apo për të 
ndihmuar të tjerët.

 4. Shkruajeni atë që keni diskutuar në këto kuti.

KU JENI TANI KU DONI TË JENI

VEPRIMTARI ME DËSHIRË: SI TË GJEJ NJË KËSHILLTAR QË TË MË NDIHMOJË TË KEM SUKSES?

(MOS E BËNI KËTË VEPRIMTARI GJATË MBLEDHJES.)
Nëse e zgjidhni, gjatë javës ju mund ta bëni këtë veprimtari përpara mbledhjes sonë të radhës:
Një këshilltar mund t’ju ndihmojë t’i dini rregullat e pashkruara dhe pritshmëritë e vendit ku punohet. Studiojeni faqen 111.)
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ÇFARË MJETESH DO TË MË NEVOJITEN PËR T’I 
PËRMBUSHUR SYNIMET E MIA?
 Lexoni: Tani që e kemi një ide rreth vendit se ku duam të shkojmë, si do të 

shkojmë atje? Le ta lexojmë shkrimin e shenjtë në të djathtë.

 Diskutoni: A është Krishti në gjendje t’ju bekojë materialisht? A e përfshin ajo 
ndihmën ndaj jush për të gjetur një vend pune, për ta mbajtur atë 
dhe për t’u dalluar në karrierën tuaj?

 Lexoni: Zoti do të na japë përvoja në punën tonë për të na ndihmuar të 
fitojmë aftësi dhe dije. Ai gjithashtu pret nga ne që të fitojmë dije 
nëpërmjet studimit dhe përgatitjes. Shumë vende punë janë në 
dispozicion vetëm të atyre me një titull akademik apo certifikatë të 
caktuar. Arsimimi na lejon të dallohemi në vendin e punës dhe të 
bëhemi më të vlefshëm për punëdhënësit tanë.

 Ushtrohuni: Renditini aftësitë dhe dijet që ju nevojiten për punën tuaj të ardh-
shme. Renditini mënyrat për t’i marrë këto. Cilët janë hapat tuaj të 
radhës në shtegun tuaj? (Është dhënë një shembull.)

POZICIONET QË DONI AFTËSITË DHE DIJET 
QË JU NEVOJITEN

MËNYRAT PËR T’I FI-
TUAR AFTËSITË DHE 

DIJET
HAPI I RADHËS

Përgjegjësi Ndërtimi

Aftësi inxhinierike
Aftësi planifikimi
Aftësi për zgjidh-
jen e problemeve

Aftësi komunikimi

Orë mësimi në shkolla profe-
sionale ose teknike ose një 

titull akademik për inxhinieri 
nga një kolegj/universitet

Të bashkohem me grupin 
për mbështetjen te vetja 

që quhet “Arsimim për Punë 
më të Mirë” për të planifi-
kuar hapin tim të radhës.

“Pasi ju nuk keni arritur 
deri këtu përveçse me 
anë të fjalës së Krishtit, 
me besim të patundur 
në të, duke u mbështe-
tur tërësisht në meritat 
e atij që është i fuqi-
shëm të shpëtojë.”
2 NEFI 31:19

6. Si të dallohem në vendin e punës dhe të vazhdoj të kem sukses?
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ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.

 Ushtrohuni: Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një 
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni. 
Shkruajeni më poshtë çfarëdo mbrese që të keni.

  

  

  

  

  

 

 Diskutoni: A dëshiron njeri t’i japë idetë e veta?

“Dëgjoni fjalët e Zotit. 
. . . Mos dyshoni, por 
jini besues.”
MORMONI 9:27

6. Si të dallohem në vendin e punës dhe të vazhdoj të kem sukses?

PËRSIATNI
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SI DO TË PËRPAROJ ÇDO DITË?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.

 Ushtrohuni: Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të 
komunikoni me njëri- tjetrin.

Emri i partnerit në veprim Informacion kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në 
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja! 
Nënshkruani më poshtë.

ZOTIMET E MIA

Nëse nuk kam ende një vend pune, do ta përshpejtoj kërkimin tim për vend pune.

Do ta përmirësoj punën time duke marrë përgjegjësi për karrierën time.

Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap mësim familjes 
sime.

Do t’u shtoj kursimeve të mia – qoftë edhe një a dy monedha.

Do ta raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im Nënshkrimi i partnerit në veprim

6. Si të dallohem në vendin e punës dhe të vazhdoj të kem sukses?

ZOTOHUNI
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SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
 Ushtrohuni: Përpara mbledhjes së radhës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për të 

shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë, shkruani “Po” ose 
“Jo”.

E përshpej-
tova kërkimin 
tim për vend 
pune (Po/Jo)

E përmirësova 
punën time 

(Po/Jo)

E ushtrova 
parimin te 
broshura 

Themeli Im 
dhe ia dhashë 
mësim famil-
jes (Po/Jo).

I shtova kursi-
met (Po/Jo)

Raportova 
te partneri 
në veprim 

(Po/Jo)

 Lexoni: Në mbledhjen tonë të radhës, do t’i bëjmë përsëri vlerësimet tona 
për mbështetjen te vetja për të parë a po bëhemi më të mbështetur 
te vetja. Do të na duhet të sjellim broshurat tona Shtegu Im drejt 
Mbështetjes te Vetja.
Zgjidheni dikë që të ndërmjetësojë temën te broshura Themeli Im, 
në mbledhjen e radhës. (Nuk dini si të ndërmjetësoni një temë nga 
Themeli Im? Lexojeni faqen 13 dhe pjesën e brendshme të kapakut 
të përparmë.)
Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.

6. Si të dallohem në vendin e punës dhe të vazhdoj të kem sukses?

Mirëpritja e 
Përshtypjeve
Ju lutemi, dërgojini 
idetë, përshtypjet, su-
gjerimet dhe përvojat 
tuaja te srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Shënim për 
Ndërmjetësin:
Për mbledhjen e ra-
dhës, sillni pesë kopje 
të tjera të broshu-
rës Shtegu im Drejt 
Mbështetjes te Vetja
Pjesa tjetër e mbledh-
jeve do të jenë disi 
ndryshe nga mbledh-
jet e deritanishme. 
Lexojeni materialin 
përpara mbledhjes 
së radhës dhe jini të 
përgatitur për t’iu 
përgjigjur pyetjeve.
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KY NUK ËSHTË PROBLEMI IM
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.

JOZEFI (SHEFI): Gloria, je tri orë me 
vonesë.
GLORIA: Më vjen keq, Jozef. Kisha nevojë 
për më shumë gjumë. Djali im ishte sëmurë 
natën e shkuar dhe rashë në shtrat shumë 
vonë.
JOZEFI: Ky nuk është problemi im.
GLORIA: Pastaj alarmi i orës sime nuk ra 
këtë mëngjes.
JOZEFI: Nuk është problemi im.
GLORIA: Kështu, në kohën kur u bëra gati, 
më kishte ikur autobusi i parë.
JOZEFI: Përsëri, nuk është problemi im.
GLORIA: Kur e bëra autobusin të ndalon-
te, e kuptova se nuk kisha para për udhëti-
min me autobus.
JOZEFI: Prapë, nuk është problemi im.
GLORIA: Kështu më iku autobusi i dytë 
sepse më duhej të kthehesha në shtëpi për të 
marrë paratë.

ANTONI: Ej, më vjen keq t’ju ndërpres, por 
ajo makineria është prishur dhe po rrjedh 
vaj gjithandej.
JOZEFI: Cila makineri?
ANTONI: Nuk e di si quhet. Por është ajo 
në qoshen prapa rafteve. Tomasi nuk është 
këtu sot dhe zakonisht e ndez ai makineri-
në.
JOZEFI: Ky nuk është problemi im.
ANTONI: Kështu fillova ta përdorja maki-
nerinë dhe ajo u bllokua.
JOZEFI: Uf! Ky nuk është problemi im.
ANTONI: Dhe ndoshta ka një manual për 
të, por nuk e di ku është.
JOZEFI: Në rregull, në rregull. Të dy ju, 
ndaloni! Anton, Gloria, zgjidhini ju prob-
lemet!

Kthehuni te faqja 98.

6. Si të dallohem në vendin e punës dhe të vazhdoj të kem sukses?

Burimet
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KY ËSHTË PROBLEMI IM
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.

JOZEFI: Anton a do ta marrësh në telefon 
Tomasin për të zbuluar se kur do të kthehet 
nga takimi me klientin? Na duhet më shu-
më vaj për atë makineri.
ANTONI: E dija se do të na duhej vaj. Unë 
tashmë shkova dhe bleva pak dhe u kujdesa 
që ta mbushja.
JOZEFI: Çfarë? Nuk e prite Tomasin? Nuk 
dua ta prishësh përsëri makinerinë.
ANTONI: Tani i di të gjitha rreth makine-
risë. Gjeta manualin, e mora në shtëpi, e 
studiova e u ktheva dhe e ndreqa makine-
rinë. Tani mund të kujdesem për gjërat kur 
Tomasi është në takime me klientët.
JOZEFI: Kjo është e mrekullueshme!
ANTONI: Kjo nuk është e gjitha. Bëra një 
program mirëmbajtjeje për të që të paranda-
lojmë problemet e ardhshme.
JOZEFI: Faleminderit Anton. E vlerësoj 
vërtet mënyrën se si e përballove këtë.
ANTONI: Sigurisht. Ky është problemi im.
JOZEFI: [Me vete] Ua, Antoni ka bërë vërtet 
përpara. Ai vërtet ia pagoi rrogën vetes sot.
JOZEFI: Oh, ç’kemi Gloria? Me çfarë erdhe 
këtu? Anxhela telefonoi dhe më tha se nuk 
do të vinte dot në punë sot për shkak të gre-
vës së shoferëve të autobusëve. Mendova se 
nuk do të vinit dot as ti, as Beniamini.

GLORIA: E dija se shoferët e autobusëve po 
flisnin për të hyrë në grevë, prandaj nja dy 
ditë më parë e rregullova me Beniamin që të 
më merrte me makinën e tij po të ndodhte 
greva.
JOZEFI: Është e mrekullueshme që mendo-
ve kështu përpara kohe.
GLORIA: Mendova edhe se radhët në pikat 
e karburanteve mund të ishin të gjata sot, 
ndaj i dhashë para Beniaminit dhe e pyeta 
a e kishte problem të furnizohej dje përpara 
se të merrej vendimi për grevën.
JOZEFI: Pate para të mjaftueshme për atë?
GLORIA: Po, kisha ruajtur para më vete 
për autobusin, ndaj i përdora për të paguar 
për karburantin. Beniamini dhe unë shku-
am dhe morëm Anxhelën dhe tani jemi të 
gjithë këtu.
JOZEFI: Gloria, faleminderit që iu dole për-
para të gjitha këtyre gjërave. Klientët tanë 
kanë vërtet nevojë për ju të tre këtu sot.
GLORIA: Sigurisht Jozef, ky është problemi 
im.
JOZEFI: [Me vete] Dhe unë do ta pushoja 
atë nga puna? Ajo sot vlen sa tre punonjës.

Kthehuni te faqja 98

6. Si të dallohem në vendin e punës dhe të vazhdoj të kem sukses?
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AI PO NDËRTON NJË PALLAT
Zgjidheni dikë që të lexojë sa vijon:

“Përfytyrojeni veten tuaj si një shtëpi ku 
jetohet. Perëndia hyn për ta rindërtuar atë 
shtëpi. Në fillim, ndoshta, ju mund ta kup-
toni atë që Ai po bën. Ai po rregullon ullu-
qet dhe po ndalon rrjedhjen në çati e kështu 
me radhë: ju e dinit se ato punë duheshin 
bërë dhe prandaj nuk jeni i çuditur. Por tani 
ai fillon ta godasë shtëpinë në një mënyrë 
që të vjen shumë keq dhe duket sikur nuk 
ka kuptim. Çfarë po bën Ai? Shpjegimi 

është se Ai po ndërton pothuaj një shtëpi të 
ndryshme nga ajo që menduat ju – ngritja 
e një muri këtu, shtrimi i një dyshemeje 
atje, ndërtimi i shtyllave mbajtëse, bërja e 
kopshteve. Ju menduat se do të bëheshit një 
shtëpizë e vogël modeste, por Ai po ndërton 
një pallat” (C. S. Lewis, Mere Christiani-
ty [1960], f. 160).

Kthehuni te faqja 103.

6. Si të dallohem në vendin e punës dhe të vazhdoj të kem sukses?
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SI TË GJEJ NJË KËSHILLTAR QË TË MË NDIHMOJË TË KEM SUKSES?  
(VEPRIMTARI ME DËSHIRË)
 Lexoni: Një punonjës i vlefshëm i di rregullat dhe pritshmëritë e punëdhë-

nësit. Por nuk ka përherë një “manual kompanie” për t’i përshkru-
ar ato pritshmëri. Dhe çdo vend ku punohet është i ndryshëm.

 Ushtrohuni: Mendoni rreth mënyrës se si mund t’i zbuloni rregullat e pashkruara 
dhe pritshmëritë e vendit ku punohet. Mund të dëshironi të pyetni 
pjesëtarë të familjes, miq ose anëtarët të grupit për idetë e tyre.

 Lexoni: Disa pritshmëri janë thjesht mendim praktik. Të tjera mund të 
vëzhgohen. Por për disa, nevojitet një këshilltar. Një këshilltar 
është dikush të cilit i mirëbesoni, që i di pritshmëritë dhe rregullat 
e kompanisë dhe do të jetë i gatshëm t’ju ndihmojë të mësoni.

 Ushtrohuni: Përpara mbledhjes sonë të radhës, zgjidhni një këshilltar në ven-
din e tanishëm ku punoni dhe kërkojini atij apo asaj t’ju ndihmojë 
t’i mësoni rregullat dhe pritshmëritë e kompanisë.
Ose përshkruajeni llojin e personit që do të donit të kishit si kë-
shilltar në vendin e ardhshëm ku do të punoni.

6. Si të dallohem në vendin e punës dhe të vazhdoj të kem sukses?
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SHËNIME
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6. Si të dallohem në vendin e punës dhe të vazhdoj të kem sukses?



7
Cilat janë sfidat më 
të mëdha të punës 

sime pikërisht tani?
Kërkimi Im për Vend Pune
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PËR NDËRMJETËSIT
Ditën e mbledhjes:

• Duke nisur nga sot, mbledhjet do të jenë ndryshe nga mbledhjet e de-
ritanishme. Ju lutem, shqyrtojini materialet në faqet vijuese që të jeni 
të përgatitur për t’iu përgjigjur pyetjeve.

• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit. Fto-
jini ata të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për zotimet e 
tyre.

• Përgatitini materialet e mbledhjes.
• Sillni pesë kopje të tjera të broshurës Shtegu im Drejt Mbështetjes te Vetja.

30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të mund të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë.

Emri i 
anëtarit të 

grupit

E 
përshpejtova 
kërkimin tim 

për vend 
pune (Po/Jo)

E 
përmirësova 
punën time 

(Po/Jo)

E ushtrova 
parimin te 
broshura 

Themeli Im 
dhe ia dhashë 

mësim 
familjes  
(Po/Jo).

I shtova 
kursimet 
(Po/Jo)

Raportova 
te partneri 
në veprim 

(Po/Jo)

Gloria P P P P P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur të mbërrijnë anëtarët e grupit, kërkojuni të plotësojnë tabelën e 

zotimeve në dërrasë.
• Caktoni një njeri të matë kohën.

Në kohën e fillimit:
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e 

tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon 
diskutimin.

• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësojeni parimin 7 te broshura Themeli Im. Pastaj kthehuni te kjo 

fletore pune dhe vazhdoni leximin te faqja tjetër.

E RE! 

E RE! 

7. Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?
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A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për pjesën Raportoni.

 Ushtrohuni: Le të raportojmë për zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha zoti-
met e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni.)

 Lexoni: Tani ngrihuni që të gjithë! Le t’i përsëritim së bashku pohimet e 
motos sonë:

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e 
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”

Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besim te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u 
bërë të mbështetur te vetja.

 Lexoni: Le të ulemi.
Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë.

 Diskutoni: Teksa i mbajtët zotimet tuaja, çfarë “mëshira[sh] të dhembshura 
të Zotit” ju kanë ndihmuar të forcoheni për t’i kapërcyer sfidat e 
vendit tuaj të punës?

“Por, vini re, unë, Nefi, 
do t’ju tregoj se mëshi-
rat e dhembshura të 
Zotit janë mbi të gjithë 
ata që ai ka zgjedhur, 
për shkak të besimit 
të tyre, për t’i bërë 
ata të pushtetshëm, 
madje, deri në fuqinë e 
çlirimit.”
1 NEFI 1:20

7. Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?

RAPORTONI
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SI MUND TA NDIHMOJMË NJËRI- TJETRIN NË SFIDAT PËR 
VENDIN E PUNËS?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 40 minuta vetëm për këtë faqe (jo për 

të gjithë pjesën Mësoni).

 Lexoni: Disa nga ne e kanë një vend pune dhe disa mund të jenë ende 
duke kërkuar vende pune, por gjithsecili përballet me sfida të pu-
nës. Disa shembuj janë:
• Ende nuk kam gjetur një vend pune.
• Shefi im nuk duket kurrë i lumtur nga puna ime.
• E kam një vend pune, por nuk fitoj para mjaftueshëm.
• Nuk e di se si t’ia bëj me korrupsionin në punën time.
• Flas me shumë njerëz, por asnjëri nuk më merr në punë.
• Është e vështirë të jem i sinqertë me punëdhënësin tim.
• Nuk më pëlqejnë kolegët e mi.
• Nuk e mbaj dot një vend pune.
Ne bëhemi më të mbështetur te vetja teksa këshillohemi së bashku 
dhe ushtrohemi për t’i kapërcyer sfidat.

 Ushtrohuni: Çdo anëtar i grupit do ta shkruajë sfidën e vet më të madhe lidhur 
me vendin e punës në dërrasë. Si grup, zgjidhini tri nga sfidat në 
dërrasë. Ushtrimi juaj sot është të diskutoni dhe të planifikoni disa 
zgjidhje.
Shqyrtimi i ushtrimeve, diskutimeve dhe materialeve filmike të 
kaluara në këtë fletore pune mund të jetë i dobishëm. Ju mund të 
njihni edhe dikë jashtë grupit që mund të ndihmojë në një sfidë. 
Ky person mund të ftohet të ndihmojë në mbledhjen e radhës të 
grupit tuaj.

7. Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?

MËSONI
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A PO BËHEM MË I/E MBËSHTETUR TE VETJA?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta vetëm për këtë faqe.

 Lexoni: Synimi ynë është mbështetja te vetja, si materialisht edhe shpir-
tërisht. Suksesi në vendet tona të punës është veçse pjesë e atij 
synimi.

 Diskutoni: Çfarë ndryshimesh keni parë në jetën tuaj teksa i keni ushtruar 
dhe dhënë mësim parimet te Themeli Im?

 Ushtrohuni: Hapeni broshurën tuaj Shtegu Im drejt Mbështetjes te Vetja te një vle-
rësim bosh për mbështetjen te vetja (në anën e prapme). 
Plotësojini hapat.
Kur të mbaroni, merrni tri minuta për të përsiatur me 
qetësi sa vijon:
A jeni më të vetëdijshëm për shpenzimet tuaja? A mund 
t’u përgjigjeni me “shpesh” ose “gjithmonë” më shumë 
prej këtyre pyetjeve? A jeni më të sigurt për shumën që 
keni vendosur si të ardhurat tuaja të mbështetjes te vetja? 
A jeni më pranë arritjes së të ardhurave tuaja të mbështet-
jes te vetja? Çfarë mund të bëni për t’u përmirësuar?

Shtegu Im drejt 
Mbështetjes te Vetja

7. Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?
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ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.

 Ushtrohuni: Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një 
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni. 
Shkruajeni më poshtë çfarëdo mbrese që të keni.

  

  

  

  

  

 

Cila ide do të ndihmojë në kërkimin tuaj për vend pune apo t’ju 
bëjë një punëmarrës më të mirë këtë javë? Zotohuni për ta realizu-
ar idenë tuaj.
Shkruajeni këtë zotim në faqen vijuese.

 Diskutoni: A dëshiron ndonjëri t’i tregojë zotimet e veta për vendin e punës 
apo ndonjë ide tjetër?

“Në të vërtetë unë them, 
njerëzit duhet të për-
fshihen me zell në një 
kauzë të mirë dhe të 
bëjnë shumë gjëra me 
vullnetin e tyre të lirë 
e të shkaktojnë shumë 
drejtësi.”
DOKTRINA E BESËLIDHJE 
58:27

7. Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?

PËRSIATNI
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SI DO TË PËRPAROJ ÇDO DITË?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.

 Ushtrohuni: Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të 
komunikoni me njëri- tjetrin.

Emri i partnerit në veprim Informacion kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në 
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja! 
Nënshkruani më poshtë.

ZOTIMET E MIA

Unë do ta mbaj zotimin e ri që zgjodha sot për punën:

Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap mësim familjes 
sime.

Do t’u shtoj kursimeve të mia – qoftë edhe një a dy monedha.

Do ta raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im Nënshkrimi i partnerit në veprim

7. Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?

ZOTOHUNI
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SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
 Ushtrohuni: Përpara mbledhjes së radhës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për 

të shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë, shkruani “Po” 
ose “Jo”.

E mbajta 
zotimin tim 

të ri për punën 
(Po/Jo)

E ushtrova 
parimin te 
broshura 

Themeli Im 
dhe ia dhashë 
mësim famil-
jes (Po/Jo).

I shtova kursi-
met (Po/Jo)

Raportova 
te partneri 
në veprim 

(Po/Jo)

 Lexoni: Zgjidheni dikë që të ndërmjetësojë temën te broshura Themeli Im, 
në mbledhjen e radhës.
Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.

Mirëpritja e 
Përshtypjeve
Ju lutemi, dërgojini 
idetë, përshtypjet, su-
gjerimet dhe përvojat 
tuaja te srsfeedback@ 
ldschurch. org.

7. Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?



8
Cilat janë sfidat më 
të mëdha të punës 

sime pikërisht tani?
Kërkimi Im për Vend Pune
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PËR NDËRMJETËSIT
Ditën e mbledhjes:

• Në çdo mbledhje, ne do të këshillohemi së bashku për mënyrën se si 
t’i kapërcejmë sfidat tona më të mëdha. Ato mund të jenë të ndryshme 
në çdo mbledhje.

• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit. Fto-
jini ata të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për zotimet e 
tyre.

• Përgatitini materialet e mbledhjes.

30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të mund të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë.

Emri i anëtarit 
të grupit

E mbajta zotimin 
tim të ri për 

punën (Po/Jo)

E ushtrova 
parimin te 

broshura Themeli 
Im dhe ia dhashë 
mësim familjes 

(Po/Jo).

I shtova 
kursimet (Po/Jo)

Raportova te 
partneri në 

veprim (Po/Jo)

Gloria P P P P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur të mbërrijnë anëtarët e grupit, kërkojuni të plotësojnë tabelën e 

zotimeve në dërrasë.
• Caktoni një njeri të matë kohën.

Në kohën e fillimit:
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e 

tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon 
diskutimin.

• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësojeni parimin 8 te broshura Themeli Im. Pastaj kthehuni te kjo 

fletore pune dhe vazhdoni leximin te faqja tjetër.

E RE! 

Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?
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A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për pjesën Raportoni.

 Ushtrohuni: Le të raportojmë për zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha zoti-
met e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni.)

 Lexoni: Tani ngrihuni që të gjithë! Le t’i përsëritim së bashku pohimet e 
motos sonë:

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e 
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”

Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besim te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u 
bërë të mbështetur te vetja.

 Lexoni: Le të ulemi.

 Diskutoni: Teksa i mbajtët zotimet tuaja, çfarë “mëshira[sh] të dhembshura 
të Zotit” ju kanë ndihmuar të forcoheni për t’i kapërcyer sfidat e 
vendit tuaj të punës?

Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?

RAPORTONI
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SI MUND TA NDIHMOJMË NJËRI- TJETRIN NË SFIDAT PËR 
VENDIN E PUNËS?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni.

 Lexoni: Disa nga ne e kanë një vend pune dhe disa mund të jenë ende 
duke kërkuar vende pune, por gjithsecili përballet me sfida të pu-
nës. Disa shembuj janë:
• Ende nuk kam gjetur një vend pune.
• Shefi im nuk duket kurrë i lumtur nga puna ime.
• E kam një vend pune, por nuk fitoj para mjaftueshëm.
• Nuk e di se si t’ia bëj me korrupsionin në punën time.
• Flas me shumë njerëz, por asnjëri nuk më merr në punë.
• Është e vështirë të jem i sinqertë me punëdhënësin tim.
• Nuk më pëlqejnë kolegët e mi.
• Nuk e mbaj dot një vend pune.
Ne bëhemi më të mbështetur te vetja teksa këshillohemi së bashku 
dhe ushtrohemi për t’i kapërcyer sfidat.

 Ushtrohuni: Çdo anëtar i grupit do ta shkruajë sfidën e vet më të madhe lidhur 
me vendin e punës në dërrasë. Si grup, zgjidhini tri nga sfidat në 
dërrasë. Ushtrimi juaj sot është të diskutoni dhe të planifikoni disa 
zgjidhje.
Shqyrtimi i ushtrimeve, diskutimeve dhe materialeve filmike të 
kaluara në këtë fletore pune mund të jetë i dobishëm. Ju mund të 
njihni edhe dikë jashtë grupit që mund të ndihmojë në një sfidë. 
Ky person mund të ftohet të ndihmojë në mbledhjen e radhës të 
grupit tuaj.

MËSONI

Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?
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ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.

 Ushtrohuni: Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një 
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni. 
Shkruajeni më poshtë çfarëdo mbrese që të keni.

  

  

  

  

  

 

Cila ide do të ndihmojë në kërkimin tuaj për vend pune apo t’ju 
bëjë një punëmarrës më të mirë këtë javë? Zotohuni për ta realizu-
ar idenë tuaj.
Shkruajeni këtë zotim në faqen vijuese.

 Diskutoni: A dëshiron ndonjëri t’i tregojë zotimet e veta për vendin e punës 
apo ndonjë ide tjetër?

“Vendose fatin tënd 
tek Zoti, ki besim tek 
ai dhe ai ka për të 
vepruar.”
PSALMEVE 37:5

PËRSIATNI

Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?
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SI DO TË PËRPAROJ ÇDO DITË?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.

 Ushtrohuni: Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të 
komunikoni me njëri- tjetrin.

Emri i partnerit në veprim Informacion kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në 
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja! 
Nënshkruani më poshtë.

ZOTIMET E MIA

Unë do ta mbaj zotimin e ri që zgjodha sot për punën:

 
Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap mësim familjes 
sime.

Do t’u shtoj kursimeve të mia – qoftë edhe një a dy monedha.

Do ta raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im Nënshkrimi i partnerit në veprim

Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?

ZOTOHUNI
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SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
 Ushtrohuni: Përpara mbledhjes së radhës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për 

të shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë, shkruani “Po” 
ose “Jo”.

E mbajta 
zotimin tim 

të ri për punën 
(Po/Jo)

E ushtrova 
parimin te 

broshura The-
meli Im dhe ia 

dhashë mësim 
familjes.

I shtova kursi-
met (Po/Jo)

Raportova 
te partneri 
në veprim 

(Po/Jo)

 Lexoni: Zgjidheni dikë që të ndërmjetësojë temën te broshura Themeli Im, 
në mbledhjen e radhës.
Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.

Mirëpritja e 
Përshtypjeve
Ju lutemi, dërgojini 
idetë, përshtypjet, su-
gjerimet dhe përvojat 
tuaja te srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?
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SHËNIME
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?



9
Cilat janë sfidat më të 
mëdha të punës sime 

pikërisht tani?
Kërkimi Im për Vend Pune
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PËR NDËRMJETËSIT
Ditën e mbledhjes:

• Në çdo mbledhje, ne do të këshillohemi së bashku për mënyrën se si 
t’i kapërcejmë sfidat tona më të mëdha. Ato mund të jenë të ndryshme 
në çdo mbledhje.

• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit. Fto-
jini ata të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për zotimet e 
tyre.

• Përgatitini materialet e mbledhjes.

30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të mund të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë.

Emri i anëtarit 
të grupit

E mbajta zotimin 
tim të ri për 

punën (Po/Jo)

E ushtrova 
parimin te 

broshura Themeli 
Im dhe ia dhashë 
mësim familjes 

(Po/Jo).

I shtova 
kursimet (Po/Jo)

Raportova te 
partneri në 

veprim (Po/Jo)

Gloria P P P P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur të mbërrijnë anëtarët e grupit, kërkojuni të plotësojnë tabelën e 

zotimeve në dërrasë.
• Caktoni një njeri të matë kohën.

Në kohën e fillimit:
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e 

tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon 
diskutimin.

• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësojeni parimin 9 te broshura Themeli Im. Pastaj kthehuni te kjo 

fletore pune dhe vazhdoni leximin te faqja tjetër.

Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?
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A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për pjesën Raportoni.

 Ushtrohuni: Le të raportojmë për zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha zoti-
met e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni.)

 Lexoni: Tani ngrihuni që të gjithë! Le t’i përsëritim së bashku pohimet e 
motos sonë:

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e 
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”

Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besim te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u 
bërë të mbështetur te vetja.

 Lexoni: Le të ulemi.

 Diskutoni: Teksa i mbajtët zotimet tuaja, çfarë “mëshira[sh] të dhembshura 
të Zotit” ju kanë ndihmuar të forcoheni për t’i kapërcyer sfidat e 
vendit tuaj të punës?

Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?

RAPORTONI
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SI MUND TA NDIHMOJMË NJËRI- TJETRIN NË SFIDAT PËR 
VENDIN E PUNËS?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni.

 Lexoni: Disa nga ne e kanë një vend pune dhe disa mund të jenë ende 
duke kërkuar vende pune, por gjithsecili përballet me sfida të pu-
nës. Disa shembuj janë:
• Ende nuk kam gjetur një vend pune.
• Shefi im nuk duket kurrë i lumtur nga puna ime.
• E kam një vend pune, por nuk fitoj para mjaftueshëm.
• Nuk e di se si t’ia bëj me korrupsionin në punën time.
• Flas me shumë njerëz, por asnjëri nuk më merr në punë.
• Është e vështirë të jem i sinqertë me punëdhënësin tim.
• Nuk më pëlqejnë kolegët e mi.
• Nuk e mbaj dot një vend pune.
Ne bëhemi më të mbështetur te vetja teksa këshillohemi së bashku 
dhe ushtrohemi për t’i kapërcyer sfidat.

 Ushtrohuni: Çdo anëtar i grupit do ta shkruajë sfidën e vet më të madhe lidhur 
me vendin e punës në dërrasë. Si grup, zgjidhini tri nga sfidat në 
dërrasë. Ushtrimi juaj sot është të diskutoni dhe të planifikoni disa 
zgjidhje.
Shqyrtimi i ushtrimeve, diskutimeve dhe materialeve filmike të 
kaluara në këtë fletore pune mund të jetë i dobishëm. Ju mund të 
njihni edhe dikë jashtë grupit që mund të ndihmojë në një sfidë. 
Ky person mund të ftohet të ndihmojë në mbledhjen e radhës të 
grupit tuaj.

Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?

MËSONI
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ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.

 Ushtrohuni: Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një 
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni. 
Shkruajeni më poshtë çfarëdo mbrese që të keni.

  

  

  

  

  

 

Cila ide do të ndihmojë në kërkimin tuaj për vend pune apo t’ju 
bëjë një punëmarrës më të mirë këtë javë? Zotohuni për ta realizu-
ar idenë tuaj.
Shkruajeni këtë zotim në faqen vijuese.

 Diskutoni: A dëshiron ndonjëri t’i tregojë zotimet e veta për vendin e punës 
apo ndonjë ide tjetër?

“M’u afroni pranë dhe 
unë do të afrohem 
pranë jush; kërkoni 
me zell dhe do të më 
gjeni; lypni dhe do të 
merrni; trokisni dhe do 
t’ju çelet.”
DOKTRINA E BESËLIDHJE 
88:63.

Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?

PËRSIATNI
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SI DO TË PËRPAROJ ÇDO DITË?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.

 Ushtrohuni: Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të 
komunikoni me njëri- tjetrin.

Emri i partnerit në veprim Informacion kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në 
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja! 
Nënshkruani më poshtë.

ZOTIMET E MIA

Unë do ta mbaj zotimin e ri që zgjodha sot për punën:

 
Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap mësim familjes 
sime.

Do t’u shtoj kursimeve të mia – qoftë edhe një a dy monedha.

Do ta raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im Nënshkrimi i partnerit në veprim

Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?

ZOTOHUNI
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SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
 Ushtrohuni: Përpara mbledhjes së radhës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për 

të shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë, shkruani “Po” 
ose “Jo”.

E mbajta 
zotimin tim 

të ri për punën 
(Po/Jo)

E ushtrova 
parimin te 

broshura The-
meli Im dhe ia 

dhashë mësim 
familjes.

I shtova kursi-
met (Po/Jo)

Raportova 
te partneri 
në veprim 

(Po/Jo)

 Lexoni: Zgjidheni dikë që të ndërmjetësojë temën te broshura Themeli Im, 
në mbledhjen e radhës.
Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.

Mirëpritja e 
Përshtypjeve
Ju lutemi, dërgojini 
idetë, përshtypjet, su-
gjerimet dhe përvojat 
tuaja te srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?



136

SHËNIME
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?



10
Cilat janë sfidat më të 
mëdha të punës sime 

pikërisht tani?
Kërkimi Im për Vend Pune
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PËR NDËRMJETËSIT
Ditën e mbledhjes:

• Në çdo mbledhje, ne do të këshillohemi së bashku për mënyrën se si 
t’i kapërcejmë sfidat tona më të mëdha. Ato mund të jenë të ndryshme 
në çdo mbledhje.

• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit. Fto-
jini ata të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për zotimet e 
tyre.

• Përgatitini materialet e mbledhjes.

30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të mund të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë.

Emri i anëtarit 
të grupit

E mbajta zotimin 
tim të ri për 

punën (Po/Jo)

E ushtrova 
parimin te 

broshura Themeli 
Im dhe ia dhashë 
mësim familjes 

(Po/Jo).

I shtova 
kursimet (Po/Jo)

Raportova te 
partneri në 

veprim (Po/Jo)

Gloria P P P P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur të mbërrijnë anëtarët e grupit, kërkojuni të plotësojnë tabelën e 

zotimeve në dërrasë.
• Caktoni një njeri të matë kohën.

Në kohën e fillimit:
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e 

tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon 
diskutimin.

• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësojeni parimin 10 te Themeli Im. Pastaj kthehuni te kjo fletore 

pune dhe vazhdoni leximin te faqja tjetër.

Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?
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A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për pjesën Raportoni.

 Ushtrohuni: Le të raportojmë për zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha zoti-
met e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni.)

 Lexoni: Tani ngrihuni që të gjithë! Le t’i përsëritim së bashku pohimet e 
motos sonë:

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e 
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”

Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besim te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u 
bërë të mbështetur te vetja.

 Lexoni: Le të ulemi.

 Diskutoni: Teksa i mbajtët zotimet tuaja, çfarë “mëshira[sh] të dhembshura 
të Zotit” ju kanë ndihmuar të forcoheni për t’i kapërcyer sfidat e 
vendit tuaj të punës?

Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?

RAPORTONI
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SI MUND TA NDIHMOJMË NJËRI- TJETRIN NË SFIDAT PËR 
VENDIN E PUNËS?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni.

 Lexoni: Disa nga ne e kanë një vend pune dhe disa mund të jenë ende duke 
kërkuar vende pune, por gjithsecili përballet me sfida të punës. 
Disa shembuj janë:
• Ende nuk kam gjetur një vend pune.
• Shefi im nuk duket kurrë i lumtur nga puna ime.
• E kam një vend pune, por nuk fitoj para mjaftueshëm.
• Nuk e di se si t’ia bëj me korrupsionin në punën time.
• Flas me shumë njerëz, por asnjëri nuk më merr në punë.
• Është e vështirë të jem i sinqertë me punëdhënësin tim.
• Nuk më pëlqejnë kolegët e mi.
• Nuk e mbaj dot një vend pune.
Ne bëhemi më të mbështetur te vetja teksa këshillohemi së bashku 
dhe ushtrohemi për t’i kapërcyer sfidat.

 Ushtrohuni: Çdo anëtar i grupit do ta shkruajë në dërrasë sfidën e vet më të ma-
dhe lidhur me vendin e punës. Si grup, zgjidhini tri nga sfidat në 
dërrasë. Ushtrimi juaj sot është të diskutoni dhe të planifikoni disa 
zgjidhje.
Shqyrtimi i ushtrimeve, diskutimeve dhe materialeve filmike të 
kaluara në këtë fletore pune mund të jetë i dobishëm. Ju mund të 
njihni edhe dikë jashtë grupit që mund të ndihmojë në një sfidë. 
Ky person mund të ftohet të ndihmojë në mbledhjen e radhës të 
grupit tuaj.

Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?

MËSONI
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ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.

 Ushtrohuni: Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një 
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni. 
Shkruajeni më poshtë çfarëdo mbrese që të keni.

  

  

  

  

  

 

Cila ide do t’ju ndihmojë në kërkimin tuaj për vend pune apo t’ju 
bëjë një punëmarrës më të mirë këtë javë? Zotohuni për ta realizu-
ar idenë tuaj.
Shkruajeni këtë zotim në faqen vijuese.

 Diskutoni: A dëshiron ndonjëri t’i tregojë zotimet e veta për vendin e punës 
apo ndonjë ide tjetër?

Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?

PËRSIATNI:

“Këshillohu me Zotin 
për të gjitha veprimet 
e tua dhe ai do të të 
drejtojë për të mirë.”
ALMA 37:37
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SI DO TË PËRPAROJ ÇDO DITË?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.

 Ushtrohuni: Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të 
komunikoni me njëri- tjetrin.

Emri i partnerit në veprim Informacion kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në 
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja! 
Nënshkruani më poshtë.

ZOTIMET E MIA

Unë do ta mbaj zotimin e ri që zgjodha sot për punën:

 
Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap mësim familjes 
sime.

Do t’u shtoj kursimeve të mia – qoftë edhe një a dy monedha.

Do ta raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im Nënshkrimi i partnerit në veprim

Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?

ZOTOHUNI
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SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
 Ushtrohuni: Përpara mbledhjes së radhës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për 

të shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë, shkruani “Po” 
ose “Jo”.

E mbajta 
zotimin tim 

të ri për punën 
(Po/Jo)

E ushtrova 
parimin te 

broshura The-
meli Im dhe ia 

dhashë mësim 
familjes.

I shtova kursi-
met (Po/Jo)

Raportova 
te partneri 
në veprim 

(Po/Jo)

 Lexoni: Zgjidheni dikë që të ndërmjetësojë temën te broshura Themeli Im, 
në mbledhjen e radhës.
Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.

Mirëpritja e 
Përshtypjeve
Ju lutemi, dërgojini 
idetë, përshtypjet, su-
gjerimet dhe përvojat 
tuaja te srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?
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SHËNIME
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?



11
Cilat janë sfidat më 
të mëdha të punës 

sime pikërisht tani?
Kërkimi Im për Vend Pune
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PËR NDËRMJETËSIT
Ditën e mbledhjes:

• Në çdo mbledhje, ne do të këshillohemi së bashku për mënyrën se si 
t’i kapërcejmë sfidat tona më të mëdha. Ato mund të jenë të ndryshme 
në çdo mbledhje.

• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit. Fto-
jini ata të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për zotimet e 
tyre.

• Përgatitini materialet e mbledhjes.

30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të mund të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë.

Emër i anëtarit 
të grupit

E mbajta zotimin 
tim të ri për 

punën (Po/Jo)

E ushtrova 
parimin te 

broshura Themeli 
Im dhe ia dhashë 
mësim familjes 

(Po/Jo).

I shtova 
kursimet (Po/Jo)

Raportova te 
partneri në 

veprim (Po/Jo)

Gloria Y Y Y Y

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur të mbërrijnë anëtarët e grupit, kërkojuni të plotësojnë tabelën e 

zotimeve në dërrasë.
• Caktoni një njeri të matë kohën.

Në kohën e fillimit:
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e 

tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon 
diskutimin.

• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësojeni parimin 11 te Themeli Im. Pastaj kthehuni te kjo fletore 

pune dhe vazhdoni leximin te faqja vijuese.

11: Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?
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A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për pjesën Raportoni.

 Ushtrohuni: Le të raportojmë për zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha zoti-
met e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni.)

 Lexoni: Tani ngrihuni që të gjithë! Le t’i përsëritim së bashku pohimet e 
motos sonë:

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e 
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”

Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besim te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u 
bërë të mbështetur te vetja.

 Lexoni: Le të ulemi.

 Diskutoni: Teksa i mbajtët zotimet tuaja, çfarë “mëshira[sh] të dhembshura 
të Zotit” ju kanë ndihmuar të forcoheni për t’i kapërcyer sfidat e 
vendit tuaj të punës?

11: Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?

RAPORTONI
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SI MUND TA NDIHMOJMË NJËRI- TJETRIN NË SFIDAT PËR 
VENDIN E PUNËS?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni.

 Lexoni: Disa nga ne e kanë një vend pune dhe disa mund të jenë ende 
duke kërkuar vende pune, por gjithsecili përballet me sfida të pu-
nës. Disa shembuj janë:
• Ende nuk kam gjetur një vend pune.
• Shefi im nuk duket kurrë i lumtur nga puna ime.
• E kam një vend pune, por nuk fitoj para mjaftueshëm.
• Nuk e di se si t’ia bëj me korrupsionin në punën time.
• Flas me shumë njerëz, por asnjëri nuk më merr në punë.
• Është e vështirë të jem i sinqertë me punëdhënësin tim.
• Nuk më pëlqejnë kolegët e mi.
• Nuk e mbaj dot një vend pune.
Ne bëhemi më të mbështetur te vetja teksa këshillohemi së bashku 
dhe ushtrohemi për t’i kapërcyer sfidat.

 Ushtrohuni: Çdo anëtar i grupit do ta shkruajë sfidën e vet më të madhe lidhur 
me vendin e punës në dërrasë. Si grup, zgjidhini tri nga sfidat në 
dërrasë. Ushtrimi juaj sot është të diskutoni dhe të planifikoni disa 
zgjidhje.
Shqyrtimi i ushtrimeve, diskutimeve dhe materialeve filmike të 
kaluara në këtë fletore pune mund të jetë i dobishëm. Ju mund të 
njihni edhe dikë jashtë grupit që mund të ndihmojë në një sfidë. 
Ky person mund të ftohet të ndihmojë në mbledhjen e radhës të 
grupit tuaj.

11: Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?

MËSONI
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ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.

 Ushtrohuni: Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një 
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni. 
Shkruajeni më poshtë çfarëdo mbrese që të keni.

  

  

  

  

  

 

Cila ide do të ndihmojë në kërkimin tuaj për vend pune apo t’ju 
bëjë një punëmarrës më të mirë këtë javë? Zotohuni për ta realizu-
ar idenë tuaj.
Shkruajeni këtë zotim në faqen vijuese.

 Diskutoni: A dëshiron ndonjëri t’i tregojë zotimet e veta për vendin e punës 
apo ndonjë ide tjetër?

“Dhe Krishti në të 
vërtetë u tha etërve 
tanë: Në qoftë se keni 
besim, ju mund të bëni 
të gjitha gjërat që janë 
të përshtatshme për 
mua.”
MORONI 10:23

11: Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?

PËRSIATNI
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SI DO TË PËRPAROJ ÇDO DITË?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.

 Ushtrohuni: Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të 
komunikoni me njëri- tjetrin.

Emri i partnerit në veprim Informacion kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në 
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja! 
Nënshkruani më poshtë.

ZOTIMET E MIA

Unë do ta mbaj zotimin e ri që zgjodha sot për punën:

 
Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap mësim familjes 
sime.

Do t’u shtoj kursimeve të mia – qoftë edhe një a dy monedha.

Do ta raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im Nënshkrimi i partnerit në veprim

11: Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?

ZOTOHUNI
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SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
 Ushtrohuni: Përpara mbledhjes së radhës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për 

të shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë, shkruani “Po” 
ose “Jo”.

E mbajta 
zotimin tim 

të ri për punën 
(Po/Jo)

E ushtrova 
parimin te 

broshura The-
meli Im dhe ia 

dhashë mësim 
familjes.

I shtova kursi-
met (Po/Jo)

Raportova 
te partneri 
në veprim 

(Po/Jo)

 Lexoni: Në mbledhjen tonë të radhës, do t’i bëjmë përsëri vlerësimet tona 
për mbështetjen te vetja për të parë nëse po bëhemi më të mbësh-
tetur te vetja. Do të na duhet të sjellim broshurat tona Shtegu Im 
drejt Mbështetjes te Vetja.
Zgjidheni dikë që të ndërmjetësojë temën te broshura Themeli Im, 
në mbledhjen e radhës.
Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.

Shënim për 
Ndërmjetësin:
Për mbledhjen e ra-
dhës, sillni pesë kopje 
të tjera të broshu-
rës Shtegu im Drejt 
Mbështetjes te Vetja.

Mirëpritja e 
Përshtypjeve
Ju lutemi, dërgojini 
idetë, përshtypjet, su-
gjerimet dhe përvojat 
tuaja te srsfeedback@ 
ldschurch. org.

11: Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?
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SHËNIME
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

11: Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?



12
Cilat janë sfidat më të 
mëdha të punës sime 

pikërisht tani?
Kërkimi Im për Vend Pune
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PËR NDËRMJETËSIT
Ditën e mbledhjes:

• Sot, grupi do të shpenzojë 20 minuta më shumë për pjesën Zotohuni. 
Ju lutem, lexojeni veprimtarinë e fundit te Themeli Im dhe jini të për-
gatitur për t’iu përgjigjur pyetjeve.

• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit. Fto-
jini ata të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për zotimet e 
tyre.

• Përgatitini materialet e mbledhjes.
• Sillni pesë kopje të tjera të broshurës Shtegu im Drejt Mbështetjes te Vetja.

30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të mund të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë.

Emri i anëtarit 
të grupit

E mbajta zotimin 
tim të ri për 

punën (Po/Jo)

E ushtrova 
parimin te 

broshura Themeli 
Im dhe ia dhashë 
mësim familjes 

(Po/Jo).

I shtova 
kursimet (Po/Jo)

Raportova te 
partneri në 

veprim (Po/Jo)

Gloria P P P P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur të mbërrijnë anëtarët e grupit, kërkojuni të plotësojnë tabelën e 

zotimeve në dërrasë.
• Caktoni një njeri të matë kohën.

Në kohën e fillimit:
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e 

tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon 
diskutimin.

• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësojeni parimin 12 te Themeli Im. Pastaj kthehuni te kjo fletore 

pune dhe vazhdoni leximin te faqja tjetër.

E RE! 

E RE! 

12: Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?
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A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për pjesën Raportoni.

 Ushtrohuni: Le të raportojmë për zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha zoti-
met e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni.)

 Lexoni: Tani ngrihuni që të gjithë! Le t’i përsëritim së bashku pohimet e 
motos sonë:

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e 
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”

Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besim te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u 
bërë të mbështetur te vetja.

 Lexoni: Le të ulemi.

 Diskutoni: Teksa i mbajtët zotimet tuaja, çfarë “mëshira[sh] të dhembshura 
të Zotit” ju kanë ndihmuar të forcoheni për t’i kapërcyer sfidat e 
vendit tuaj të punës?

12: Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?

RAPORTONI
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SI MUND TA NDIHMOJMË NJËRI- TJETRIN NË SFIDAT PËR 
VENDIN E PUNËS?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta vetëm për këtë faqe (jo për 

të gjithë pjesën Mësoni).
Gjithashtu, vëreni në dukje se do të shpenzoni 20 minuta më shu-
më për pjesën Zotohuni se zakonisht.

 Lexoni: Disa nga ne e kanë një vend pune dhe disa mund të jenë ende 
duke kërkuar vende pune, por gjithsecili përballet me sfida të pu-
nës. Disa shembuj janë:
• Ende nuk kam gjetur një vend pune.
• Shefi im nuk duket kurrë i lumtur nga puna ime.
• E kam një vend pune, por nuk fitoj para mjaftueshëm.
• Nuk e di se si t’ia bëj me korrupsionin në punën time.
• Flas me shumë njerëz, por asnjëri nuk më merr në punë.
• Është e vështirë të jem i sinqertë me punëdhënësin tim.
• Nuk më pëlqejnë kolegët e mi.
• Nuk e mbaj dot një vend pune.
Ne bëhemi më të mbështetur te vetja teksa këshillohemi së bashku 
dhe ushtrohemi për t’i kapërcyer sfidat.

 Ushtrohuni: Çdo anëtar i grupit do ta shkruajë sfidën e vet më të madhe lidhur 
me vendin e punës në dërrasë. Si grup, zgjidhini tri nga sfidat në 
dërrasë. Ushtrimi juaj sot është të diskutoni dhe të planifikoni disa 
zgjidhje.
Shqyrtimi i ushtrimeve, diskutimeve dhe materialeve filmike të 
kaluara në këtë fletore pune mund të jetë i dobishëm. Ju mund të 
njihni edhe dikë jashtë grupit që mund të ndihmojë në një sfidë. 
Ky person mund të ftohet të ndihmojë në mbledhjen e radhës të 
grupit tuaj.

12: Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?

MËSONI
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A PO BËHEM MË I/E MBËSHTETUR TE VETJA?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta vetëm për këtë faqe.

 Lexoni: Synimi ynë është mbështetja te vetja, si materialisht edhe shpir-
tërisht. Suksesi në vendet tona të punës është veçse pjesë e atij 
synimi.

 Diskutoni: Çfarë ndryshimesh keni parë në jetën tuaj teksa i keni ushtruar 
dhe dhënë mësim parimet te Themeli Im?

 Ushtrohuni: Hapeni broshurën tuaj Shtegu Im drejt Mbështetjes te Vetja te një 
vlerësim bosh për mbështetjen te vetja (në anën e 
prapme). Plotësojini hapat.
Kur të mbaroni, merrni tri minuta për të përsiatur 
me qetësi sa vijon:
A jeni më të vetëdijshëm për shpenzimet tuaja? A 
mund t’i përgjigjeni me “shpesh” ose “gjithmonë” 
më shumë prej këtyre pyetjeve? A jeni më të sigurt 
për shumën që keni vendosur si të ardhurat tuaja 
të mbështetjes te vetja? A jeni më pranë arritjes së 
të ardhurave tuaja të mbështetjes te vetja? Çfarë 
mund të bëni për t’u përmirësuar? Shtegu Im drejt 

Mbështetjes te Vetja

12: Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?
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ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.

 Ushtrohuni: Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një 
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni. 
Shkruajeni më poshtë çfarëdo mbrese që të keni.

  

  

  

  

  

 

Cila ide do të ndihmojë në kërkimin tuaj për vend pune apo t’ju 
bëjë një punëmarrës më të mirë këtë javë? Zotohuni për ta realizu-
ar idenë tuaj.
Shkruajeni këtë zotim në faqen vijuese.

 Diskutoni: A dëshiron ndonjëri t’i tregojë zotimet e veta për vendin e punës 
apo ndonjë ide tjetër?

“Zoti është në gjendje 
t’i bëjë të gjitha gjërat 
sipas vullnetit të tij për 
fëmijët e njerëzve, në 
qoftë se ndodh që ata 
ushtrojnë besim në të.”
1 NEFI 7:12

12: Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?

PËRSIATNI
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SI DO TË PËRPAROJ ÇDO DITË?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta vetëm për këtë faqe.

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në 
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja! 
Nënshkruani më poshtë.

ZOTIMET E MIA

Unë do ta mbaj zotimin e ri që zgjodha sot për punën:

 
Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap mësim familjes 
sime.

Do t’u shtoj kursimeve të mia çdo javë – qoftë edhe një a dy monedha.

Nënshkrimi im

12: Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?

ZOTOHUNI
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SI MUND TË VAZHDOJ TË JEM I/E MBËSHTETUR TE VETJA?
 Ora: Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për këtë faqe.

 Lexoni: Shkoni te faqja 28 e broshurës Themeli Im për të bërë veprimtarinë 
e fundit dhe për të planifikuar një projekt shërbimi si grup. Kur të 
mbaroni, kthehuni këtu.
Përgëzime! Ne e mbaruam këtë fletore pune dhe kemi bërë shumë 
përmirësime. Po bëhemi më të mbështetur te vetja!
Grupi mund të vazhdojë të mblidhet në javët e ardhshme për ta 
përkrahur dhe nxitur njëri- tjetrin po të dëshirojë.
Për të vazhduar ta forconi mbështetjen te vetja, ju mund:
• Të dilni vullnetar dhe të shërbeni te një qendër për mbështetjen 

te vetja pranë jush. (Një qëllim i të bërit i mbështetur te vetja 
është të jesh në gjendje të ndihmosh të tjerët. Shërbimi ndaj të 
tjerëve është një bekim i madh.)

• Të vazhdoni të takoheni me grupin tuaj. Të vazhdoni ta për-
krahni dhe nxitni njëri- tjetrin.

• Të vazhdoni të merrni pjesë në mbledhje shpirtërore të mbësh-
tetjes te vetja.

• Të mbani lidhjet me partnerin tuaj në veprim. Ta përkrahni dhe 
nxitni njëri- tjetrin.

Unë do të vazhdoj të përparoj duke bërë dhe mbajtur 
zotime.

Nënshkrimi im

 Lexoni: Tani do të bëjmë një lutje mbylljeje.

Shënim për 
Ndërmjetësin:
Kujtohuni ta raportoni 
përparimin e grupit te 
srs. lds. org/ report.

Mirëpritja e 
Përshtypjeve
Ju lutemi, dërgojini 
idetë, përshtypjet, su-
gjerimet dhe përvojat 
tuaja te srsfeedback@ 
ldschurch. org.

12: Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?
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12: Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?
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12: Cilat janë sfidat më të mëdha të punës sime pikërisht tani?



HARTA E SUKSESIT NË  
KËRKIMIN E VENDIT TË PUNËS

Çdo ditë: Përkushtojini përpjekjet tuaja, përshpejtojeni kër-
kimin tuaj për vend pune, angazhojeni rrjetin tuaj

Si të gjej mundësi të 
duhura pune?

•  Ta dalloj atë që kam për t’iu ofruar 
punëdhënësve.

•  Ta përdor dekaratën time “unë në 30 
sekonda” me sa më shumë njerëz që 
të jetë e mundur.

Si të hyj në tregun e 
“fshehur” të punës?

•  Të gjej vende pune “të fshehura” 
nëpërmjet krijimit të rrjetit.

•  Të përdor pohime fuqie për t’ia treguar 
vlerën time rrjetit tim.

•  Ta ndihmoj rrjetin tim që të më 
ndihmojë mua.

Si ta përshpejtoj 
kërkimin tim për 

vend pune?
•  Ta bëj Kërkimin e Përshpejtuar për 

Vend Pune çdo ditë.
•  Ta gjurmoj përparimin tim të 

kërkimit për vend pune.

Si ta paraqit veten me 
fuqi bindëse?

•  Të përcaktoj si t’i arrij 
rezultatet që janë të 
rëndësishme për një 
punëdhënës.

•  Të përdor pohime fuqie për 
t’ua treguar vlerën time 
punëdhënësve.

Si të bie në sy si zgjedhja e 
qartë [për t’u marrë në punë]?

•  Të përgatitem mirë për çdo intervistë.
•  Të mësoj aftësi për t’u dalluar në çdo 

intervistë.
•  Të mësoj si të plotësoj kërkesa për 

vende pune.

Si të dallohem në vendin 
e punës dhe të vazhdoj të 

kem sukses?
•  T’i kem gjërat nën kontroll dhe t’i 

parandaloj problemet në vendin tim 
të punës.

•  T’i mësoj rregullat dhe 
pritshmëritë e vendit ku punoj.

•  T’i siguroj punëdhënësit 
tim më tepër vlerë nga sa i 
kushtoj.

•  Të marr përgjegjësi për 
karrierën time.

PËRPARIMI DITOR
• T’i bëj këto pyetje vazhdimisht.
• Të gjej përgjigje dhe ide.
• Të mësoj, të përmirësohem dhe të përsërit.




