Curriculum Vitae

PERSONAL INFORMATION

Lirika Demiri
Rr. " Lidhja e Prizrenit", nr. 5, 70000 Ferizaj (Kosovë)
+377 45 293 528
lirikademiri@gmail.com
Sex Female | Date of birth 28/01/1994

POSITION

Praktikante

WORK EXPERIENCE
06/08/2014–06/11/2014

Koordinatore e hulumtimit "Vlerat e trashegimise per shoqerine"
Programi i perbashket BE/KiE; Promovimi i Diversitetit Kulturor ne Kosove (PDKK), Prishtine (Kosove)
- menaxhimi i te gjithave fazave te hulumtimit " Vlerat e trashegimise per shoqerine"
- organizimi i punes ne terren te dymbedhjete studenteve te sociologjise dhe antropologjise
- intervistuese terreni
- perpunimi dhe analizimi i te dhenave te mbledhura ne terren

18/11/2013–Present

Anketuese në Anketimin e Treguesve të Shumfishtë (Multiple Indicator Cluster
Survey)
Agjensia e Statistikave të Kosovës & UNICEF, Prishtinë (Kosovë)
▪ realizimi i intervistave të strukturuara me pyetësor për Ekonomi Familjare në tërë territorin e
Kosovës
▪ realizimi i intervistavetë strukturuara me pyetësor për Femra të grupmoshës 15- 49 vjeç
▪ realizimi i intervistave të strukturuara me pyetësor për Fëmijë të grupmoshës 0- 4 vjeç
▪ ruajtja e anonimitetit dhe kredibilitetit të respondentëve
▪ grumbullimi i të dhënave kuantitative për çështje si arsimimi, shëndetësia, karakteristikat e
ekonomive familjare, zhvillimi psiko- social i fëmijëve, qëndrimet mbi dhunën familjare, sjellja
seksuale, diciplinimi i fëmijëve, fëmijët në punë etj.

09/06/2011–25/09/2013

Trajnere e debatit " Karl Popper"
OJQ Iniciativa për Progres ( INPO), Ferizaj (Kosovë)
▪ Promovimi i debatit të strukturuar tek nxënësit e shkollave të mesme
▪ Nxitja e mendimit kritik në mesin e debatuesve të rinjë
▪ Krijimi i atmosferës së punës ekipore ndër debatues
▪ Ligjërimi mbi format e argumentimit pro et contra rreth problemeve sociale
▪ Përgatitja e ekipeve debatuese për gara nacionale dhe ndërkombëtare të debatit të strukturuar

EDUCATION AND TRAINING
10/2012–Present

Studente e Sociologjisë
Universiteti i Prishtinës, Prishtinë (Kosovë)
▪ Studimi i formave të ndërveprimit social, strukturës klasore, strukturës demografike të popullsisë etj
▪ Realizimi i hulumtimeve kuantitative dhe kualitative në terren duke përdorur metoda si: anketimet,
intervista sy më sy, fokus grupe etj

11/11/14
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16/09/2013–17/09/2013

Lirika Demiri

Komb- ndërtimi nga perspektiva globaliste
GIZ dhe Universiteti i Prishtinës
▪ Puntori mbi identitetin kombëtar, sfidat e komb- ndërtimit dhe rolin e pakicave etnike në këtë
proces.

01/07/2013–04/07/2013

EU Summer School
EU Scholarship Scheme, the European Young Cells Alumni dhe Universiteti i Prishtinës
▪ Njohja e legjistlacionit të Bashkimit Europian
▪ Analizimi i proceseve integruese në Bashkimin Europian

21/04/2013–24/04/2013

Trajnimi mbi Planifikimin Strategjik të Rrjetit të Komunitetit të
Trashëgimisë
Këshilli i Evropës
▪ Realizimi i planit të veprimit të rrjetit të trashëgimisë kosovare
▪ Diskutime në grupe të vogla punuese

17/11/2012–26/11/2012

Akademia Internacionale e Debatit në Slloveni
World Debate Insitute dhe Za in proti zavod za kulturo dialoga, Lublanë (Slloveni)
▪ Debatimi në formatin British Parlamentary
▪ Njohuri rreth çështjeve të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe internetit

10/2011–11/2011

Me vendlindjen n' prapavi- puntori fotografie
Royal Norwegian Embassy in Kosovo, UNICEF Innovations Lab
▪ Fotografimi i vendbanimit të komunitetit RAE në lagjen Dubravë në Ferizaj
▪ Njohja e gjendjes socio-ekonomike të komunitetit RAE në Ferizaj

19/07/2011–02/08/2011

Youth Forum 2011
International Debate and Education Association, Stamboll (Turqi)
▪ Njohuri mbi procesin e migrimit dhe sfidave të globalizmit
▪ Njohuri mbi konventat ndërkombëtare mbi të drejtat e migrantëve
▪ Aftësi debatimi në formatin Karl Popper

PERSONAL SKILLS

11/11/14
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Mother tongue(s)

Shqipja

Other language(s)

Anglisht

Lirika Demiri

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

C1

C1

C1

B2

C1

Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills
▪ Aftësi debatuese dhe argumentuese; pjesëmarrëse në shumë gara kombëtare dhe ndërkombëtare
të debatit
▪ Aftësi të mira komunikimi të fituara gjatë përvojës si anketuese, hulumtuese dhe trajnere e debatit

ADDITIONAL INFORMATION

11/11/14

Citations

Fituese e çmimit " Folësja më e mirë" në tournamentin kombëtar të debatit, Kosova Open 2011

Citations

Fituese e çmimit " Folësja më e mirë" në tournamentin kombëtar të debatit, Prishtina Open 2012

Citations

Fotot e realizuara në vendbanimin e komunitetit RAE në Ferizaj të publikuara në librin " Me
vendlindjen n' prapavi"
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