
 

 

MÄDCHENZENTRUM 
QENDRA E VAJZAVE 

KLAGENFURT 
 

KU JANË VAJZAT, JEMI NE 
NE I VEJMË VAJZAT NË QENDËR 

 
HISTORIA E JONË- SI ISHIM, KUSH JEMI NE 
Qendra e vajzave në Klagenfurt u themelua në vitin 1995 si një qendër e parë kontakti për vajza dhe gra të reja 
në Kärnten, ku kërkohen këshilla, përkrahje dhe informacione në një sërë situatash. Një ekip multiprofesional i 
përbër nga pedagoge, punonjëse sociale, psikologeve, trajnueseve për orientime profesionale dhe shumë të 
tjera, i shoqërojnë tërsishtë vajzat dhe gratë e reja, njëanshëm dhe me orientim të fortë. 
Këto vite të punës së drejtpërdrejtë, punësimit intensiv me gjininë sociale apo psikologjike në teori dhe praktikë si 
dhe angazhimet e vazhdueshme ekonomike, socialo-politike dhe sfidat shoqërore, do ta bëjnë këtë qendër si një 
qendër: ndërmjet vajzës dhe familjës, gruas së re dhe sipërmarrësit, nxënëses dhe shkollës, praktikantes dhe 
sipërmarrjes së trajnimit, studentes dhe universitetit, klientes dhe mjekes apo psikoterapeutes. 
Sot qendra e vajzave në Klagenfurt është një qendër kompetente me synim, vetë-përcaktim dhe me mundësi të 
shumëllojshme për jetën e vajzave dhe grave të reja. 
Për të bërë realitet këtë kërkesë, ne punojmë me vajza dhe me të gjitha ato që si brengë e kanë përspektivën e 
ardhshme të vajzave dhe potencialin e grave të reja. 
 
 

NE JEMI PRA… 
QENDËR E PARË, ZËDHËNËSE, EKSPERTE PËR GJINI SOCIALE 
APO PSIKOLOGJIKE, INSTITUCION ARSIMOR, SHËRBYES, 
VENDKYQ, PROJEKT DHE QENDËR INFORMATIVE 
… DHE OFRON 
 
 
… PËR VAJZATË DHE GRATË E REJA 
 Këshilla socialo-pedagogjike – anonim, të besueshme dhe falas 

 Seminare trajnimi në temat e kompetecave ( komunikimit, vetëbesimit, mbrojtja e të drejtave të 
veta,…), seksualizëm, çrregullime në të ngrënë dhe dhunës 

 Mbrëmje informative të hapura për çrregullime në të ngrënë 

 Këshilla, leksione, seminare dhe kurse në temat mbi orientimin profesional: forcimin dhe interesat, 
informata profesionale dhe zgjerim të pë  rspektivës (vajzë dhe teknikë), trajnime për konkurim dhe 
kërkim pune, planifikim jete dhe punë efektive, artizanat- teknikë- testim 

 Kontakte me sipërmarrjet për praktikën 



 

 

  

 Mentorim dhe kontakte me femra si shembull nga profesionet e ndryshme 

 Qendër vlerësimi të potencialit dhe analizave të përshtatshme në fusha të ndryshme profesionale 

 Informacione ditore dhe veprimtari të mëdha me tema të ndryshme 

 Kurse aktuale dhe sezonale me tema mbi kohën e lirë dhe kreativitetin 
 
 

… PËR TË AFËRMIT, SHOKË DHE SHOQE 
 Këshilla socialo-pedagogjike – anonim, të besueshme dhe falas 

 Mbrëmje informative të hapura për çrregullime në të ngrënë 

 Leksione, seminare, arsimim të vazhdueshëm me tema në fusha të ndryshme 
 
 

… PËR SHKOLLA DHE MËSUESE, OBJEKTE RINORE DHE KUJDESTARE 
 Leksione (p.sh. në kuadër të mbrëmjeve të prindërve) dhe seminare për nxënëse dhe gra të reja 

dhe trajnim në temat e kompetecave (komunikimit, vetëbesimit, mbrojtja e të drejtave të veta,…), 
seksualizëm, çrregullime në të ngrënë dhe dhunës 

 Lesione(p.sh. në kuadër të mbrëmjeve të prindërve) dhe seminare për nxënëse dhe gra të reja në 
temat mbi orientimin profesional: forcimin dhe interesat, informata profesionale dhe zgjerim të 
përspektivës (vajzë dhe teknikë), trajnime për konkurim dhe kërkim pune, planifikim jete dhe punë 
efektive, artizanat- teknikë- testim  

 Inicimin e projektit, -konceptit dhe- shoqërim në tema të ndryshme në arsimimin gjinor 

 Arsimim të vazhdueshëm me tema në fusha të ndryshme të arsimimit gjinor 

 Informim dhe mbështetje, ku kërkohet ndërhyrja edukative në çështjen e vajzave 

 Materiale didaktike mbi arsimimin gjinor dhe qasje në bibliotekë 

 Buletin (gazetë) e orientuar sipas nevojës së gjinisë sociale apo psikologjike të qendrës së vajzave 
 
 

… PËR SIPËRMARRJE, PËRGJEGJËS PËRSONAL DHE TRAJNUESEVE TË VAJZAVE 
 Lidhjet në mes të sipërmarrjes, entit të punësimit dhe vajzave 

 Kontakte me praktikante potenciale dhe punëtore 

 Informim, këshillim dhe përcjellje në punësimin dhe trajnimin profesional të grave të reja 

 Realizimin e projekteve brenda sipërmarrjes për sigurimin/ përmirësimin e kushteve të punës së 
vajzave dhe grave të reja (p.sh. zhvillimi i qendrave të vlerësimit si procedurë e përzgjedhjes 

 



 

 

… PËR BASHKËPUNËTORE, VENDIM- MARRËSE DHE PUBLIKUT TË GJERË 
 Masa efektive për ndërgjegjësimin e publikut, edukimin dhe ngritjen e vetëdijes në lidhje me temat e 

vajzave dhe grave të reja, si dhe barazisë së grave të reja dhe burrave (p.sh. konferenca, panaire, 
publikime, etj.) 

 Kompetencat e gjinisë sociale apo psikologjike të qendrës së vajzave: vend kontaktues për çështje 
të arsimimit gjinor dhe për ngritjen e bashkëpunimit dhe zgjerimit të rrjetit ( p.sh. buletini i orientuar 
sipas nevojës, biseda në rreth, etj.) 

 Qendër kordinimi “Rrjeti i çrregullimeve të ngrënies në Kärnten” ( p.sh. takimi i zonave, shpërndarja 
e informacioneve, buletini tremujor, etj.) 

 Bartëse e zonës për Kärnten ”Platforma kundër dhunës në familje” – veçanërisht dhuna e drejtuar 
për të rinjët/ ndër të rinjët (p.sh. publikimet, takimi i zonave, projekte etj.) 

 
 

… INTERESAT E VAJZAVE PËRFAQËSOHEN NË TËRË 
VEPRIMTARINË TONË! 

 
Kontaktimi 
Karfreitstraße 8/2.Stock 
9020 Klagenfurt 
Tel. + 43(0) 463/50 88 21 
Fax. + 43(0) 463/50 88 21- 22 
office@maedchenzentrum.at 
www.maedchenzentrum.at 

Orari i punës: 
E hënë, e martë dhe e enjte 
prej orës 09:00 -12:00 dhe 13:00 -17:00 
çdo të enjte të parë të muajit deri në orën 18:00 
E premte prej orës 09:00 – 12:00 
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