
 
Termat e Referencës 

 
Hartimi i Rregullores komunale për Kutinë e Ankesave në shkolla fillore dhe të mesme të 
ulëta dhe të larta 
 
Organizata Syri i Vizionit (SiV) është regjistruar zyrtarisht si OJQ lokale në Shtator të vitit 2001, por 
ka filluar të funksionojë më herët që nga 1999 si Organizatë e Bazuar në Komunitet (CBO), në 
komunën e Pejës.  
Përgjatë viteve të fundit, OJQ “Syri i Vizionit” ka zhvilluar partneritete të shumta me një spektër të 
gjerë të organizatave lokale dhe ndërkombëtare, komunave dhe faktorëve tjerë aktivë në Kosovë dhe 
Ballkan si: Komisioni Evropian, Save the Children në Kosovë, Olof Palme International Centre, 
Solidar Suisse, Volkshilfe Solidaritet, ADA, USAID, KEC, KFOS, DRC, CARE International, 
OSCE, etj.  
 
Informata të përgjithshme 
 
Syri i Vizionit (SiV), në partneritet me Save the Children në Kosovë (SCiK), tash e pesë vite është 
duke punuar në programe mbi monitorimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Kosovë, që 
kanë për qëllim respektimin e Konventës ndërkombëtare për të drejtat e fëmijës, në kuadër të të 
cilave ka zhvilluar projekte për të fuqizuar mekanizmat miqesorë për fëmijë në parandalimin e 
dhunës përfshirë ndëshkimin trupor, si dhe në raportimin e rasteve të dhunës në disa shkolla të 
komunave Pejë, Prizren, Gjilan, Gjakovë dhe Klinë.  
 
Në kuadër të programit tematik në fushën e mbrojtjes së fëmijës “Detyrimi ynë për të Ardhmen – 
Mbrojtja e Fëmijës dhe Qeverisja e të Drejtave të Fëmijës”, SiV në partneritet me SCiK angazhohen 
në parandalimin e dhunës përfshirë ndëshkimin trupor ndaj fëmijëve në të gjitha ambientet; krijimin 
e mekanizmave apo instrumenteve miqësore dhe të besueshme ndaj fëmijëve për të raportuar rastet 
e dhunës; si dhe rritjen e vetëdijes së institucioneve dhe gjithë shoqërisë për Ligjin për Mbrojtjen e 
Fëmijës dhe denoncimin e rasteve të dhunës ndaj fëmijëve. 
 
Syri i Vizionit është duke punuar tash e disa vite në zhvillimin e mekanizmave miqësore dhe të 
sigurta për fëmijë në raportimin e dhunës dhe ndeshkimit trupor në bashkëpunim Drejtoritë 
Komunale të Arsimit, Drejtorët e shkollave, fëmijët, prindërit dhe mesimdhënësit. SiV në komunën 
e Klinës do të ndihmojë Drejtorinë e komunale të Arsimit të hartojë Rregulloren Komunale për 
Administrim me Kutinë e Asnkesave në institucione Edukativo-Arsimore të arsimit para-universitar.  
 
Objektiva 
 
Syri i Vizionit kërkon të angazhojë një ekspert ligjor me përvojë në hartimin e akteve ligjore dhe 
nënligjore që kanë të bëjnë në fushën e arsimit para-universitar dhe legjislacionin në fuqi.  
Qëllimi i këtij angazhimi është hartimi i rregullores komunale për administrimin e kutisë së 
ankesave, me qëllim që të institucionalizohet kutia e ankesave në institucione arsimore (shkolla 
fillore dhe të mesme të ulëta) në mënyrë që të gjitha institucionet arsimore para-universitare të kenë 
kutinë e ankesave. Kështu, do të ju mundësohet fëmijëve, stafit pedagogjik dhe atij teknik të shkollës 
që përmes kësaj kutie t’i adresojnë rastet e dhunës përfshirë ndëshkimin trupor, shqetësimet e tyre; si 
dhe çështjet tjera që kanë të bëjnë më ta, duke mos anashkaluar edhe idetë, sugjerimet dhe lëvdatat. 



Po ashtu kjo rregullore do të përcaktojë edhe mënyrat dhe personat përgjegjës për administrimin e 
kutisë së ankesave si dhe përgjegjësitë që ata do të kenë në fuqizimin dhe funksionalizimin e kësaj 
kutie si një mekanizëm i besueshëm dhe transparent për fëmijët/nxënësit dhe stafin pedagogjik mbi 
adresimin e çështjeve të ngritura përmes kësaj kutie.  
 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Shqyrtimi dhe analizimi i akteve ligjore dhe nenligjore për arsimin para-universitar në 
Kosovë;  

 Analizimi dhe vlerësimi i dokumenteve dhe mekanizmave ekzistuese për raportim të dhunës 
përfshirë ndëshkimit trupor në shkolla dhe në komunë;  

 Udhëheqja e punëtorisë me grupin punës për hartimin e Draftit të parë të Rregullorës;  

 Hartimi i draftit të pare të rregullores i cili do t’i dorëzohet DKA-së, në koordinim me stafin 
e SiV dhe SCiK;  

 Prezantimi i Draft Rregullores komunale para grupit punues dhe inkorporimi i komenteve 
shtesë; 

 Pjesëmarrja në seancën e Asamblesë Komunale kur do të bëhet prezantimi i rregullores nga 
DKA-ja; 

 Finalizimi i rregullores pas shqyrtimit dhe përfshirjes së rekomandimeve që dalin nga grupet 
e interesit; asambleja komunale dhe diskutimi publik;  

 Dorëzimi me kohë i rregullores komunale tek SiV, SCiK dhe DKA. 

 Hartimi i raportit me shkrim nga punëtoria me grupin punues dhe dorëzimi me kohë tek 
SiV.  

 
Pagesa: 
SiV do të paguajë ekspertin/en me vlerën e dakorduar, nga e cila do të zbriten dhe paguhen tatimet 
në të ardhura dhe kontributet pensionale, në bazë të Ligjit të Kosovës. Eksperti/ja pritet të dorëzojë 
të gjitha rezultatet brenda afatit kohor të dakorduar, në mënyrë që të pranojë pagesën e plotë. 
SiV do ta bëjë pagesën përmes transferit bankar në llogarinë bankare të ekspertit/es. Tarifa e ofruar 
do të përfshijë të gjitha shpenzimet e nevojshme të udhëtimit dhe të komunikimit. 
 
Aplikimi: 
Kandidatët e interesuar ftohen që të aplikojnë duke i dërguar dokumentet e mëposhtme: 

 Kopjen e Diplomës Universitare drejtimi Juridik (ndonjë Çertifikatë e Licencimit nga 
institucione relevante apo dokument ligjorë i hartuar me parë konsiderohet përparësi); 

 Përshkrimin e metodologjisë së punës, duke  përfshirë planifikimin e procesit të mbajtjes së 
punëtorisë dhe hartimin e rregullorës;  

 Një plan tentativ të punës;  

 Një letër motivuese ku përfshihet përvoja, gatishmëria dhe aftesitë profesionale në hartimin e 
akteve ligjor apo nënligjore (bashkangjit ndonjë kopje);  

 Curriculum Vitae (CV) në gjuhën shqipe; 

 Propozimin financiar*  
Oferta financiare duhet të jetë e detajizuar për secilën detyrë që do të realizohet, duke 
përfshirë: planin tentativ të punëtorisë, hartimin e draft rregullloress, pjesmarrjen në 
takimet e asamblesë dhe shkrimim e raportit.  

  



Aplikacionet duhet të dorëzohen në gjuhën lokale, në formë elektronike në e-mail adresën: 
info@syriivizionit.org ose naser.lajqi@syriivizionit.org me subjektin: Aplikacioni për Hartimin e 
Rregullores per Administrim me Kutin e Ankesave, apo edhe përmes postës në adresën e 
organizatës: OJQ “Syri i Vizionit”, Rr. Isa Demaj, nr. 14, 30000 Pejë, Kosovë.  
 
Afati i fundit për dorëzimin e aplikacionit është 27 Shtator  2019, ora 17:00.  
 
Vetëm kandidatët e suksesshëm do të kontaktohen! 
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