
 
Termat e Referencës 

 

Konsulet/e për Zhvillimin  e Strategjisë mbi nevojat e Fëmijëve në fushën e Mbrojtes dhe 

Qeverisjes me të drejtat e tyre  

 

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 

fëmijëve, në kuadër të të cilave ka zhvilluar dhe vazhdon të realizoj programe për të forcuar 

mekanizmat miqesorë për fëmijë në parandalimin e dhunës dhe   ndëshkimit trupor, 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”,  punohet në 

parandalimin e  dhunës dhe ndëshkimit trupor ndaj fëmijëve në çdo ambient, 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. 

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 çdo ambient, duke 

punuar drejpërdrejtë më fëmijë, prindër, dhe institucione qe punojnë më fëmijë apo qe 

mandatë kanë mbrojtjen e fëmijëve dhe ofrimin e shërbimeve. Organizata është duke 

realizuar strategjinë e saj të brendshme për përmirësimin e pozitës së fëmijëve karshi nevojat 

që kanë  në fushën e mbrojtjes dhe qeverisjes dhe respektimit të të drejtave të tyre duke u 

bazuar në Konventën për të Drejtat e Fëmijëve dhe legjislacionin vendor në fuqi.  



Objektiva 

Në kuadër të kësaj fushe, Syri i Vizionit kërkon të angazhojë një Konsulent/ë (ekspert në fushën 

përkatëse) për zhvillimin e e strategjisë së brendshme të organizatës mbi nevojat e fëmijëve në 

fushën e mbrojtjes dhe qeverisjes më të drejtat e tyre dhe përfshirjen e drejpërdrejtë në 

vendimarrje.  

 

Angazhimi I Konsulentit/esQëllimi i këtij angazhimi është  “Zhvillimi i Strategjisë mbi nevojat e 

fëmijëve  në fushën e Mbrojtes dhe Qeverisjes me të drejtat e tyre”, duke përitësuar strategjinë 

ekzistuese që ka organizata me nevojat e fmijëve nga situate aktuale në Kosovë. Zhvillimi I kësaj 

strategjie do të bëhët përmes punëtorisë me stafin tematik të fushës në kuadër të organizatës 

dhe stafin tjetër qe pjesë e punës së tyre janë edhe përmirësimi i pozitës së fëmijëve dhe 

përmirësimi I sherbimeve për ta nga ana e institucioneve përgjegjëse.   

Kualifikimi i nevojshëm: 

 Diplomë Universitare në departmentin e Pedagogjisë apo Psikologjisë, Punë dhe/ose 

Mirëqenie Sociale, apo fushë të ngjashme në shkenca sociale (kualifikimi Master dhe 

edukimi profesional/joformal në këtë fushë është përparësi); 

 Dokumentimi i përvojës së punës në hartimin e planeve të punës  dhe raporteve te 

nxjerra nga hulumtimet që kanë të bëjnë më mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna dhe 

qeverisja me të drejtate  tyre; 

 Njohuri për parimet e të drejtave të fëmijëve të bazuara në KDF dhe KB; 

 Shkathtësi të mira në të shkruar dhe të folur të gjuhës shqipe dhe angleze. 

 

Detyrat dhe Përgjegjësitë: 

Nga konsulenti/ja  i/e angazhuar pritet: 

Përgatitja e planit të punës, përfshirë metodologjinë, për këtë angazhim dhe zhvillimi i 

materialeve të nevojshme për punëtori, bazuar në strategjinë aktuale, të dalat nga raporti 

“Baseline Study” dhe “Mekanizmat miqësor në shkollë për raportim të dhunës ndaj fëmijëve” të 

zhvilluar nga SiV ;  

Udhëheqja e punëtorisë një-ditore me sfatin e organizatës  dhe hartimi i draftit të parë të të 

stratëgjisë së përditësuar  me rekomandimet dhe sugjerimet e dala nga punëtoria; 

Dorëzimi i draftit të parë tek SiV, jo më vonë se pesë  (05) ditë pas mbajtjes së punëtorisë  për 

rishikim nga SiV dhe SCiK; 



Përditësimi i komenteve dhe sygjerimeve të dala nga ana e Stafit t SiV dhe SCiK dhe dorëzimi i 

drafiti final për aprovim tek SiV jo më vonë se tre (3) ditë pune pas pranimit të komenteve; 

Dorëzimi i raportit me shkrim tek SiV jo më vonë se pesë (5) ditë pune pasi të jetë aprovuar 

dokumenti në fjalë .   

 

Angazhimi i Ekspertit/es: 

Angazhimi do të bëhet në bazë ditore, ku do të përfshihen aktivitetet e mëposhtme: 

Detyrat  Kohëzgjatja 

- Përgatitja e të gjitha  materialeve dhe agjendës së punëtorisë - 1 ditë 

- Mbajtja e punëtorisë për hartimin e hartimi draftit të parë - 1 ditë 

- Përgatitja dhe dorëzimi i draftit të parë - 2 ditë 

- Inkorporimi i komenteve dhe sygjerimeve dhe dorezimi i drafitit final si dhe dorezimi i raportit 

për mbi angazhimin e tijë/saj - 1 ditë 

Gjithsej: 5 ditë 

 

Pagesa: 

SiV do të paguajë konsulentin/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. Konsulenti/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 konsulentit/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: 

 Diplomë Universitare në departmentin e Pedagogjisë apo Psikologjisë, Punë dhe/ose 

Mirëqenie Sociale, apo fushë të ngjashme në shkenca sociale (kualifikimi Master dhe 

edukimi profesional/joformal në këtë fushë është përparësi); 

 Përshkrimin e metodologjisë së punës, duke  përfshirë planifikimin e procesit të 

mbajtjes së punëtorisë;  

 Një plan tentativ të punës;  



 Një letër motivuese ku përfshihet përvoja, gatishmëria dhe aftesitë profesionale në 

hartimin e e dokumenteve të tilla (bashkangjit ndonjë kopje );  

 Curriculum Vitae (CV) në gjuhën shqipe; 

 Propozimin financiar*   

Kërkesa financiare duhet të jetë e detajizuar për secilën punë që do të realizohet, duke 

përfshirë: burimin e informatave, procedurat dhe teknikat e mbledhjes së informatave, 

teknikat e analizës së të dhënave, planin tentativ të punës, 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: Zhvillimi  i Strategjisë mbi 

nevojat e fëmijëven në fushën e Mbrojtes dhe Qeverisjes me të drejtat e tyre, apo në form fizike 

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 15 Nëntor  2019, ora 17:00.  

Vetëm kandidatët e suksesshëm do të kontaktohen! 
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