
 

Termat e referencës 

Përgatitja, përpilimi dhe realizimi i punëtorive - trajnimeve për projektin e fuqizimit të grave 
dhe të rejave fermere me temat: Plani i biznesit, brendimi, produktet organike, barazia gjinore 
dhe rrjetëzimi. 
 

Hyrje 

Organizata Syri i Vizionit (SiV) është regjistruar zyrtarisht si organizatë joqeveritare lokale në 

shtator të vitit 2001, por ka filluar të funksionojë edhe 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 e ndërkombëtare, komunave dhe faktorëve tjerë aktiv 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, 

Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), etj.  

 

Informata të përgjithshme 

Syri i Vizionit (SiV) në partneritet me Diakonie është duke zbatuar projektin për fuqizimin e 
grave dhe vajzave të reja fermere në tri komuna: Pejë, Istog dhe Klinë. Në këto tri komuna do të 
përzgjidhen gjithsej 25 gra dhe vajza të reja si përfituese të drejtpërdrejta, të cilat, si rezultat i 
ngritjes së kapaciteteve dhe përmirësimit të aftësive të tyre do të kenë njohuri për 
ndërmarrësinë, menaxhimin e fermave, marketingun, qasjen dhe prezantimin më të mirë të 
produkteve të tyre në treg, metodologjinë e prodhimit fitimprurës si dhe lidhjet me biznesin.  
 

Objektivi 

Syri i Vizionit kërkon të angazhojë një ekspert/eksperte apo kompani me përvojë (së paku 

pesëvjeçare) në ngritjen e kapaciteteve për tema të ndryshme të cilat do të realizohen përmes 

mbajtjes së pesë (05) punëtorive për temat vijuese: 

1. Plani i biznesit 

2. Brendimi 

3. Produktet organike 

4. Barazia gjinore dhe 

5. Rrjetëzimi.  

Punëtoritë/trajnimet kanë për qëllim të ngritin kapacitetet e 25 grave dhe vajzave të reja si 
përfituese të drejtpërdrejta të projektit, duke ndikuar kështu në përmirësimin e qeverisjes dhe 



ndërmarrësisë së fermave, përmes zhvillimit dhe fuqizimit të tyre duke përmirësuar pozitën e 
tyre në biznese, forcimin e vetë-iniciativës dhe punësimit përmes zhvillimit të bizneseve 
familjare në bujqësi në komunat Pejë, Klinë e Istog, në mënyrë që të realizohet projekti 
“Fuqizimi i grave ndërmarrëse në bujqësi”.  
 

Kualifikimi i nevojshëm: 

Eksperti/ekspertja duhet të ketë aftësitë dhe njohuritë thelbësore si më poshtë: 

 Diplomë universitare në ekonomi, agronomi, shkenca sociale. 

 Përvojë së paku pesëvjeçare të punës në ofrimin dhe realizimin e trajnimeve të cilat 

kanë të bëjnë me temat e shënuara më lartë.  

 Aftësi të larta ndër-personale; 

 Shkathtësi të larta analitike. 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

Nga eksperti/ekspertja apo kompania e angazhuar pritet të: 

 Zhvillojë modulin e punëtorive/trajnimeve. 

 Përgatisë materialet e nevojshme për punëtori/trajnime për secilin modul, 

rendin e ditës për punëtori/trajnim si dhe pyetësorët para e pas trajnimit. 

 Udhëheqë trajnimin me profesionalizëm, sqarojë dhe shtjellojë tematikën dhe 

shprehjet përkatëse. 

 Dorëzojë draft raportin narrativ të angazhimit, përfshirë objektivat, realizimin e 

punës, dhe të dalat nga pyetësorët, jo më vonë se pesë (05) ditë pune pas 

mbajtjes së trajnimit; 

 Dorëzojë raportin narrativ përfundimtar tek SiV jo më vonë se pesë (05) ditë 

pune pasi të ketë pranuar komentet e mundshme nga SiV.   

 

Angazhimi i ekspertit/ekspertes/kompanisë: 

Eksperti/ekspertja/kompania do të angazhohet me anë të një kontrate mbi vepër me “Syri i 

Vizionit” nën koordinimin e Menaxherit të Financave dhe Administratës. Pikat të cilat nuk janë 

përfshirë në këtë dokument do të përcaktohen në mënyrë specifike me këtë kontratë. 

 

Kushtet e pagesës: 

SiV do të paguajë ekspertin/eksperten/kompaninë me vlerën e dakorduar, nga e cila do të 
zbriten dhe paguhen tatimet në të ardhura dhe kontributet pensionale në rast se përzgjidhet 
eksperti/ekspertja që nuk është i/e regjistruar si biznes, në bazë të Ligjit të Kosovës. 
Eksperti/ekspertja/kompania 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/ekspertes/kompanisë. Tarifa e ofruar do të përfshijë të gjitha shpenzimet e 
nevojshme të udhëtimit dhe të komunikimit. 
 

Dokumentet e kërkuara dhe procedura për aplikim 

Eksperti/ekspertja/kompania duhet të dorëzojë: 

 Kopjen e diplomës universitare të ekspertit/ekspertes ose personelit i/e cili do të 

angazhohet; 

 Lista dhe biografitë (CV) e personelit kyç të propozuar për realizimin e 

trajnimeve/punëtorive, duke theksuar kualifikimet dhe përvojën në fushata të 

ngjashme; 

 Përshkrimi i metodologjisë së punës, duke përfshirë materialet për mbajtjen e 

punëtorisë/trajnimit  si pyetësorët para dhe pas; 

 Një letër motivuese ku përfshihet përvoja e punës dhe ekspertiza që mund të 

ofrojë në fushat e lartcekura të punëtorive/trajnimeve.  

 Referenca të punës, nëse ka. 

 Propozimi financiar*  

 *Oferta  financiare duhet të jetë e hollësishme për secilën punë që 

do të realizohet, duke përfshirë, zhvillimin e modulit dhe 

materialet e trajnimit, mbajtjen e trajnimeve dhe shkrimin e 

raportit. 

 

Aplikacionet duhet të dorëzohen në gjuhën lokale, në formë elektronike në adresën e e-mailit: 

info@syriivizionit.org ose abedin.imami@syriivizionit.org me titullin Aplikimi për mbajtjen e 

punëtorive/trajnimeve për gratë dhe të rejat fermere përfituese të projektit, apo edhe përmes 

postës fizike në adresën e organizatës  OJQ “Syri i Vizionit”, Rr. Isa Demaj, nr. 14, 30000 Pejë, 

Kosovë. Afati i fundit për dorëzimin e aplikacionit është 22 Qershor 2020, në ora 16:00.  

 

Vetëm kandidatët e suksesshëm do të kontaktohen! 
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