
   

 

Datë: 17.08.2020 

Termat e Referencës 

 

Angazhimi i një Eksperti/e në fushën e hulumtimit lidhur me sistemin e arsimit 

në Kosovë 
 

Hyrje 

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 zyra në Kosovë (SCiK), tash e disa 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 e parandalimit të dhunës,  ndëshkimit trupor dhe 

raportimit të rasteve të dhunës në shkollat e komunave Pejë, Prishtinë, Prizren, Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan 

dhe Gjakovë.  

 

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”, po 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 ngritjen e vetëdijes së 

institucioneve dhe gjithë shoqërisë mbi zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës dhe përgjegjësive që 

dalin nga ky ligj.  

 

Pjesë e rëndësishme e programit është ngritja e kapaciteteve të fëmijëve dhe në fushen e qeverisjes më 

të drejtat e tyrë dhe rritjen e presionit të tyre avokues karshi institucioneve lokale e qendrore në rritjen 

e përgjegjësisë institucionale në krijimin e kushteve dhe mundësive që fëmijët të gëzojnë të drejtat e 

tyre dhe të jenë pjesë aktive në vendimarrje në hartimin dhe zbatimin e politikave ku preket interesi me 

i mirë i fëmijëve.  

 

 

 



   

 

Objektiva 

Syri i Vizionit kërkon të angazhojë një ekspert/e- profesionist/e në fushën e hulumtimit në fushën e 

sistemit arsimor, me theks të veçant në realizimin e mësimit në distancë/onlinë në kohë pandemie, 

sfidat dhe të arriturat. Ky hulumtim do të realizohet në bashkëpunim më fëmijët e grupit monitorues 

Respect Our Right dhe Asambletë Komunale të Fëmijëve, duke nxjerr në pah situatën reale të mbajtjes 

së mesimit në distancë/online, gjatë vitit shkollor 2019/2020.  Qëllimi i këtij hulumtimi është të 

përmbledhë problemet, sfidat dhe praktikat pozitive të identifikuara nga fëmijët, me të cilat ata janë 

ballafaquar gjatë zhvillimit/përdorimit të mësimit online. Rrjedhimisht qëllimi është inforimin dhe 

adresimin i këtyre problemeve nga ana e institucioneve përgjegjëse si në nivelin lokal ashtu dhe në 

nivelin qëndror. 

 

Angazhimi i ekspertit/es 

Qëllimi i këtij angazhimi është realizimi i hulmumtimit që bazohet në problematikat që ngriten si të 

rëndësishme nga fëmijët pjesëmarrës, që njëkohësisht janë grup përfaqësues i interesave të fëmijëve të 

Kosovës, cështje këto që do të trajtohen tutje përmes këtij hulumtimi. 

Eksperti, rrjedhimisht do të hartojë metodologjinë e përshtatshme për realizimin e këtij hulumtimi, në 

bashkëpunim me grupet e fëmijëve si dhe organizatat Syri i Vizionit dhe Save the Children në Kosovë, 

koordinimin e realizimit të hulumtimit, përpunimin e të dhënave dhe hartimin e raportit.  

 

Kualifikimi i nevojshëm: 

 Diplomë Universitare në departmentin e Pedagogjisë apo Psikologjisë, (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 dhe sistemin e arsimit; 

 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 eksperti/ja  i/e angazhuar pritet: 

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

pyetësorëve në bashkëpunim më fëmijët e grupit ROR dhe AKF-të;  

 Komunikimi, asistimi dhe koordinimi i fëmijëve në realizimin e hulumtimit dhe mbledhjen e të 

dhënave; Dorëzimi i drafteve të para të planeve të punës tek SiV, jo më vonë se shtatë  (7) ditë 

pas mbajtjes së punëtorive për rishikim nga SiV dhe SCiK; 

 Grumbullimi dhe përpunimi i të dhënave nga hulumtimit dhe analizimi i tyre duke krahasuar të 

dhënat në nivel komunal dhe shtetëror: 

 Shkrimi dhe dorëzimi i raportit nga hulumtimi jo më vonë se dhjetë (10) ditë pune pas 

përfundimit të realizimit të hulumtimit në terren; 



   

 Dorëzimi i raportit final pas komenteve nga grupet e 

fëmijëve, SiV dhe SCiK, jo më vonë se tri  (3) ditë pune .   

 

Angazhimi i ekspertit/es: 

Eksperti/ja do të angazhohet me anë të një kontrate për shërbim me Syri i Vizionit- nën koordinimin e 

Menaxherit të Financave dhe Administratës. Në këtë kontratë do të përcaktohen në mënyrë specifike 

pikat të cilat nuk janë të përfshira në këtë dokument. Angazhimi do të bëhet në baza ditore, ku do të 

përfshihen aktivitetet e mëposhtme: 

 

Detyrat Kohëzgjatja 

Familjarizimi me raportet dhe statistikat e publikuara nga komunat dhe MASHt, 

lidhur me mbajtjen e mesimit në distancë/online 

1 ditë 

Hartimi i pyetësorit për hulumtim  1 ditë 

Mbështetja e fëmijëve gjatë realizimit të hulumtimit (ofrimi i instruksioneve për  

mbledhjen e të dhënave të nevojshme) 

2 ditë 

Grumbullimi dhe përpunimi i të dhënave  2 ditë 

Shkrimi i raportit 3 ditë 

Gjithsej: 9 ditë 

 

 

Kushtet e pagesës: 

Pagesa e ekspertit/es do të bëhet sipas faturës përkatëse për kryerjen e shërbimeve, që do të leshohet 

nga ai/ajo, ose do të përgatitet nga SiV e do nënshkruhet nga Eksperti/ja. Pagesa do të realizohet 

përmes  transaksionit bankar në valutën Euro.  Pagesa do të bëhet pas përfundimit me sukses të 

punëtorive dhe dorëzimit të planeve finale të punës dhe raportit narrativ të aprovuar nga SiV.   

 

Në bazë të ligjit të Kosovës, Syri i Vizionit është poashtu i obliguar që të paguajë tatimin (taksa dhe 

Pension) prej 10% të shumës bruto. Shpenzimet e ushqimit do t’i mbulojë organizatori. 

 

 

Dokumentet dhe procedura për aplikim: 

 Një draft propozim mbi metodologjinë e punës për këtë angazhim, përfshirë planifikimin 

e procesit të zhvillimit të dokumenteve përkatësë; 

 Nje letër interesi që paraqet arsyet që ai/ajo është i/e përshtatshëm dhe ka njohuri dhe 

eksperiencë në fusha të ngjashme; 

 Curriculum Vitae (CV); 

 Propozimi financiar*  

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

do të realizohet, këtu duhet të përfshihet, zhvillimin e modulit dhe 

materjalet e trajnimit, mbajtja e trajnimeve, shkrimi i raportit dhe  



   

 

Aplikacionet duhet të dorëzohen në formë elektronike në e-mail adresën: info@syriivizionit.org 

ose teuta.uka@syriivizionit.org me subjektin Angazhimi i një Eksperti/e në fushën e hulumtimit 

lidhur me sistemin e arsimit në Kosovës.  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 21 gusht  2020 (e premtë), ora 17:00.  
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