
 

 

Termat e Referencës 

Nr. Referencës: RFO/3.3.1.2  

 

Zhvillimi i planit për shfrytëzimin e resurseve të shkollës profesionale “Ali Hadri” 

 

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 

Programi SEED faza e tretë mbështetet nga ADA dhe realizohet në dy shtete: në Kosovë dhe 

Serbi dhe ka për qëllim që të kontribuojë në zhvillimin strategjik të tregut të punës, një kontribut 

për uljen e varfërisë dhe barazinë gjinore në këto shtete. Programi tre vjeçar në Kosovë 

realizohet nga organizata “Syri i Vizionit” dhe fokusohet në nxitjen e partneritetit të 

qëndrueshëm që shtyn në krijimin e një kornize aktive të tregut të punës në nivel lokal dhe në 

qasjen në punësim formal. Një vëmendje e veçantë u është dhënë të rinjve dhe grave përmes:  

mbështetjes në punësim, lehtësimit në mes sektorit publik dhe privat, forcimit të organizatave 

partnere, ekspertizës dhe transferimit të njohurive, promovimin e punësimit ose vetëpunësimit në 

kushte të drejta pune dhe rritjes së ndërgjegjësimit për barazi gjinore. 

Në të tri komunat Pejë, Gjakovë dhe Prizren, ku është paraparë realizimi i projektit, Syri i 

Vizionit do të punojë ngushtë me Komunat e Pejës, Gjakovës dhe Prizrenit, Ministrinë e Arsimit, 

Ministrinë e Mirëqenies Sociale, Ministrinë e Kulturës, Rinisë edhe Sportit, Zyrat rajonale të 

punësimit, Zyrat për barazi gjinore në komuna, hotelet dhe restorantet, operatorët turistik, 

autoritete lokale të arsimit, Inspektoratet e Edukimit, Drejtoritë e zhvillimit ekonomik, Agjencitë 

e Zhvillimit Rural dhe Shkollat Profesionale – në drejtimet Hoteleri dhe turizëm. 

Në nivel lokal në komunat e lartcekura këta akterë do të njihen si grupi lokal për punësim. Këta 

akterë do të jenë të përfshirë drejtpërdrejt në aktivitetet e projektit, duke marrë pjesë në dialog 

dhe punëtori që do organizohen në kudër të projektit, duke kontribuar dhe zhvilluar strategji 

lokale për punësimin e të rinjve dhe grave. Ndërsa, në nivel kombëtar Syri i Vizionit do të 

organizojë takime dhe konferenca për të koordinuar dhe adresuar punët në mes të palëve të 

interesuara nga niveli lokal në atë qendror. 



Objektivat kryesore: 

Syri i Vizionit në kuadër të projektit SEED faza III, do të mbështesë tri shkolla profesionale 

ekonomike “Ali Hadri” Pejë, “Kadri Kusari” Gjakovë dhe “Ymer Prizreni” Prizren në krijimin e 

zyrave për zhvillim të karrierës brenda shkollave, ndërlidhjen e shkollave me biznese, 

promovimin e shkollave profesionale me theks të veçantë drejtimin e hotelerisë dhe turizmit, 

pjesëmarrja e shkollave në panaire, konferenca dhe punëtori ndërkombëtare, hulumtim për 

nevojat e tregut dhe propozimi për hapjen e profileve të reja karshi nevojave të tregut, krijimin e 

kabineteve të kuzhinës brenda shkollës në mënyrë që nxënësit e drejtimit hoteleri dhe turizëm ti 

përfundojnë praktikat në lëmin e kuzhinës brenda shkollës.  

 

Objektivi specifik: 

Zhvillimi i planit për shfrytëzimin e resurseve brenda shkollës nga drejtimet (Agrobiznes, 

Teknologji Ushqimore dhe Hoteleri e Turizëm) plani duhet të parasheh se si këto tri drejtime 

mund të ndërlidhen në zhvillimin e praktikave në kabinete dhe laboratorë, çfarë dhe kur duhet të 

prodhohet në sera, shfrytëzimi i lëndës së parë në kabinete të shkollës, po ashtu plani duhet të 

parasheh mundësit që shkolla të krijoj të hyra nga produktet e prodhuara, si dhe bashkëpunimin 

me biznese.  

(Shkolla ekonomike profesionale “Ali Hadri” në Pejë, disponon kabinetin e kuzhinës dhe 

shërbimeve hoteliere, kabinetin e teknologjisë ushqimore, laboratorin për testimin e produkteve, 

serat dhe pemë të varieteteve të ndryshme brenda shkollës)  

 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Analizimi dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese.  

 Mbajtja e takimeve dhe punëtorive me mësimdhënësit e drejtimeve Agrobiznes, Hoteleri 

e Turizëm dhe Teknologji Ushqimore 

 Draftimi i planit për shfrytëzimin e resurseve të shkollës “Ali Hadri” në mënyrë që 

shkolla të krijoj lëndën e parë dhe ato të shfrytëzohen gjatë praktikës në kabinete dhe të 

krijohen të hyra për shkollën.  

 Plani duhet ti parasheh objektivat të cilat synohen të arrihen, aktivitet për arritjen e 

objektivave me planifikim kohor, dhe indikatorët për monitorimin e zbatimit të planit.  

 Miratimi i planit i këtij plani nga shkolla, drejtoria e arsimit dhe stafi i projektit.  

 

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, apo të ndarë në rata, varësisht nga punët e kryera dhe sipas marrëveshjes. 

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 (ndonjë Certifikatë e Licencimit nga institucione 

relevante apo dokument/plan të hartuar me parë konsiderohet përparësi); 

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

hulumtimit, mbajtjes së punëtorive dhe hartimin e planit;  

 Një plan tentativë të punës;  

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

hartimin e planeve apo dokumenteve zhvillimore për shkolla profesionale (bashkëngjit 

ndonjë kopje);  

 Curriculum Vitae (CV) në gjuhën shqipe ose angleze; 

 Propozimin financiar*  

Oferta financiare duhet të jetë e detajuar për secilën detyrë që do të 

realizohet, duke përfshirë: planin tentativë të punëtorive, hartimin e plan 

programeve, takimet me palët e interesit, hulumtimin e tregut dhe hartimin 

e plan programeve.  

  

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

info@syriivizionit.org ose dukagjin.nishiqi@syriivizionit.org me subjektin: Aplikacioni për 

Zhvillimi i planit për shfrytëzimin e resurseve të shkollës profesionale “Ali Hadri”, 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 16 Dhjetor 2020, ora 16:00.  

 

Vetëm kandidatët e suksesshëm do të kontaktohen! 
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