
 

1 
 

 

TERMAT E REFERENCËS 

Emri i Projektit 

“Përforcimi i sistemit të mbrojtjes së fëmijëve në Kosovë përmes 

avansimit të shërbimeve ndaj kujdesit për fëmijët pa kujdes prindëror 

dhe mbrojtjen e fëmijëve të cënueshëm dhe në rrezik e të qenit në situatë 

rruge”,  i bashkëfinancuar nga Zyra e BE-së dhe Zyra e UNICEF në 

Kosovë,  i zbatuar nga SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë.  

Lloji i shërbimit 

Hartimi i modulit të trajnimit “Format e mbrojtjes dhe llojet e 

shërbimeve sociale, duke përfshirë nën modulet për Strehimin Familjar, 

Strehimin Rezidencial, Kujdestarinë dhe Adoptimin” dhe organizimi i 

punëtorisë/trajnim ToT. 

 

Vendndodhja Kosovë 

Lloji i konsulencës Kompani 

Kohëzgjatja Dhjetor – Shkurt 2023 (38 ditë) 

Data e pritshme e 

fillimit 
Dhjetor, 2022 

I raportohet SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë 

 

 

  



1. Hyrje 

 

Këto Terma të Referencës shërbejnë si kërkesë për propozime nga kompanitë të cilët janë të 

interesuar të hartojnë modulin e trajnimit “Format e mbrojtjes dhe llojet e shërbimeve sociale”, i 

cili modul do përshijë  katër (4) nënmodule të formave të mbrojtjës së fëmijëve: Strehimi Familjar, 

Strehimi Rezidencial, Adoptimi, dhe Kujdestaria.   

 

SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë 

 

SOS Fshatrat e Fëmijëve International është organizata ombrellë për federatën globale të 118 

shoqatave kombëtare SOS Fshatrat e Fëmijëve, duke punuar në më shumë se 2500 vende 

programesh në të gjithë botën. Ne punojmë së bashku me një vizion të vetëm: çdo fëmijë i përket 

një familjeje dhe rritet me dashuri, respekt dhe siguri. Në mënyrë unike, ne ofrojmë kujdes 

afatgjatë familjar për fëmijët që kanë humbur kujdesin prindëror (shërbimi i kujdesit alternativ), 

dhe ne punojmë me familje dhe komunitete në nevojë për t'i ndihmuar në forcimin e tyre dhe 

parandalimin e braktisjes së fëmijëve (shërbimi i forcimit të familjes, FF).  Kujdesi alternativ i 

SOS zakonisht organizohet në formën e një grupi familjesh të SOS, ku secili prind SOS kujdeset 

për një grup të vogël fëmijësh.  

 

Që nga viti 2001, SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë ka qenë aktiv në fushën e mbrojtjes sociale 

përmes sigurimit të shërbimeve të kujdesit të drejtpërdrejtë me cilësi të lartë për fëmijët dhe të 

rinjtë pa kujdes prindëror përmes zhvillimit të mjediseve alternative të kujdesit familjar dhe 

shërbimeve me bazë në komunitet për familjet ne rrezik. Brenda SOS Fshatrat e Fëmijëve dhe 

programeve të forcimit të familjes, ne punojmë së bashku drejt vizionit tonë për një botë ku "çdo 

fëmijë i përket një familjeje dhe rritet me dashuri, respekt dhe siguri. SOS Fshatrat e Fëmijëve në 

Kosovë punojnë në partneritet me bartësit e detyrës, organet shtetërore, palët kryesore të interesit, 

organizatat kryesore dhe ofruesit e shërbimeve në fushën e mbrojtjes sociale dhe fëmijët në nevojë 

dhe krijojnë mundësi që të rinjtë të përfshihen në ndikimin, formësimin, modelimin dhe kontributin 

në politikat dhe zhvillimin e shërbimeve dhe programeve. 

 

1.1 Konteksti i programit 

 

“Përforcimi i sistemit të mbrojtjes së fëmijëve në Kosovë përmes avansimit të shërbimeve ndaj 

kujdesit për fëmijët pa kujdes prindëror dhe mbrojtjen e fëmijëve të cënueshëm dhe në rrezik e të 

qenit në situatë rruge”, është projekt i bashkëfinancuar nga BE dhe UNICEF, i zbatuar nga SOS 

Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë.     

Ky projekt përveq qëllimeve të tjera synon të kontribuojë edhe në përmirësimin e sistemit të 

mbrojtjes së fëmijëve në Kosovë përmes zbatimit të PRIDE - një model ndërkombëtar për 

trajnimin dhe mbështetjen e familjeve strehuese dhe adoptuese. Poashtu, dhe zhvillimin e modulit 
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trajnues “Format e mbrojtjes dhe llojet e shërbimeve sociale” si dhe mbajtjen e 

punëtorive/trajnimve ToT. 

  

 

1.2 Përmbledhje e programit 

 

Ky projekt synon të rrisë kapacitetet e profesionistëve për të ofruar shërbime për mbrojtjen e 

fëmijëve në nevojë. Me kërkesë të Departamentit pwr Politika Sociale dhe Familjes (DPSF) 

/MFPT,  është paraparë zhvillimi i modulit trajnues “Format e mbrojtjes dhe llojet e shërbimeve 

sociale” me nënmodulet: Strehimi Familjar, Strehimi Rezidencial, Kujdestaria, dhe Adoptimi. 

 

Moduli trajnues duhet të zhvillohen bazuar në kornizen ligjore për mbrojtjen e fëmijëve, udhëzimet 

administrative në fuqi, programet dhe modulet e akredituara, Doracaku per Strehim Familjar dhe 

Adoptim dhe në përputhje me metodologjinë PRIDE.   

 

Për më tepër, duhet të organizohet një punëtori/ Trajnim i Trajnerëve (ToT) me 15 profesionistë, 

të cilët do të përzgjidhen në bashkëpunim të ngushtë me DPSF dhe do të trajnohen për përdorimin 

dhe zbatimin e modulit trajnues. Trajnuesit TOT do të angazhohen më pas nga DPSF për të 

shpërndarë njohuritë e tyre dhe për të ofruar trajnime të mëtejshme për të gjithë punonjësit socialë 

të Qendrave për Punë Social (QPS-ve) dhe profesionistët e tjerë të mbrojtjes së fëmijëve për 

zbatimin e modulit trajnues. 

 

1.3 Koha e angazhimit 

 

Koha që synohet të fillohet puna për hartimine modulit trajnues është dhjetor i vitit 2022 dhe 

angazhimi në kuadër të këtij projekti do të përfundojë në shkurt 2023. 

 

Hartimi i modulit trajnues “Format e mbrojtjes dhe llojet e shërbimeve sociale” me nënmodulet: 

Strehimi Familjar, Strehimi Rezidencial, Adoptimi, dhe Kujdestaria, është paraparë të zgjasë 32 

ditë (duke përfshirë raportin përfundimtar). 

Ndërsa, punëtoria për validimin e modulit përkates dhe ngritjës së njohurive të pjesëmarrësve 

rreth përdorimit të modulit  është paraparë të zgjasë 6 ditë (duke përfshirë testin përfundimtar).  

Në total do të ketë angazhim prej 38 ditësh.  

 

 

 

 

 

   



2. Objektivat dhe fushëveprimi 

 

2.1. Objektivi i përgjithshëm - qëllimi 

Objektivi i përgjithshëm është hartimi i modulit trajues për katër format e mbrojtjës së fëmijëve, 

dhe organizimi  dhe fasilitimi i punëtorisë/trajnimit ToT. 

Me anë të modulit trajnues, profesionistët e trajnuar do t’a kenë më të lehtë zbatimin e udhëzimeve 

administrative dhe ligjeve në fuqi sa i përket formave të mbrojtjes së fëmijëve siq është strehimi 

familjar, strehimi rezidencial, kujdestaria dhe adoptimi.x` 

 

2.2. Rezultatet e dëshiruara: 

Fuqizimi dhe avancimi i njohurive dhe aftësive të profesionistëve për mbrojtje të  fëmijëve në 

fushën e “Formave të mbrojtjes dhe llojet e shërbimeve sociale” bazuar në kuadrin ligjor në fuqi 

për mbrojtjen e fëmijëve, udhëzimeve administrative dhe në përputhje me metodologjinë PRIDE. 

 

 

Në konsultim me SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë, kompania do duhet të: 

1. Hartoj draftin e parë të modulit të trajnimit duke u siguruar që ai të jetë në përputhje me 

parimet dhe kërkesat e Departamenti për Politika Sociale dhe i Familjes, SOS Fshatrat e 

Fëmijëve në Kosovë, dhe UNICEF.   

2. Rishikoj dhe finalizoj përmbajtjen e modulit të trajnimit pas pranimit të komenteve nga -

Departamenti për Politika Sociale dhe i Familjes, SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë dhe 

UNICEF.  

3. Finalizojë modulnt trajnues (përfshirë pregatitjen e materialeve trajnuese, slidet prezantuese, 

shembuj praktikë, energjikët, diskutimet ndërvepruese, testet para dhe pas trajnimit dhe 

agjendën).   

4. Zhvillojne materialet në përputhje me modelin e miratuar nga Departamenti i Politikave 

Sociale dhe Familjes si dhe Këshilli i Përgjithshëm për Shërbimet Sociale dhe Familjare  

5. Organizoj dhe facilitoj punëtorinë/trajnimin ToT me 15 profesionistë të mbrojtjes së 

fëmijëve, të përzgjedhur në kordinim me DPSF. 

6. Përgatis raportin përfundimtar, raportin e vlerësimit pas trajnimit, i cili do përfshijë një 

përqindje të përgjithshme të pikëve të testimit të profesionistëve të trajnuar për mbrojtjen e 

fëmijëve dhe rekomandime për veprime të mëtejshme.    
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KRITERET E MODULIT TË TRAJNIMIT 
 

Moduli i trajnimit duhet të jetë i shkruar në shqip dhe duhet të strukturohet si më poshtë: 

• Përmbledhja (që rrjedh nga kuadri legjislativ përkatës, Ligji për Familjen, Ligji për 

Shërbimet Sociale dhe Familjare, Ligji për Mbrojtjen e Fëmijëve, udhëzimet administrative 

përkatëse që rrjedhin nga këto ligje, Doracaku per Strehim Familjar dhe Adoptim,  

metodologjia PRIDE – Model of Practice, etj.) 

• Objektivat e modulit trajnues.  

• Modulin trajnues të detajuar (duke përfshirë energjikët, shembuj praktikë, diskutime 

interaktive dhe materiale trajnimi të nevojshme për grupin e punës) 

• Përmbledhja materialit për pjesëmarrësit 

• Testet para dhe pas trajnimit për pjesëmarrësit dhe të sigurojë një përqindje të përgjithshme 

të rezultateve të testit të profesionistëve të trajnuar për mbrojtjen e fëmijëve  

• Vlerësimi i trajnimit. 

Portoflio e kërkuar e kompanisë (përvoja dhe kualifikimet për ekspertët e angazhuar): 

- Kompetenca/përvoja e dëshmuar (dëshmia e përvojave të mëparshme) në përpilimin e 

moduleve të trajnimit dhe organizimin e trajnimeve. 

- Kompania duhet të dorëzoj së paku 3 CV-ja të ekspertëve, ku duhet të kenë eksperiencë të 

dëshmuar (dëshmi të përvojës së mëparshme) në përpilimin e Moduleve të Trajnimit, dhe 

kryerjen e trajnimeve apo mbajtjen e punëtorive në fusha të ngjajshme.  

- Ekpertët e angazhuar nga kompania duhet të ketë njohuri të ligjeve në fuqi për mbrojtjen të 

fëmijëve dhe shërbimeve sociale (kryesisht Ligjin për Familjen, Ligjin për Shërbimet Sociale 

dhe Familjare, Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijëve, dhe akteve tjera relevante); 

- Ekpertët e angazhuar nga kompania duhet të kenë diplomë universitare në fushë përkatëse 

ose përvojë ekuivalente profesionale; 

- Ekpertët e angazhuar nga kompania duhet të kenë aftësi të forta analitike dhe konceptuale; 

- Ekpertët e angazhuar nga kompania duhet të kenë aftësi të shkëlqyera të të shkruarit dhe 

komunikimit;  

- Kompania e angazhuar duhet të garantojë shpërndarjen në kohë të rezultateve dhe detyrave 

të pritura; 

- Kompania e angazhuar duhet të jetë e njohur dhe kërkohet që të nëshkruaj standardet etike 

për çështje që lidhen me fëmijët dhe kërkohet që të nënshkruajnë dhe t'i përmbahen Politikës 

së Mbrojtjes së Fëmijëve;  

- Nuk duhet të përdorë materiale të mbrojtura nga e drejta e autorit. 

 

 

 

 



 

 

 

Kriteret për përzgjedhje janë: 

Kriteret Pikët maksimale 

• Portfolio e kompanisë dhe ekspertëve të angazhuar (dëshmia e 

përvojave të mëparshme) në zhvillimin e moduleve në fushat sociale, 

trajnim/facilitim të seminarit, punëtorive, hulumtim, botim ose ndonjë 

ekspertizë të ngjajshme.  

• Përgatitja profesionale e ekspertëve në fushat sociale. 

• Përvoja e mëparshme e ekspertëve në angazhime të ngjajshme. 

25 

• Propozimi i konceptit të metodologjisë së trajnimit duke përfshirë 

referencat për materialet dhe agjendën e trajnimit.   

35 

• Çmimi i propozimit financiar. 40 

Totali 100 

 

Të gjithë ofertuesit duhet të plotësojnë kriteret thelbësore.  

 

6. Orari 

 

Hartimi i modulit të trajnimit dhe mbajtja e trajnimeve ToT do të zhvillohet nga dhjetor 2022 deri 

në shkurt 2023. 

 

Në mënyrë që të sigurohet një ekzekutim i qetë i kësaj veprimtarie, kompania pritet të ndjekë 

detyrat e renditura më poshtë:  
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Aktivitetet Afati kohor 

 

Vendndodhja 

1. Drafti i parë i modulit të trajnimit (plani i 

detajuar i punës dhe testeve para dhe pas 

trajnimit) të shkruara në shqip. 

10 ditë  

Drafti i parë duhet të 

dorëzohet në Dhjetor 

2022 

Në distancë 

2.Finalizimi i moduleve të trajnimit (përfshirë 

materialet e trajnimit, prezantimet, shembuj 

praktikë, energjizuesit, diskutimet ndërvepruese, 

testet para dhe pas trajnimit dhe agjendën) të 

shkruara në shqip. 

20 ditë  

(data e pritshme të 

dorëzohet deri me 

datën 20 Janar 2023)   

Në distancë 

3. Organizimi i puntorisë/trajnimit ToT dhe 

mbajtja e testit përfundimtar 

Punëtoria 6 ditë nga 

30 janar – 6 shkurt 

2023 

  

Prishtinë 

4. Raporti përfundimtar, së bashku me raportin e 

vlerësimit pas trajnimit, me përqindje të 

përgjithshme të pikëve të testimit të 

profesionistëve të trajnuar për mbrojtjen e 

fëmijëve, vlerësimi i i trajnimeve të kryera dhe 

rekomandimet për veprime të mëtejshme. 

2 ditë 

të dorëzohet deri me 

datën 8 shkurt 2023 

Në distancë 

 

Shënim: Datat e sipërpërmendura janë subjekt i ndryshimeve pas diskutimeve me SOS 

Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë, UNICEF dhe përfaqësues të Departamentit të Politikave 

Sociale dhe Familjes. 

 

 

7. Kohëzgjatja e kontratës dhe kushtet e pagesës 

 

Pagesa do të bëhet vetëm nga SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë, pranimi i punës së kryer në 

bëhet përputhje me produktet e përshkruara më lart. Pagesa do të kryhet me transfer bankar në 

valutën e faturimit dhe duhet të bëhet 30 ditë pas aprovimit të punës dhe pranimit të faturës.  

 

Pagesa për kompaninë do të bëhet përmes kësteve, si më poshtë: 

50% pas finalizimit dhe aprovimit të draftit final të modulit të trajnimit, 

40% pas zhvillimit të trajnimeve ToT/punëtorisë, 

10% pas dorëzimit dhe miratimit të raportit përfundimtar. 

 

 



8. Të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera pronësore 

 

SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë do të ketë të drejtën e të gjithë pronësisë intelektuale dhe të 

drejtave të tjera pronësore, por pa kufizime ndaj të drejtës së kopjimit, në lidhje me raportin, 

proceset, idetë, dokumentet dhe materialet e tjera që Kontraktori ka zhvilluar për SOS Fshatrat e 

Fëmijëve në Kosovë, sipas kontratës, dhe të cilat kanë të bëjnë drejtpërdrejt me përgatitjen e 

gjetjeve. 

 

Të gjitha materialet: planet, raportet, vlerësimet, rekomandimet, dokumentet dhe të gjitha të dhënat 

e tjera të hartuara nga Kontraktori ose të pranuara nga Kontraktori do të jenë pronë e SOS Fshatrat 

e Fëmijëve në Kosovë dhe do të trajtohen si konfidenciale dhe do të dorëzohen vetëm në SOS 

Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë në fund të punës sipas kontratës. 

E drejta e kopjimit e produkteve do t'i përkasë SOS Fshatrave të Fëmijëve në Kosovë dhe 

individi/kompania nuk do të jetë i autorizuar t'i përdorë ose riprodhojë ato diku tjetër.  

 

9. Shtojca - Politika e mbrojtjes së fëmijëve dhe kodi i mirësjelljes së SOS Fshatrave të 

Fëmijëve 

 

SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë kanë një politikë dhe kod të mirësjelljes për mbrojtjen e 

fëmijëve, nga konsulentët e ndërmarrjeve pritet të respektojnë dhe do të kërkohet të nënshkruajnë 

një deklaratë përkushtimi ndaj politikës. Kjo do të ndodhë me nënshkrimin e kontratës, së bashku 

me një orientim të kompanisë në proceset e brendshme të mbrojtjes së fëmijëve dhe rregulloret e 

mbrojtjes së të dhënave.  

Para fillimit aktual të mbledhjes së të dhënave, duhet të sigurohet një verifikim policor, në rast se 

planifikohen të dhëna të ndjeshme. 

Përveç sa u tha më sipër, fushat e mëposhtme kryesore për shqyrtim etik duhet të merren parasysh: 

http://childethics.com/ethical%20guidance/ 

Graham, A., Powell, M., Taylor, N., Anderson, D. & Fitzgerald, R. (2013). Kërkime etike që 

përfshijnë fëmijët. Firencë: UNICEF Zyra e Kërkimit - Innocenti. 

 

  

10. Udhëzim për ofertuesit (Procesi i dorëzimit të Ofertave) 

 

Ofertuesit janë të mirëpritur të paraqesin propozimin e tyre për “Hartimin e modulit të trajnimit 

“Format e mbrojtjes dhe llojet e shërbimeve sociale dhe organizimi i punëtorisë/trajnim ToT” – 

në mënyrë elektronike në formatin PDF në procurement1@soskosova.org  

 

Kjo ofertë është e hapur për të gjitha kompanitë që janë të formuara ligjërisht dhe mund të ofrojnë 

shërbimet e kërkuara. Propozimi dhe të gjitha dokumentet plotësuese duhet të dorëzohen në gjuhën 

shqipe.  

http://childethics.com/ethical%20guidance/
mailto:procurement1@soskosova.org
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“Palë të interesit në këtë shpallje janë: Departamenti për Politika Sociale dhe Familjare – Ministria e 

Financave, Punës dhe Transfereve, Departamenti i Poltikave Sociale, Qendrat për Punë Sociale dhe SOS 

Fshatrat e Fëmijëve. Në rast se persona me pozitë udhëheqëse në këto institucione, do të aplikojnë në cilësi 

të ekspertëve, paraqet konflikt interesi”   

 

 

Dokumentet për tu dorëzuar: 

- Certifikatën e regjistrimit te biznesit/ NUI  

- Oferta financiare e nënshkruar dhe vulosur ose me llogo zyrtare 

- Çmimi duhet të jetë në Euro pa TVSH 

- Dorëzimi i ofertave: Koncept propozimi për metodologjinë e trajnimit duke përfshirë 

referencat për modulet/materialet dhe agjendën e trajnimit,  

- Përshkrimi i përvojave përkatëse të së kaluarës në vlerësime të tilla ose të ngjashme 

(Lista e trajnimeve të mëparshme të ofruara), 

- CV-të e anëtarit(ve) të ekipit hulumtues të kompanisë, 

- Tri referenca (të paktën dy prej tyre duhet të jenë të ngjashme me punën tuaj), 

- Emri dhe detajet e kontaktit të kompanisë 

- Oferta  duhet të jetë e vlefshme për 60 ditë nga data e mbylljes së Ftesës për Ofertë 

 

Afati i fundit për dorëzim: 

Afati i fundit për aplikim është data 15.12.2022 deri në mesnatë.  

 

 

  


