
 
 

  

 
Kodi i Sjelljes dhe Politika për Mbrojtje të Fëmijës 

 
 

KODI I SJELLJES I OJQ-së NEVO KONCEPTI 
 

HYRJE 
 

• Nevo Koncepti-NVK është një organizatë e cila bazohet në të drejta. Ata që punojnë 
për NVK-ën mbështesin konceptin e të drejtave të njeriut në përgjithësi dhe 
veçanërisht konceptin e të drejtave të fëmijëve dhe i respektojnë këto të drejta në të 
gjitha qëndrimet, vendimet dhe veprimet tona.  

 
• Puna e NVK-së  bazohet në respektim të thellë të vlerave dhe parimeve. Është 

thelbësore që angazhimi ynë për të drejtat e fëmijëve dhe parimet humanitare të 
mbështeten dhe të demonstrohen nga të gjithë anëtarët e stafit. Nëse ndonjë prej nesh 
nuk vepron në atë mënyrë e cila është në përputhje me vlerat dhe parimet tona, ne 
dështojmë si organizatë. 

 
• Aftësia jonë për të arritur synimet tona, shpesh në mjedise komplekse dhe të pasigurta, 

është e lidhur me reputacionin tonë. Ky reputacion mbështetet fuqimisht në të gjithë 
ata që punojnë për ne duke mbështetur dhe promovuar standarde të larta të sjelljes. 
Puna për NVK-ën, do të thotë që ju pranoni një përgjegjësi të veçantë për mbrojtjen e 
të drejtave të njeriut në përgjithësi dhe të drejtat e fëmijëve në veçanti.  

 
• Vlerat themelore të NVK-së janë respektimi i ligjeve, zakoneve dhe traditave të 

Kosovës në të cilin punojmë. Në rastet kur ligjet e tilla, zakonet apo traditat janë në 
kundërshtim me Konventën e OKB-së për të drejtat e fëmijës dhe me Deklaratën 
Universale të të Drejtave të Njeriut, këto dy të fundit do të mbizotërojnë. Ato janë 
krijuar mbi bindjen se të gjithë fëmijët dhe të rriturit kanë vlerë të barabartë, fëmijët 
kanë të drejta të veçanta dhe të gjithë kanë përgjegjësi. 

 
• Nëse ju jeni menaxher, ju do të keni përgjegjësi të veçantë për të vendosur një shembull 

të mirë dhe për të krijuar mjedise pune që e mbështesin stafin për të respektuar këto 
standarde dhe që ju ndihmojnë për të menaxhuar sjelljen që  e thyen Kodin e Sjelljes. 

 
• Me këtë këndvështrim të përbashkët për të drejtat ne përpiqemi për sjellje shembullore 

dhe për realizimin e punës efektive dhe të besueshme për të drejtat e fëmijëve. Ne e 
konsiderojmë të një rëndësie të veçantë sigurimin se të gjitha burimet përdoren në 
mënyrë të përshtatshme dhe efektive, qofshin ato burime personale apo ekonomike, 
dhe që ato përdoren për mjetet për të cilat janë të përcaktuara. 

 
• Në mënyrë që ta bëjmë këtë Kod të Sjelljes të zbatueshëm brenda NVK-së , ne nuk 

duhet që ta zbatojmë atë vetëm individualisht, por të jemi të gatshëm të sjellim në 
vëmendjen e menaxhmentit përkatës brenda NVK-së çdo incident, abuzim apo 
shqetësim potencial për të cilin ne jemi dëshmitar ose jemi në dijeni. 

 
 
 
 

PARIMET UDHËZUESE 



 
 

  

 
1. Unë do t’i respektoj të tjerët: 

Unë do t’i respektoj të drejtat themelore të të gjithë njerëzve pavarësisht gjinisë, aftësive të 
kufizuara, përkatësisë etnike, fesë, gjuhës, statusit HIV dhe aspekteve të tjera të identitetit. 
Unë do të veprojë në mënyrë të drejtë, me ndershmëri dhe takt që t’i trajtoj njerëzit me dinjitet 
dhe respekt. 
 
Unë nuk do të 

- marrë pjesë në asnjë formë të diskriminimit, ngacmimit, apo abuzimit (fizik, seksual 
ose verbal), kërcënimit ose shfrytëzimit, ose në ndonjë mënyrë tjetër të shkeljes së të 
drejtave të të tjerëve. 

 
2. Unë do të punojë në mënyrë aktive për të mbrojtur fëmijët: 

Duke kryer përgjegjësinë time të veçantë për fëmijët, ndaj të cilëve NVK-ja ka për detyrë të 
kujdeset dhe të krijoj një mjedis të sigurt për fëmijët për të parandaluar abuzimin apo 
neglizhimin fizik, seksual, ose emocional ndaj tyre.  
 
Unë nuk do të 

- veprojë në asnjë mënyre që shkel Politikën dhe Procedurat e Nevo Koncepti për 
Mbrojtjen e Fëmijëve ose që në ndonjë mënyrë i vë fëmijët në rrezik të lëndimit.  

- fshehë informacionin në lidhje me ndonjë dënim aktual penal, akuza ose procedura 
civile që kanë të bëjnë me abuzimin e fëmijëve, qoftë kur unë t’i bashkëngjitëm NVK-
së ose që ngjanë gjatë kohës time të punësimit. 

 
3. Unë do të ruajë standarde të larta të sjelljes personale dhe profesionale: 

Duke u përpjekur për standarde të larta në punën time, duke marrë përgjegjësinë për 
veprimet e mia dhe duke mos abuzuar me kompetencat e pozicionit tim si përfaqësues i NVK-
së. Unë nuk do të sillen në asnjë mënyrë që dëmton aftësinë time për të kryer punën time ose 
që ka të ngjarë të diskreditoj  NVK-në. 
 
Unë nuk do të 

- angazhohen në marrëdhënie seksuale me askënd nën moshën 18 vjeçare, apo abuzoj 
apo shfrytëzoj asnjë fëmijë në asnjë mënyrë.  

- shkëmbej para, punësim, mallra ose shërbime për favore seksuale. 
- konsumoj alkool ose përdorë ndonjë substancë tjetër në asnjë mënyrë që ndikon në 

aftësinë time për të kryer punën time, ose që ndikon në reputacionin e organizatës. 
- të posedoj, e as nuk do të përfitoj nga shitja e mallrave apo substancave të paligjshme. 
- të kërkojë ose ftojë asnjë pagesë, shërbim apo favor personal nga të tjerët, veçanërisht 

nga përfituesit, në këmbim të ndihmës, mbështetjes, mallrave ose shërbimeve tona të 
çfarëdo lloji. 

- pranoj mito apo dhurata të mëdha (me përjashtim të dhuratave të vogla të vlerësimit) 
nga qeveritë, përfituesit, donatorët, furnizuesit apo të tjerë të cilat janë ofruar si 
rezultat i punësimit tim. 

- hyjë në asnjë lloj marrëdhënie biznesi në emër të NVK-së me familjen, miqtë ose 
kontaktet e tjera personale / profesionale për furnizimin e ndonjë malli apo shërbimi 
për NVK-së apo për ndonjë çështje të lidhur me punësim pa autorizim.  

- përdor kompjuterin e organizatës ose pajisjet e tjera për të shikuar, shkarkuar, krijuar 
ose shpërndarë materiale të papërshtatshme, të tilla si pornografia. 

 
 



 
 

  

4. Unë do të kërkojë mbrojtjen e sigurisë dhe mirëqenies së vetvetes dhe të 
tjerëve: 

Duke qenë i vetëdijshëm dhe në përputhje me politikat dhe praktikat e NVK-së për shëndetin 
dhe sigurinë dhe duke theksuar çdo fushë të shqetësimit tek menaxhmenti. 
 
Unë nuk do të 

- sillem në asnjë mënyrë që shkakton rrezik të panevojshme për veten ose të tjerët 
 
 
5. Unë do të mbroj asetet dhe burimet e NVK-së 

Duke i trajtuar burimet tona financiare dhe të tjera me kujdes. Unë do të sigurojë që burimet 
e NVK-së të mos keqpërdoren dhe do t’i mbroj nga vjedhja, mashtrimi dhe dëmtimi tjetër. 
 
Unë nuk do të 

- jap për të tjerët asnjë informacion privat dhe konfidencial në lidhje me NVK-në (ose 
për të cilin ne jemi përgjegjës), përveç nëse kërkohet ligjërisht për të vepruar ashtu 

 
 
DEKLARATË PERSONALE 
Konfirmoj që e kam lexuar, kuptuar dhe do t'i përmbahem parimeve të Kodit të Sjelljes për të 
gjithë periudhën që do të punoj ose që jam i lidhur me NVK-në, dhe / ose që e përfaqësoj atë. 
Unë e kuptoj se shkelja e ndonjërës prej pikave të kodit të sjelljes të mësipërm mundet, në 
varësi të shkallës së shkeljes, të rezultojë në veprim të menjëhershëm disiplinor që mund të 
përfshij shkarkimin. 
 
Unë do të ngre nëpërmjet kanaleve të përshtatshme çdo çështje që duket se i shkel standardet 
e përfshira brenda këtij Kodi të Sjelljes 
 
 
 
………………………………………………..   Titulli i Punës …………………………………… 
Nënshkrimi 
 
 
………………………………………………… Data ………………………………………………. 
Emri me shkronja bllok 
 
 
 
 


