
 
 

  

 
Thirrja nga data 26.04.2019 deri në datën 03.05.2019 

 

TERMAT E REFERENCES 

 

                                                                   HULUMTUES  

 
Të dhënat mbi OJQ “Nevo Koncepti” dhe kërkesat për shërbimin e hulumtimit. 

 

Organizata OJQ “NEVO KONCEPTI| 

Objektiva Hulumtim mbi situatën e respektimit të drejtave të fëmijëve. 

 

 

1. TË DHËNAT MBI ORGANIZATËN 

OJQ “Nevo Koncepti” është organizatë joqeveritare e themeluar më 26 Nëntor 2014. Në themelimin e 

OJQ “Nevo Koncepti” kanë marrë pjesë intelektualë të komunitetit Romë të cilët për shumë vite janë 

angazhuar në forma të ndryshme dhe kanë kontribuar në fuqizimin dhe avancimin e pozitës së 

komunitetit Rom në pjesë të ndryshme të Kosovës sikurse në Prizren, Gjakovë, Ferizaj, Pejë, Rahovec, 
Fushë Kosovë, Suharekë etj.  

OJQ “Nevo Koncepti” bashkëpunon me fëmije, të rinjë dhe familje të komuniteteve Romë, Ashkali dhe 

Egjiptian, me institucionet publike qendrore dhe lokale, organizata të shumta vendore dhe 
ndërkombëtare, media dhe palë tjera me interes. 

Aktualisht OJQ “Nevo Koncepti” është duke zbatuar 8 projekte në fusha të ndryshme të cilat synim 

themelor kanë fuqizimin dhe përmirësimin e pozitës së komunitetit Romë, Ashkali dhe Egjiptian.  

 

 

2. INFORMATA TË PËRGJITHSHMË RRETH PROJEKTIT  

 
 “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve’’ është projekt i implementuar nga Nevo Koncepti në partneritet 

me Save the Children International/Kosova. 

Qëllimi i projektit është avokimi për të drejtat e fëmijëve dhe ngritja e pjesmarrjes së fëmijëve në 
vendimmarrje në nivel lokal gjat hartimit të politikave dhe gjat organizimit të ngjarjeve nga komuna e 

Prizrenit nëpërmjet krijimit të Asamblesë së Fëmijëve ne nivel të komunës nga 13 shkollat fillore të 

mesme të ulta të komunës së Prizrenit. 

 
 

3. OBJEKTIVA  

 

 Identifikimi i temës për hulumtim në bashkëpunim me Asamblenë e Fëmijëve. 

 Përpilimi i dokumentit të hulumtimit së bashku me Asamblenë Komunale të Fëmijëve. 

 Shenimi i rezultateve të Hulumtimit në bashkëpunim me Asamblenë Komunale të Fëmijëve. 

 Përgaditja finale e hulumtimit për shtyp. 

 Raportimi final mbi hulumtimin. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

  

 

 
 

4. DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË  

 

 Hulumtuesi duhet të përpiloj materialin hulumtues së bashku me Asamblenë Komunale 

të Fëmijëve. 

 Të jetë i aftë në komunikim me fëmijët, dhe ti mësoj fëmijët se si të hartohet një hulumtim 

dhe fazat e hulumtimit. 

 Të punoj në perputhje me politikat e NVK sa i përket respektimit të të drejtave të 

fëmijëve. 

 Të nxjer rezultatet përfundimtare të hulumtimit dhe ta përpiloj raportin përfundimtar së 

bashku me Asamblenë e Fëmijëve. 

         

5. AFATI KOHOR  

  

Puna duhet të filloj ne muajin Maj dhe të përfundoj në Qeshor. Raporti duhet dorëzuar në përfundim 

të hulumtimit të bashkangjitur si dokument i shtuar.. 

 

6. REZULTATET E PRITSHME  

 

 Zhvillimi i përmbajtjes së përgjithshme të planit të hulumtimit, përfshirë ditët e punës me 

fëmijët dhe agjenden. 

 Materialet për shpjegimin se si bëhet një hulumtim e cila do ti shërbej AKF për tu udhëzuar. 

 AKF të përfitojë njohuri lidhur me procedurat e hulumtimit. 

 

 

PROCEDURA E APLIKIMT 

Aplikacionet duhet të dërgohen duke i përfshirë këto dokumente;  

- CV / Profili: Preferohet që aplikuesi/ja të ketë profil nga Shkencat Shoqërore dhe të ketë 

eksperiencë profesionale në realizim të hulumtimeve dhe të ketë eksperience paraprake në punë 

me fëmijë. 

- Një kopje të elektronike të ndonjë hulumtimi paraprak. 

- Një referencë nga detyra të ngjashme. 

- Shprehja e interesit. 

 

Aplikimi duhet të dërgohet tek;  

Menaxherja Projektit, Hera Luma,  h.luma@nevokoncepti.org duke e shtuar ne CC Drejtorin 

Ekzekutiv të Nevo Konceptit z.Osman Osmani, o.osmani@nevokoncepti.org jo më larg se data 

03.05.2019. 
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