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FTESË PUBLIKE PËR OJQ PËR IMPLEMENTIMIN E PROJEKTIT 

“KONSULTIMI I TË MBIJETUARVE DHE FAMILJEVE ME FËMIJË TË 

VRARË GJATË LUFTËS  1998-1999 NË KOSOVË”

Në bazë të vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovë (Nr.03/81, të datës 01.06.2022), përmes së 

cilit formohet Komisioni Ndërministror për hartimin, përgatitjen dhe zbatimin e projektit “Memoriali 

për fëmijët e vrarë gjatë luftës 1998-1999 në Kosovë”, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit shpallë 

ftesë publike për organizatat joqeveritare për implementimin e projektit me titullin “Konsultimi i të 

Mbijetuarve dhe Familjeve me Fëmijë të Vrarë gjatë Luftës 1998-1999 në Kosovë” mbi memorializimin 

e fëmijëve.  

Palët e interesit mbi memorializimin e fëmijëve përfshijnë fëmijët e mbijetuar të vrasjeve dhe krimeve 

të luftës, prindërit e femijëve të vrarë apo të zhdukur, prindërit e fëmijëve të vdekur si rezultat i luftës 

(përfshirë sëmundjet e parandalushme), familjarët e tjerë dhe dëshmitarët ndaj vrasjeve të fëmijëve 

në Kosovë gjatë luftës 1998-1999.  

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit/Departamenti i Trashëgimisë Kulturore i fton organizatat e 

regjistruara si OJQ (sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi për lirinë e asocimit në organizata 

joqeveritare në Republikën e Kosovës) të aplikojnë me projekt propozim që adreson dhe përmbush 

objektivat e përgjithshme të projektit:  

➢ T’i konsultojmë të mbijetuarit dhe familjet me fëmijë të vrarë gjatë luftës 1998-1999 në Kosovë

mbi format e memorializimit të fëmijëve përmes një procesi me ndjeshmëri, gjithëpërfshirje,

etikë dhe profesionalizëm.

➢ Përmes historisë gojore të ruajmë tregimet dhe dokumentojmë përjetimet reale e të



mbijetuarve, të dëshmitarëve dhe të familjarëve të fëmijëve që janë vrarë, janë zhdukur apo 

kanë vdekur si rezultat i luftës në Kosovë.  

➢ T’i shërbejmë kujtesës për fëmijët viktimë, pasurimit të historisë gojore të Kosovës dhe 

hartimit të tekstit narrativ që përshkruan dhe udhëzon memorializimin e fëmijëve.  

Projekti do të zbatohet gjatë periudhës nga mars 2023 deri në korrik 2023 për përmbushjen e 

objektivave përmes aktiviteteve si: 

➢ Bashkëpunimi i plotë me MKRS dhe partnerët e tjerë institucional deri në realizimin e projektit;  

➢ Konsolidimi i metodologjise dhe planit dinamik të konsultimeve me familjarët e fëmijëve të 

vrarë në koordinim të ngushtë me MKRS dhe partnerët e tjerë institucional; 

➢ Rekrutimi i stafit me përvojë për realizimin e intervistave të historisë gojore;  

➢ Përfundimi i modulit të trajnimit për realizimin e intervistave me personat me përjetime të 

luftës; 

➢ Hartimi i pyetësorit që i shërben hartimit të narrativës dhe dokumentimit të përjetimeve; 

➢ Hartimi i një udhëzuesi të shkruar në shërbim të pyetësorit që zbatohet në konsultime; 

➢ Hapja e një linje telefonike/postë elektronike për familjarët që nuk do të jenë në konsultimet 

fizike; 

➢ Realizimi i 300 - 350 intervistave të historisë gojore me grupet e konsultimit si të mbijetuarit, 

dëshmitarët dhe familjarët e fëmijëve që janë vrarë, janë zhdukur apo kanë vdekur si rezultat i 

luftës; 

➢ Transkriptimi i intervistave duke ruajtur mënyrën autentike të të folurit lokal dhe nëndialektit;  

➢ Publikimi i transkripteve të të gjitha intervistave në format elektronik PDF për përdorim të 

jashtëm nga hulumtuesit e tjerë dhe publiku i gjerë; 

➢ Prezantimi i gjetjeve dhe promovimi i projektit “Konsultimi i të Mbijetuarve dhe Familjeve me 

Fëmijë të Vrarë gjatë Luftës 1998-1999 në Kosovë” përmes aktiviteteve të ndryshme, përfshirë 

edhe format mediatike. 

Vlerësimi i projekt-propozimeve do të zhvillohet në dy faza: 



Vlerësimi administrativ, që identifikon nëse aplikuesi ka ofruar të gjithë dokumentacionin e nevojshëm 

në përputhje me kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara me këtë thirrje publike për 

kategoritë përkatëse. Plotësimi i dokumentacionit pas afatit të aplikimit, përkatësisht gjatë periudhës 

së vlerësimit apo afatit të ankesave, nuk është i mundshëm. 

Kriteret e përgjithshme për OJQ-të: 

Për t’u kualifikuar, aplikuesit duhet të plotësojnë kriteret e përgjithshme minimale të përcaktuara me 

dispozitat në vijim:  

• Të jenë të regjistruar si OJQ sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi për lirinë e asociimit në 

organizata jo-qeveritare në Republikën e Kosovës;  

• Të jenë të pajisur me numër fiskal sipas kërkesave të legjislacionit tatimor të Republikës së 

Kosovës, përkatësisht dokumentacionin ekuivalent sipas legjislacionit të shtetit përkatës për 

OJQ-në e huaj;  

• Të kenë kryer të gjitha detyrimet nga mbështetja financiare paraprake, nëse kanë përfituar nga 

burimet publike të financimit;  

• Të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht 

përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç 

parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës (stafi i angazhuar për realizimin e 

projektit nuk lejohet të jetë i punësuar në MKRS ose institucioneve vartëse të saj)  

• Vërtetimin që OJQ-ja nuk ka obligime tatimore (nga ATK). 

Vlerësimi përmbajtësor vlerëson: 

Me rastin e vlerësimit të projekt-propozimeve, Komisioni do të vlerësojë me sa vijon: 

➢ A është dorëzuar portfolio me dëshmi të aktiviteteve në fushën e historisë gojore dhe 

dokumentimit të përjetimeve njerëzore gjatë të paktën dy vitet e fundit (në dokument të 

listohen projektet dhe aktivitetet me përshkrime të shkurtra, nuk duhet të përmbajë fotografi 

dhe nuk duket të jetë më i gjatë se 3 faqe) 

➢ A është OJQ-ja e profilizuar në fushën e artit dhe trashëgimisë kulturore, në veçanti në fushat e 

historisë gojore, dokumentimin e përjetimeve të luftës, krijimin e arkivave të pasura, 

intervistimin e personave me përjetime lufte dhe hulumtimin, publikimin dhe promovimin e 



tregimeve njerëzore  

➢ A posedon OJQ-ja kapacitete njerëzore për intervistimin e të mbijetuarve dhe familjeve të 

fëmijëve të vrarë dhe për transkriptimin e intervistave 

➢ A ka OJQ-ja kapacitete digjitale, mediatike dhe artistike për publikimin, arkivimin, dhe 

promovimin e transkriptave 

➢ A posedon OJQ-ja kapacitete profesionale për të kryer aktivitetet e tjera të planifikuara të 

projektit (a kanë aftësitë e duhura dhe aftësitë për zbatimin e projektit, si dhe njohuri në lidhje 

me çështjet që trajtohen në këtë ftesë të cilat duhet të dëshmohen me CV dhe Diploma 

përkatëse) 

➢ A posedojnë kapacitete të menaxhimit të mjaftueshme OJQ-ja (duke përfshirë personelin, 

pajisjet për të udhëhequr me projektin)? 

➢ A është i përcaktuar ekipi i projektit dhe detyrimet e anëtarëve të ekipit? 

➢ A janë aktivitetet e projektit / programit të qarta, të arsyeshme, të kuptueshme dhe të 

zbatueshme? 

➢ A janë kostot e projektit/programit reale në lidhje me rezultatet specifike dhe kohëzgjatjen e 

pritshme të projektit? 

➢ A janë kostot e projektit në përputhje me aktivitetet e planifikuara të projektit/programit? 

Aplikimi i OJQ-ve do të konsiderohet i plotë nëse përmban të gjitha format e aplikimit dhe 

anekset e detyrueshme siç kërkohet në thirrjen publike dhe dokumentacionin e thirrjes si në vijim: 

● Formulari i aplikacionit për projekt 

● Formulari i propozim buxhetit 

● Formulari për deklaratën e mungesës së financimit të dyfishtë 

● Formulari për deklaratën e partneritetit (nëse ka)  

● Certifikata e regjistrimit 

● Certifikata e numrit fiskal 

● Portfolio e aktiviteteve gjatë dy viteve të fundit 

● Pasqyrat financiare për dy vitet e fundit nga ATK (2022 dhe 2021) 

● Deklaratë mbi projektet e financuara nga burimet publike të financimit në dy vitet e fundit 



Në rast të dështimit për të përmbushur ndonjërin nga kriteret e përgjithshme apo të veçanta 

të përcaktuara me këtë thirrje publike për kategoritë përkatëse, aplikacioni do të konsiderohet i pa 

kompletuar dhe si i tillë nuk do të kualifikohet për mbështetje financiare. 

Të drejtë aplikimi me projektet e tyre kanë OJQ-të që dëshmojnë se programi i tyre i punës 

është i fokusuar në fushën e historisë gojore dhe promovimit/dokumentimit të përjetimeve njerëzore. 

OJQ-të duhet po ashtu të kenë kryer transaksionet financiare në mënyrë transparente sipas 

legjislacionit në fuqi, në përputhje me rregullat e kontabilitetit, si dhe të kenë përmbushur detyrimet 

kontraktuale ndaj ofruesit të mbështetjes financiare dhe të gjithë ofruesve tjerë të mbështetjes 

financiare publike. Para nënshkrimit të kontratës, OJQ dhe Individi duhet të paraqesin prova se personi 

përgjegjës (menaxheri) në OJQ ka zgjidhur çdo çështje të hapur rreth pagesës së kontributeve dhe 

tatimeve të papaguara, nëse është e aplikueshme.  

Propozimet do të dorëzohen vetëm në formularët e paraparë, të cilat së bashku me Udhëzimet 

për Aplikantët, janë në dispozicion në web-faqen e MKRS-së: www.mkrs-ks.org. OJQ-të duhet të 

aplikojnë në thirrje vetëm përmes postës elektronike në email adresën: organizate.mkrs@rksgov.net. 

Projekt-propozimet e shtypura në formë fizike nuk do të pranohen për shqyrtim. Të gjitha çështjet që 

lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në 

adresën vjollca.aliu@rks-gov.net  

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, 

kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve 

dhe kalendari tregues i zbatimit të ftesës është i detajuar në Udhëzimet për aplikuesit. Do të 

konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me 

këtë ftesë publike, të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara të ftesës publike. 

Vlera totale e planifikuar e ftesës është 75,000.00 euro. Shuma minimale e mbështetjes 

financiare për OJQ që mund të alokohet për këtë projekt është 50,000.00 Euro, ndërsa shuma 

maksimale për projekt është 75,000.00 Euro. Përmes kësaj thirrjeje dhe për implementimin e këtij 

projekti, do të përzgjedhet 1 (një) organizatë jo-qeveritare.  

Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve është 15 ditë pune dhe përfundon me datën 27 janar 

2023, në ora 23.59. 
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