
Kjo Marreveshje bashkepunimi lidhet ne perputhje ne haze te ligjit nr. 139/2015, "Per 
vetqeverisjen vendore" i ndryshuar, ligjit nr. 7850 date 29.07.1994 Kodi Civil i Republikes 
se Shqiperise' te ndryshuar, ligjit nr. 8788 date 07.05.2001 "Per organizatat jofitimprurese" 
te ndryshuar, ligjit nr. 121/2016 "Per sherbimet e kujdesit shoqeror ne Republiken e 
Shqiperise", V.K.M nr. 658 date 17.10.2005 "Per standartet e sherbimeve shoqerore", ligjin 
nr. 18/2017 "Per te drejtat e mbrojtjes se femijes", V.K.M nr. 149, date 13. 03. 2018 "Per 
kriteret, dokumentacionin dhe procedurat per evidentimin e familjes kujdestare per femijet pa 
kujdes prinderor dhe mases se financimit per shpenzimet e femijes se vendosur ne familje 
kujdestare", V.K.M nr.518, date 04.09.2018 "Per sherbimet e kujdesit shoqeror komunitar e 
rezidencial, kriteret, procedurat per perfitimin e tyre dhe masen e shumes per shpenzime 
personale per perfituesit e sherbimit te organizuar". 

Baza ligjore 

Fondacionit "Hope for the World", rregjistruar sipas vendimit te gjykates nr.174, dt. 
04.01.1996, me nr. NIPT J62214001L perfaqesuar nga z. Alfred Zefi, identifikuar nga karta 
identiteti me nr. leternjoftimi 032318024, nr.personal H70412127B ne cilesine e drejtorit, 
madhor dhe me zotesi juridike te plote per te vepruar, adresa: Rr. "Kuklej", Shkoder, 

dhe 

E lidhur sot ne Bashkine Shkoder, me date_/_/ __ , ndermjet paleve si me poshte vijon: 

Bashkia Shkoder, perfaqesuar nga Kryetarja e Bashkise Shkoder Zj. Voltana Ademi, madhor 
dhe me zotesi juridike te plote per te vepruar, adrese: Rr. "13 Dhjetori", Nr.1, Shkoder, ketej e 
tutje e cilesuar si "Bashkia" 

MARR:EVESHJE BASHKEPUNIMI 

Nr. 2 Prot 
Shkoder, me J.J__._Q_L_._2.Q2j 

Nr. 65 8 Prot 
Shkoder, me £fi_._QJ__.___J_Q2} 
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FONDACIONI 

"HOPE FOR THE WORLD" 



ne bashkepunim me Drejtorite e institucioneve te 

2.Fondacioni "Hope for the World" merr persiper: 

• Te jene disponibel me perfaqesuesit e Fondacionit "Hope for the World" per t'u ofruar te 
dhenat personale te femijeve qe kane te bejne me lindjen, prejardhjen, edukimin, 
karakterin, prirjet etj, per te mundesuar veprimin sa me funksional te aktivitetit te 
Fondacionit. 

• Te lejojne vizita miqesore te individeve apo grupeve te ndryshme misionaresh te huaj, te 
organizuara nga fondacioni, te cilet edhe mund te kontribuojne ne ndihme te institucionit. 

• Te lejojne vendosjen e mjeteve promocionale (postera, foto, etj.) te Fondacionit "Hope 
for the World" ne ambjentet e Shtepive te Femijeve dhe Qendres se Zhvillimit. 

• Te vene ne dispozicion nga nje dhome qe do te sherbeje per aktivitete edukativo 
kulturore qe do te kryhen nga punonjesi i Fondacionit "Hope for the Eorld" dhe do 
sherbeje gjithashtu si ambjent zyre per te, pa shperblim, 

• Per aktivitetet, kremtimin e ditelindjeve, blerjen e dhuratava dhe detyra te ngjashme me 
to, te jene te pranishem edhe edukatore apo perfaqesues te institucioneve respektive. 

• Te paraqesin faturat e shpenzimeve te aktiviteteve qe mbulohen financiarisht nga 
fondacioni prane perfaqesuesit te fondacionit. 

• Per mirembajtjen e ambjenteve te institucioneve, me pare duhet te konfirmohet projekti 
dhe preventivi nga Drejtoria e Planifikimit te Territorit prane Bashkise se Shkodres dhe 
Drejtoria e Sherbimeve Sociale, Strehimit dhe Shendetit Publik prane Bashkise se 
Shkodres dhe gjithashtu nga fondacioni "Hope for the World". 

• Zbatimin e ligjeve dhe rregullave per administrimin e kontributit material e financiar te 
Fondacionit "Hope for the World". 

1. Bashkia Shkoder ne bashkepunim me Drejtorite e Shtepive te Femijeve 0-5 vjee, 6-15 vjee 
dhe Qendren e Zhvillimit marrin persiper: 

NENI2 

DETYRIMET E P ALEVE 

Kjo marreveshje bashkepunimi ka per objekt perkujdesjen, mirerritjen dhe edukimin e femijeve 
te Shtepise sc Femijes 0-5 vjec, Shtepise se Femijes 6-15 vjec dhe Qendres se Zhvillimit, 
Shkoder. 

NENil 

OBJEKTI I_ MARREVESHJES SE BASHKEPUNIMIT 



• Projektinr''Te gezojme dhe festojme se bashku" . 
• Te organizoje dhe te mbeshtese financiarisht ditelindjen e secilit femije/klient tc ketyre 

qendrave, per kremtimin sa me te mire· te ditelindjeve te femijeve dhe per berjen e 
dhuratave te ndryshme per ta, ne Shtepine e Femijes 0-5 vjec me vlere $760, ne Shtepine 
e Femijes 6-15 vjec me vlere $ 1200 dhe Qendren e Zhvillimit me vlere $1620. 

• Te organizoje dhe te mbeshtese financiarisht kremtimin e festave ndervjetore ne 
Shtepine e Femijes 0-5 vjec me vlere $500, ne Shtepine e Femijes 6-15 vjec me vlere 
$1540 dhe Qendren e Zhvillimit me vlere $700. 

• Projektin "Perfshirje ne aktivitete kulturore-sportive". 
• Te nxise dhe te mbeshtese talentet e reja ne pikture, muzike, sport etj, ne Shtepine e 

Femijes 0-5 vjec me vlere $200, ne Shtepine e Femijes 6-15 vjec me vlere $ 1200 dhe 
Qendren e Zhvillimit me vlere $500. 

• Projektin "Te shijojme natyren". 
• Te organizoje dhe te mbeshtese financiarisht kryerjen e aktiviteteve te ndryshme me 

femijet ne Shtepine e Femijes 0-5 vjec me vlere $600, ne Shtepine e Femijes 6-15 vjec 
me vlere $1220 dhe Qendren e Zhvillimit me vlere $1000. 

• Te mbeshtese per "Pushimet Verore" ne Shtepine e Femijes 6-15 vjec me vlere $600. 
• Projektin "Jemi afer", 
• Te mbeshtese, transportin (cmim bilete) per takimet e familjareve me femijet e tyre te 

cilet jetojne ne Shtepine e Femijes 0-5 vjec me vlere $200 dhe ne Shtepine e Femijes 6- 
15 vjec me vlere $300. 

• Te mbeshtese per projekte tek Shtepia e Femijes 6-15 vjec me vlere $1000 dhe tek 
Qendra e Zhvillimit me vlere $1000. 

• Te organizoje dhe te mbeshtese financiarisht kremtimin e festave te Krishtlindjes dhe te 
Vitit te Ri si dhe berjen e dhuratave te ndryshme ne Shtepine e Femijes 0-5 vjec me vlere 
$600, ne Shtepine e Femijes 6-15 vjec me vlere $1380 dhe Qendren e Zhvillimit me 
vlere $2460. 

• Kontributi financiar per mbeshtetjen e aktiviteteve te siperpermendura do te jete i 
ndryshueshem per cdo muaj ne varesi te nurnrit te femijeve ne institucion. 

• Shpenzimet e pergjithshme vjetore qe dote mbeshtese fondacioni per Shtepite e Femijes 
dhe Qendren e Zhvillimit do te jene me vlere $19580 ne total, te ndara sipas 
institucioneve: Shtepia e Femijes 0-5 vjec vlere $ 2860, Shtepia e Femijes 6-15 vjec vlere 
$8440 dhe Qendra e Zhvillimit vlere $ 8280. 

• Fondacioni mirepret brenda muajit Maj 2021 projekte me vlere deri ne 3000$, per t'u 
perfshire ne marreveshjen e bashkepunimit per vitin 2021. 

• Fondacioni paraqet raport narrativ dhe financiar 6 mujor, mbi nderhyrjet, mbeshtetjen 
dhe aktivitetet e zhvilluara ne shtepine e femijeve prane Drejtorise se Sherbimeve 
Sociale, Stre . . e~'Shiindetit Publik, ne Bashkine Shkoder dhe gjithashtu prane Zyres 
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Secila nga palet mund te perfundoje kete marreveshje ne rastet kur: 

PERFUNDIMI I MARREVESHJES SE BASHKEPUNIMIT 

NENI7 

Kjo marreveshje bashkepunimi hyn ne fuqi ne diten e nenshkrimit te saj dhe do te jete e 
vlefshme deri 31 dhjetor 2021. 

NENI6 

KOHEZGJAT JAE MARREVESHJES SE BASHKEPUNIMIT 

Palet pergjigjen reciprokisht per permbushjen e detyrimeve dhe kushteve te parashikuara ne kete 
marreveshje bashkepunimi.per te qene partnere ne zbatimin e saj dhe te punojne se bashku per 
realizimin me sukses te aktiviteteve te tij. 

ZBATIMI I MARRitVESHJES SE BASHKEPUNIMIT 

NENIS 

• Drejtorite e Institucioneve ne varesi te Bashkise Shkoder dhe Fondacionin "Hope for the 
World'tqe te informoje ne organet perkatese te Bashkise Shkoder, mbi ecurine e zbatimit 
te kesaj marreveshje bashkepunimi. 

• Drejtorine e Sherbimeve Sociale, Strehimit dhe Shendetit Publik prane Bashkise Shkoder 
te monitoroje mbarevajtjen e aktiviteteve dhe sherbimeve te parashikuara ne kete 
marreveshje bashkepunimi. 

Marreveshja e bashkepunimit detyron: 

Keto sherbime do te kryhen nc perputhje me standartet, kushtet dhe normativat e legjislacionit 
Shqiptar ne fuqi. 

NENI4 

NIVELI I SHERBIMEVE I MARREVESHJES SE BASHKEPUNIMIT 



Adresa: Rr. 13 Dhjetori. Nr.1, Shkoder, web: www.bashkiashkoder.qov.al. e-mail: in 

Z.Alfred Zefi 

DREJTOR 

PER 
FONDACIONIN "HOPE FOR THE 

WORLD" DEGA SHKODER 

PER 
BASHKINE SHKODER 

Kjo rnarreveshje bashkepunimi hyn ne fuqi diten e nenshkrimit te saj nga palet. Hartohet ne 4 
kopje te barazvlefshme ne gjuhen shqipe, nga dy kopje per secilen pale. 

HYRJA NE FUQI 

NENI 10 

Marreveshja e bashkepunimit mund te ndryshohet vetem nepermjet nje dokumenti me shkrim te 
nenshkruar nga palet. 

Palet pergjigjen reciprocikisht per permbushjen e detyrimeve dhe kushteve te parashikuara deri 
ne fund te marredhenieve te kesaj marreveshje bashkepunimi, per te qene partnere ne zbatimin e 
saj, duke punuar se bashku per realizimin e veprimtarive. 

DISPOZITA TE FUNDIT 

NENI9 

Mosmarreveshjet qe mund te lindin ndermjet paleve zgjidhen me mirekuptim, me bisedime 
ndermjet tyre, deri ne gjetjen e nje zgjidhje te perbashket, ne te kundert palet kane te drejten t'i 
drejtohen per zgjidhjen e tyre Gjykates kompetente. 

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE 

NENI8 

Per cdo rast, pavaresisht menyres se perfundimit.secila nga palet do te permbushe te gjitha 
detyrimet. qe rrjedhin nga marreveshja e bashkepunimit deri ne castin e nderprerjes se 
marredhenieve. 
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