
Me ane te kesaj Marreveshje synohet bashkepunimi ne mbeshtetjen dhe integrimin e femijeve ne 
edukimin parashkollor si nje e drejte kushtetuese, duke ofruar shanse te barabarta per arsimim, 
mbeshtetjen dhe fuqizimin e familjeve ne mirerritjen dhe edukimin e femijeve te tyre. 

Objekt i kesaj Marreveshje eshte percaktimi i roleve dhe pergjegjesive te ndersjella ne zbatimin e 
nderhyrjeve qe synojne forcimin e sistemit te mbrojtjes se femijeve, fuqizimit dhe mbeshtetjes se 
familjeve ne veshtiresi social - ekonomike me synim integrimin e femijeve ne sistemin edukativ 
mes pushtetit lokal Bashkise Shkoder dhe OJF The Door. 

NENll 
Objekti 

Shoqates "The Door" me adrese: Lgj. Nairn Gjylbegu, Rr. Bujar Bishanaku, regjistruar si person 
juridik, me date 01.12.2015, me nr. Vendimi 153, NIPT K46823026U, perfaqesuar nga Z. 
Kastriot Faci, ne cilesine e Drejtorit Ekzekutiv te Shoqates OJF The Door". 

dhe 

Bashkia Shkoder, me adrese: rruga 13 Dhjetori, nr 1, perfaqesuar nga Kryetarja e Bashkise 
Shkoder Znj. Voltana Ademi, ketej e tutje e cilesuar si Bashkia 

E lidhur sot ne Bashkine Shkoder, me date 2}.,_/ DBI J.a..18, ndermjet paleve si me poshte vijon: 

MARREVESHJE BASHKEPUNIMI 

Nr. V~ 2, Prot 
Shkoder, me ,}L.__DB_. ,'.{9 tr3 

Nr.}410'1- Prot 
Shkoder, me -31_._Q8_. J/oJ 8 

SHOQA TA THE DOOR 
REPUBLIKA E SHQIPERISE 

BASHKIA SHKODER 
DREJTORIA SHERBIMEVE 

SOCIALE, STREHIMIT DHE 
SHENDETIT PUBLIK 

Ne Sherbim te komunitetit te Shkodres 

-: 
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1. The Door ofron sherbime mbeshtetese dhe integruese per femijet dhe familjet ne 
veshtiresi socio-ekonomike. 

2. The Door garanton mbeshtetje financiare per 3 punonjes; 2 Punonjese (1 sanitare dhe 1 
ndihmese kuzhiniere), dhe nje roje kopeshti. 

3. The Door mbeshtet femijet me ushqim per dy vakte; mengjes dhe dreke. 
4. The Door angazhohet te paraqese prane Bashkise Shkoder raport te shkruar ne menyre 

periodike, ( cdo 6 muaj mbi ecurine e aktiviteteve te Qendres objekt i kesaj 
marreveshjeje, arritjet dhe problematikat e hasura dhe te dhena statistikore mbi 
numrin e perfituesve te sherbimeve te ofruara gjate kesaj periudhe. 

5. Te bashkerendoje dhe te koordinoje me Drejtorine e Sherbimeve Sociale, Strehimit 

Rolet dhe pergjegjesite e OJF The Door" 

NENI IV 

Kjo marreveshje ka per qellim rregullimin e marredhenieve institucionale midis Bashkise 
Shkoder dhe OJF "The Door", ne zbatimin e programit te bashkepunimit me qellim ofrimin e 
sherbimeve integruese dhe edukuese per femijet e familjeve vulnerabel dhe ne veshtiresi socio 
ekonomike, prane ambjenteve te ish- shkolles Veterinare. 

Qellimi 

NENI III 

Kjo Marreveshje bashkepunimi lidhet ne perputhje me Ligjin nr. 139/2015, "Per vetqeverisjen 
vendore", Ligji nr.7850 date 29.07.1994 Kodi Civil i Republikes se Shqiperise, i ndryshuar, 
LigjiNr. 121/2016, Per Sherbimet e Kujdesit Shoqeror ne Republiken e Shqiperise, Ligji 18/2017 
"Per te Drejtat dhe Mbrojtjen e Femijes", Ligjin nr. 8788 date 07.05.2001 "Per organizatat 
jofitimprurese" i ndryshuar, Ligji 69/2012 "Per sistemin Arsimor Parauniversitar ne Republiken 
e Shqiperise, i ndryshuar, V.K.M nr. 658 date 17.10.2005 "Per standartet e sherbimeve 
shoqerore", Ligji nr. 10071, date 09.02.2009 "Per Ratifikimin e Konventes sc Keshillit te 
Europes per mbrojtjen e femijeve nga shfrytezimi dhe abuzimi seksual". 

NENI II 
Baza ligjore 

~~ ~ ) t · let dote zbatojne nderhyrjet e perbashketa ne perputhje te plote me legjislacionin ne fuqi dhe 
.·n'\:.-<..'?"L& udhehequr nga parimi i "interesit me te larte te femijes", duke iu referuar standarteve te 

.v r-, ·0'/' 
1K1P.. s shtetit shqiptar. 

-: 



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

Zbatimi i Marreveshjes 

NENIVI 

1. Ne kuader te ofrimit te forcimit te sherbimeve per femijet dhe familjet ne veshtiresi 
social-ekonomike: 

1.1 Te koordinoje sherbimet per femijet dhe familjet me qendren komunitare "Per Familjen" 
nr. 1 dhe 2 dhe organizaten The Door. 

1.2 Te siguroje ambjentet e duhura dhe te pershtatshme, per realizimin e veprimtarive te 
Kopshtit prane ish- shkolles Veterinare. 

1.3 Bashkia e Shkodres do te vazhdoje te siguroje pagesen e personelit prej 2 Edukatore, si 
pjese e sherbimeve te edukimit parashkollor. Personeli do te jete ne funksion te 
aktiviteteve te Kopshtit dhe aktiviteteve ekstrakurrikulare, rekreative te Kopshtit. 

1.4 Bashkia e Shkodres do te kryeje pagesen e kostove operative; energji elektrike, uje dhe 
ngrohje. 

1.5 Bashkia e Shkodres merr persiper qe personeli i Bashkise duhet te zbatoje me perpikrneri 
Kodin e Punes te Republikes se Shqiperise, 

1.6 .Te bashkerendoje me The Door, permes vleresimit te nevojave ne komunitet per 
hartimin e nje plani te perbashket per te siguruar koordimin dhe vazhdimesine e 
sherbimeve per integrimin e femijeve dhe fuqizimin e familjeve. 

2. Bashkia Shkoder do te lehtesoje procedurat dhe ndarjen e pergjegjesive per mbeshtetjen 
sic parashikohet nga ligji ne lidhje me sherbimet/perfitimet qe ofrohen nga Bashkia ne 
perfitim te femijeve dhe familjeve te identifikuara apo te referuara tek Njesia per 
Mbrojtjen e Femijeve, 

3. Bashkia Shkoder do te lehtesoje me mjete dhe burime qe ka ne dispozicion, te gjitha 
aktivitetet sensibilizuese si dhe fushatat ndergjegjesuese me fokus ngritjen dhe fuqizimin 
e sherbimeve sociale dhe te mbrojtjes se fernijeve, objekt i kesaj marreveshje, 

Bashkia Shkoder merr persiper keto angazhime: 

NENIV 
Rolet dhe pergjegjesite e Bashkise Shkoder 

dhe Shendetit Publik, planifikimin dhe orgamzimm e aktiviteteve te perbashketa ne 
kuader te zbatimit te kesaj marreveshjeje. 

/ 
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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. 

NENIX 
Dispozita te fundit 

Mosmarreveshjet qe mund te lindin ndermjet paleve zgjidhen me mirekuptim, me bisedime 
ndermjet tyre, deri ne gjetjrn e nje zgjidhje te perbashket. 

Zgjidhja e mosmarreveshjeve 

NENIIX 

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

a. Mbaron afati i kohezgjatjes i percaktuar ne kete marreveshje. 
b. Shkelen dispozitat e ligjit dhe te marreveshjes; 
c. Palet nuk i permbahen qellimit dhe objektit te marreveshjes; 
d. Per force madhore 

Secila nga palet mund te perfundoje kete Marreveshje ne rastet kur: 

Perfundimi i Marreveshjes 

NENI VIII 

Palet mund te ndryshojne ose te shtojne ne kete Marreveshje. Cdo ndryshim apo shtese ne kete 
Marreveshje behet vetem me shkrim dhe nenshkruhet nga te dyja paler. 

hyn ne fuqi ne diten e nenshkrimit te saj dhe do te jete e 

Kohezgjatja 

NENIVII ?wt ~:I: . w Cl) 

/ (/)~ 

:-2> 
~~ 

Kjo Marreveshje Bashkepunimi 
vlefshme deri ne dhjetor te 2019. 
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Kastriot Faci 

DREJTOR EKZEKUTIV 

PER 
SHOQATEN THE DOOR 

PER 
E SHKODER 

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

Hyrja ne fugi 

NENI XI 

w>.... 
~6'\ 

<,,.- .. 
~~ 7:,\ 

~l\ ~?1 !!!itd' .,/~ I /-<1 .. Marreveshja mund te ndryshohet vetem nepermjet nje dokumenti me shkrim te nenshkruar nga 
~_s1.~·? ._: pal et. 
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