
Njoftim 

 

Në zbatim të manualit të Mekanizmit Koordinues Vendor (MKV) për rinovimin e antarësisë dhe 

përfaqësimin të një anëtari nga Shoqata e Profesionistëve në këtë mekanizëm, njoftohet fillimi i 

procesit të zgjedhjes për: 

 

Shoqatat e Profesionistëve: 1 

 

Kriteret për Aplikim
1
  

Organizata/Institucioni duhet: 

 Të jetë një entitet i ligjshëm, regjistruar në Gjykatë apo institucion tjetër relevant.  

 Të ketë të paktën 3 vite eksperiencë të deritanishe.  

 Të zotërojë dokumentacion përshkrues së operimit, që përfshin objektivat, antarësinë, 

mënyrën e qeverisjes, përzgjedhjen e drejtuesve, etj.  

 Prova të funksionimit në mënyrë transparente dhe në respektim të ligjit (pagesa e 

taxave/tatimeve, deklaratat e auditorëve, etj.)  

 Është e dëshirueshme që të punojë dhe ketë eksperiencë në punën në komunitet, zhvillimin 

social, advokaci, në fushën e shëndetit, të jetë ose të ketë kapacitetin për t’u  shtrirë 

gjeografikisht me anëtare dhe rrjete organizatash në Shqipëri.  

 

 

Dokumentacioni për t’u dorëzuar 

 

1. Letra Prezantuese (modeli bashkangjitur) 

2. Regjistrimi i Institucionit në autoritetet përkatëse (për OJF Vendimi i Gjykatës)  

3. Statuti  

4. Vërtetimi i zyrës së Tatimeve për vitin e kaluar 

5. CV e institucionit 

6. CV e personave që do të jenë përfaqësues (në cilësinë e anëtarit/es dhe zëvendësuesit/es) 

7. Dokument që vërteton përzgjedhjen e dy individëve, kandidat për anëtar/e dhe 

zëvendësues/e të tij/saj nga organizmi qeverisës i institucionit (e.g. procesverbali i 

komitetit drejtues/bordi) 

8. Një deklaratë e institucionit që merr përsipër në vazhdimësi të përfaqësojë, zhvillojë dhe 

komunikojë me grupin përfaqësues (model bashkangjitur). 

9. Deklaraten e konfliktit të interesit (dokument bashkangjitur) 

 

Dokumentacioni mund të dorëzohet në shqip apo anglisht, ose i kombinuar.  

 

                                                            
1 Bazuar në artikullin 55 të Manualit të Politikave të MKV, aprovuar nga MKV në 16 Shkurt 2015 



Lidhur me detaje të mëtejshme mbi dokumentacionin apo procesin jeni të lutur të kontaktoni në 

adresën e Sekretariatit të MKV-s:  

m.kola@ccm-albania.al ose manjola.kola2014@gmail.com 

Dokumentacioni duhet të dorëzohet online deri në datë 29 Mars 2016 në adresat e e-mail: 

m.kola@ccm-albania.al ose manjola.kola2014@gmail.com  

ose ne një zarf të vulosur pranë Zyrave të Sekretariatit të MKV-s Shqipëri në adresën: Rr. 

Aleksander Moisiu, Nr.80, Ndërtesa e QKEV. pranë ISHP. 

Një email konfirmues do të vijë me marrjen e dokumentacionit, tek e-mail i shënuar në letrën 

prezantuese.  

 

Procesi i zgjedhjes 

Dokumentacioni do të merret në dorëzim nga Sekretariati i MKV-s i cili pasi bën verifikimet e 

nevojshme për dokumentacionin e kërkuar sipas kritereve për shprehje interesi, ja paraqet  

Komitetit të Rinovimit të Anëtarësisë së MKV në muajin Prill 2016. Në rast mungese të ndonjë 

dokumentacioni, sekretariati do të kontaktojë sërish me institucionet/organizatat. Në përfundim 

të këtij procesi, dokumentacioni me kandidatët me kritere të plotësuara merret në shqyrtim nga 

Komiteti i Rinovimit të Anëtarësisë së MKV-s. Ky Komitet në përfndim të procesit përzgjedhës 

do të shpallë kandidatët që klasifikohen të përzgjedhur, që plotësojnë kriteret dhe kanë paraqitur 

korrektësisht dokumentacionin e kërkuar . Njoftimi mbi datën, vendin dhe detajet e procesit të 

zgjedhjes së anëtarit të ri të MKV-s do të bëhet sërish përmes kontaktimit me e-mail për 

institucionet të cilat do të hyjnë në procesin e zgjedhjes.   

 

Procesi i zgjedhjes  do të zhvillohet përmes votimit të fshehtë (të gjitha organizatat që kanë 

aplikuar për anëtarësinë nga grupimi përfaqësues të  shoqatatave së profesionistëve, do të kenë 

mundësinë të zgjedhin mes tyre).  Në rast se do të paraqiten numër kandidaturash sa numër 

anëtarësh të përcaktuar, automatikisht institucioni përzgjidhet. Në rast se paraqiten më shumë 

institucione/organizata që kanë shprehur interes, përzgjedhja e anëtarit të ri të MKV-s për këtë 

grupim përfaqësimi do të zhvillohet nëpërmjet një procesi votimi nën drejtimin e Sekretariatit të 

MKV-s dhe të monitoruar nga Komiteti i Rinovimit të Anëtarësisë (një votë për veten dhe një 

votë për një nga institucionet/organizatat e tjera kandidate të pranishme). Institucioni/organizata 

me numrin më të madh të votave do të zgjidhet si anëtar i ri i MKV-s, si anëtar përfaqësues/e e 

gupimit të Shoqatave të Profesionistëve në MKV.  

Procesi i votimit dhe zgjedhjet për anëtarë do të përsëritet në rast se: 

1. Të dy anëtarët e MKV-s të përzgjedhur kanë konflikt interesi 
2
, 

2. Në rast se ka barazim votash.      

Institucioni/organizata e zgjedhur për anëtar të MKV-s nga grupimi përfaqësues të  shoqatatave 

së profesionistëve do të shpallet ditën e zgjedhjeve, dhe njohja e procesit dhe rezultatit të 

zgjedhjes kalon në proces aprovimi nga MKV-ja në Mbledhjen e rradhes.  

                                                            
2
 Kriteri i Fondit Global “Jo me tepër se një anëtar brenda grupit përfaqësues duhet të jetë me konflikt interesi” 

mailto:m.kola@ccm-albania.al

