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Mbështetje për të miturit viktima dhe kundërvajtës përmes drejtësisë
restauruese dhe ndërmjetësimit
1 Dhjetor 2017 – 31 Maj 2019
Shkurt 2018 – Nëntor 2019
Projekti është pjesë e skemës së granteve të projektit “Përfshirja
sociale për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të
gjithë në Shqipëri”, i financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar
nga Save the Children dhe Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave
Ligjore të Integruara

Informacion për Fondacionin
Mosmarrëveshjeve’ (FZKPM)
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FZKPM është një organizatë joqeveritare, jofitimprurëse e jopolitike, e hapur për bashkëpunim me
organizata e fondacione të tjera për të kontribuar në demokratizimin e shoqërisë shqiptare. Fushat
kryesore të aktivitetit të FZKPM-së janë trajtim dhe menaxhim konfliktesh dhe mosmarrëveshjeve të
fushës civile, familjare dhe penale, veçanërisht të fokusuar në drejtësinë restauruese për të miturit;
ekspertizë në përmirësimet e bazës ligjore për ndërmjetësimin; trajnime në fushën e kualifikimit të
avancuar të ndërmjetësve në nivel kombëtar dhe rajonal bazuar në standardet e Institutit
Ndërkombëtar të Ndërmjetësimit (IMI); publikime dhe ndërgjegjësim në fushën e negocimit,
ndërmjetësimit, lehtësimit; edukim për zgjidhje konfliktesh në grupmoshat shkollore përmes dialogut
restaurues dhe transformimit të konflikteve.
Përshkrim i Projektit
Projekti"Mbështetje për të miturit viktima dhe kundërvajtës përmes drejtësisë restauruese dhe
ndërmjetësimit" zbatohet nga Fondacioni "Zgjidhja e Konflikteve dhe Pajtimi i Mosmarrëveshjeve" si
pjesë e skemës së granteve të projektit “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie
funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar
nga Save the Children në partneritet me Qendrën e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara.
Qëllimi i projektit është të kontribuojë në përmirësimin e aksesit ndaj masave alternative për të
miturit dhe të rinjtë në kontakt me ligjin përmes aplikimit të ndërmjetësimit viktimëkundërvajtës dhe drejtësisë restauruese. Projekti përqendrohet në tre komponentë kryesorë: (i)
Rritja e ndërgjegjësimit të institucioneve publike dhe komunitetit për vlerat dhe nevojën e
aplikimit të devijimit, drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit për të rinjtë në kontakt me ligjin
(ii) rritja e kapaciteteve të specialistëve të sistemit të drejtësisë për të mitur dhe ndërmjetësve
dhe (iii) menaxhimi i rasteve përmes drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit, ku përfshihen
viktima dhe kundërvajtës të mitur. Përfitues të këtij projekti do të jenë të mitur dhe të rinj të
përfshirë në vepra penale, specialistë të drejtësisë për të mitur dhe ndërmjetës.

Qëllimi i angazhimit
Si pjesë e komponentit të rritjes së ndërgjegjësimit dhe rritjes së kapaciteteve të specialistëve të
sistemit të drejtësisë për të miturit dhe të ndërmjetësve në fushën e trajtimit të rasteve të të
miturve përmes drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit viktimë-kundërvajtës, FZKPM fton
persona të interesuar të aplikojnë për t’u përshirë si ekspertë në aktivitetet e mëposhtme:
- 7 tryeza ndërgjegjësuese ndërinstitucionale në rrethet ku shtrihet projekti;
- 3 trajnime për specialistë të drejtësisë për të mitur që do të organizohen në Tiranë,
Korçë dhe Vlorë.
- 1 trajnim njëditor për ndërmjetës.
Detyrat dhe përgjegjësitë e ekspertit
 Të koordinojë me FZKPM-në përgatitjen e programit trajnues/tryezave;
 Të përgatisë modulet për të prezantuar në aktivitetet e sipërpërmendura;
 Të dorëzojë modulin e përgatitur para aktivitetit;
 Të prezantojë modulin përkatës në aktivitet;
 Të veprojë në përputhje me politikat e sigurisë dhe mbrojtjes së fëmijëve të Save the
Children.
Përgjegjësitë e FZKPM-së
 Të koordinojë me grupin e ekspertëve për përgatitjen e programit të aktivitetit;
 Të verë në dispozicion të ekspertëve materiale të nevojshme;
 Të ofrojë informacionin e nevojshëm për ekspertët.
Shtrirja e projektit: Tiranë, Shkodër, Durrës, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan, Korçë
Personi i kontaktit: Merita Bala, Koordinatore Projekti, FZKPM
Kualifikimet dhe eksperienca e kërkuar
 Të këtë ekspertizë në fushën e Drejtësisë për të Miturit jo më pak se 5 vjet;
 Të ketë ekspertizë në fushën e Drejtësisë Restauruese dhe Ndërmjetësimit jo më pak se 5
vjet.
Dorëzimi i aplikimeve:
Aplikantët e interesuar të dërgojnë dokumentet e mëposhtme ose në adresën e e-mail-it:
mediationalb@abcmail.al :
- Një letër të shkurtër shprehje interesi
- CV
Ose me postë në adresën:
Fondacioni “Zgjidhja e Konflikteve dhe Pajtimi i Mosmarrëveshjeve”
Rruga “Him Kolli”, Pall.P.F.Trade, Nr.2-C, Tiranë
Afati i dorëzimit: 2 Shkurt 2018.
Përzgjedhja e individëve do të bazohet në:
 Përmbushjen e kritereve të përcaktua më lart.

