Organizata Jo‐Qeveritare Emancipimi Civil Ma Ndryshe
EC MA NDRYSHE

THIRRJE PËR OFERTË
RAPORTI I MONITORIMIT DHE VLERËSUESIMIT TË PROJEKTIT
Projekti katër‐vjeçarë "Aktivizimi për të drejtat e njeriut” i cili është në kuadër të programit për
të drejtat e njeriut “HUMAN RIGHTIVISM”, i cili mbështetet nga Agjencia Suedeze për
Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida), ka për qëllim që nëpërmjet shoqërisë civile të
përmirësoj të drejtat e njeriut, që janë të natyrshme, origjinale dhe të bazuara në interes të
grupit, përmes këtyre tri komponentëve: 1) Të drejtat e njeriut dhe aktivizimi arsimor; 2)
Dokumentimi; monitorimi (watchdog) dhe qasja strategjike dhe 3) Të drejtat mjedisore.
EC Ma Ndryshe është njëra nga organizatat përfituese të këtij programi, në kuadër të të cilit
shpall këtë thirrje përmes së cilës fton personat e interesuar të dorëzojnë ofertat e tyre për
përgaditjen e raportit vjetor të monitorimit dhe vlerësimit të projektit. Oferta duhet të bëhet
për secilin vit ndaras (2020, 2021,2022,2023).
Raporti vjetor duhet të përfshijë periudhën kohore 1 Janar ‐ 31 Dhjetor të vitit 2020 dhe duhet
të finalizohet jo më larg se data 31 Janar të vitit 2021.
Oferta duhet të përmbajë propozimin teknik dhe financiar. Propozimi teknik duhet të ofroj
informata mbi metodologjinë për mbledhjen dhe analizën e të dhënave/indikatorëve,
strukturën e përgjithshme të raportit, qasjen e propozuar për përditësim të të dhënave si dhe
kriteret bazë respektimi i të cilave siguron paraqitje të të arriturave të projektit në mënyrë
objektive.
Afati për ofertim
20.11.2020, ora 15:00
Kriteret për ofertim:
Oferta duhet të përmbajë dokumentet në vijim:
‐ CV me informatat mbi edukimin dhe përvojën e punës, me theks në përvojën në
angazhime relevante;
‐ Propozimin teknik në jo më shumë se 2 faqe;
‐ Ofertën finaciare.
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Ofertat duhet të dorëzohen fizikisht në zyret e EC Ma Ndryshe, Rr. Fehmi Lladrovci 94, Prizren
ose në mënyrë elektronike në info@ecmandryshe.org me shënim: “Monitorimi dhe vlerësimi i
projektit "Aktivizimi për të drejtat e njeriut (“Human Rightivism)”. Ofertat që vijnë pas këtij afati
dhe ato që nuk i përmbajnë dokumentet relevante, nuk do të konsiderohen.
Për pyetje shtesë rreth kësaj thirrjeje mund të na kontaktoni në: info@ecmandryshe.org deri më
datë 18.11.2020.
Pas vlerësimit fillestar të ofertave, EC Ma Ndryshe rezervon të drejtën të kërkojë dokumente
(dëshmi) shtesë nëse këtë e vlerëson të nevojshme. EC Ma Ndryshe rezervon të drejtën për të
negociuar ofertën financiare. Për më shumë informacione rreth kësaj thirrje për aplikim, ju
lutemi vizitoni www.ecmandryshe.org/konkurse.

OJQ Emancipimi Civil Ma Ndryshe (EC Ma Ndryshe)
Rr. Fehmi Lladrovci 94, Prizren ~ Bulevardi Nënë Tereza, H 30 B1 Nr.5, Prishtinë
www.ecmandryshe.org ~ info@ecmandryshe.org ~ 029‐222‐771 & 038‐224‐967

