
 

 

SHPALLJE PUBLIKE PËR  

ANËTARË TË BORDIT DREJTUES  

 

Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim/Advocacy Training and Resource Center (ATRC), 

në pajtim me Nenin 20 të Statutit të Qendrës  së Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim, bën shpalljen 

publike të konkursit dhe fton që të bëhet aplikimi nga persona të kualifikuar në bazë të Statutit për 

emërim si anëtar të rinj të organit më të lartë - Bordit Drejtues të ATRC-së.   

Sipas Statutit të ATRC-së, Bordi mbikëqyrë punën e përgjithshme të ATRC-së dhe ka përgjegjësi të 

plotë për çështje të politikave dhe financave të ATRC-së. Bordi Drejtues takohet të paktën një herë në 

vit, ku shqyrton dhe miraton raportin financiar dhe të veprimtarisë së organizatës për vitin  paraprak, 

si dhe planin e veprimtarisë së punës dhe aktiviteteve të organizatës për vitin vijues. 

Puna e anëtarëve të Bordit është vullnetare dhe si rrjedhoje anëtaret e Bordit nuk kompensohen për 

kontributin e tyre në ATRC.  

Bordi Drejtues ka kompetencat si në vijim:   

i.  përcakton dhe mbikqyr përmbushjen e ligjshme të qëllimit të ATRC-së; 

ii.  përfaqëson dhe afirmon punën e ATRC-së në publik dhe para partnerëve; 

iii.  përzgjedh anëtarët e Bordit; 

iv.  emëron dhe shkarkon Drejtorin; 

v.  udhëzon dhe këshillon Drejtorin për strategjinë e veprimit të ATRC-së; 

vi. kontribuon në mënyrë domethënëse përpjekjeve të ATRC-së për grumbullimin e 

fondeve; 

vii.  diskuton dhe këshillon për qëndrueshmërinë financiare të ATRC-së; 

viii.  aprovon raportet periodike financiare dhe të punës;  

ix.  interpreton dhe miraton ndryshimet në Statutin e ATRC-së, me propozimin e Drejtorit; 

x.  vendosë për bashkimin, ndarjen apo shuarjen e ATRC-së; 

xi.  shqyrton raportet financiare dhe raportet e auditimit, bën rekomandime dhe cakton 

zyrtarin   përgjegjës për të shtjelluar të gjeturat nga auditimi; 

xii.  diskuton dhe këshillon për çështje të rëndësishme në lidhje me ATRC-n. 



Mandati i secilit anëtar të Bordit zgjat dy (2) vite, me mundësi të rizgjedhjes 

Bordi përbëhet nga njerëz me përvojë të gjatë profesionale, me integritet personal dhe moral, të 

dëshmuar në avancimin dhe mbrojtjen e të mirës publike.  

Për t’u përzgjedhur, kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e më poshtme:   
1. Të ketë përvojë në sektorin jo-qeveritar  

2. Të ketë përvojë dhe njohuri në planifikim strategjik, menaxhim, vlerësim, dhe/ose menaxhim 

të rrezikut; 

3. Të ketë përvojë në pozita të mbikqyrjes së punëve, me preferencë në organizata jo-qeveritare  

4. Të ketë njohuri mbi gjendjen e përgjithshme në Kosovë, veçanërisht të sektorit jo-qeveritar, 

dhe fushen e avokimit; 

5. Të ketë përvojë dhe njohuri në ndërtim të lidhjeve dhe angazhim me palë relevante për 

organizatë; 

6. Të jetë i orientuar në rezultate; 

7. Të mos jetë anëtarë i ndonjë subjekti politik.  

 

Afati per aplikim është nga data 18 Gusht 2021 deri më 01 shtator 2021.  Kandidatët e interesuar, 

duhet te  dorëzojnë një CV si dhe një shprehje të interesit, e cila duhet te përfshijë arsyen dhe motivin 

e aplikimit, angazhimet e mundshme në Bordet e organizatave tjera, pozitat qe kanë mbajtur dhe për 

sa kohë etj. Aplikacionet dorëzohen ne adresën: info@advocacy-center.org  
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