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POLITIKA DHE PROCEDURAT PËR TRAJTIMIN E 
ANKESAVE NË LIDHJE ME PROJEKTIN SEEK 

 
 
 
  I. Deklarata e politikës 
 
 
1. Projekti SEEK synon të veprojë me transparencë dhe llogaridhënie të plotë, duke siguruar dhe 

përmirësuar cilësinë e operacioneve të tij, prandaj ndërtimi i besimit në punën e tij, në punën e 

Fondacionit të Mileniumit të Kosovës (MFK), të partnerëve dhe palëve të interesit si dhe të 

komunitetit ku zbatohen aktivitetet është një parim kyç i punës së tij. 
 
 
2. Ankesa është një term që përdoret për shqetësime ose ankesa të ngritura nga një individ ose 

grup individësh që, në emër të tyre ose në emër të subjekteve që ata përfaqësojnë si persona të 

autorizuar, mund të preken nga operacionet e projektit SEEK (në tekstin e mëtejmë: “Projekti”). 

Këto shqetësime dhe ankesa mund të rezultojnë nga ndikimet reale ose të perceptuara të Projektit 

dhe mund të paraqiten në të njëjtën mënyrë dhe të trajtohen me të njëjtën procedurë të shpjeguar 

në vijim. 
 
 
3. Kjo politikë nuk zëvendëson ligjet ose rregulloret e zbatueshme në Kosovë, dhe nëse ndonjë 
ankesë është e një natyre aq komplekse që duhet të adresohet përmes MFK-së ose mekanizmave 

të tjerë, ajo do të përshkallëzohet në një mekanizëm/procedurë të tillë. 
 
 
  II. Çfarë është ankesa 
 
 
Në kontekstin e kësaj politike, ankesa është një ankim i jashtëm i bërë kundër projektit SEEK ose 

më konkretisht kundër një prej punonjësve të tij, “konsulentëve” ose partnerëve, ku pretendohet 
se organizata nuk ka përmbushur një zotim. Ky zotim mund të jetë i lidhur me aktivitetet tona, 

përdorimin e burimeve nga ana jonë, misionin dhe vlerat tona, sjelljen e personelit ose një kërkesë 

ligjore. 
 
 
  III. Natyra e ankesave 
 
 
1. Kjo politikë do të jetë e zbatueshme për çdo lloj shqetësimi dhe ankese në lidhje me aktivitetet 

e Projektit dhe pjesëmarrësit e përfshirë në proceset që ndërlidhen me operacionet e Projektit 

dhe për të cilat Konsulenti Implementues (konsorciumi GFA - HPC) është kompetent të (ri)veprojë 

dhe të zgjidhë, çoftë vet ose në kombinim me pjesëmarrësit e tjerë të projektit. 
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Shqetësimet dhe ankesat e tilla përfshijnë çështje të natyrës së sjelljes së personelit, pretendime 
në lidhje me keqpërdorimin e autoritetit dhe shkelje të kritereve të projektit dhe gjithashtu çfarëdo 

shqetësimi tjetër në lidhje me ndikimet negative nga zbatimi i aktiviteteve të SEEK-ut, të tilla si, për 
shembull, shqetësimet në lidhje me zgjedhjen e padrejtë të përfituesve të projektit, ndikimet 

shoqërore, gjinore ose mjedisore të punëve të instalimit, etj. për sa kohë që është nën kontrollin e 

Konsulentit Implementues (konsorciumit GFA - HPC). 1 

 
 
2. Të gjithë personat juridikë dhe fizikë dhe shtetasit e Kosovës mund të paraqesin ankesë në lidhje 

me sjelljen e personelit të Konsulentit Implementues (konsorciumit GFA - HPC) dhe 

nënkontraktorëve dhe Instaluesve të Kualifikuar të tyre që ata e konsiderojnë si në kundërshtim 

me Kodin e Sjelljes të SEEK, Manualët përkatës të Operacioneve (HER , AER dhe WEE), Politikën e 

SEEK-ut Kundër Ngacmimit Seksual dhe politikat dhe dokumente të tjera të brendshme të projektit 

SEEK dhe të MFK-së, si dhe ligjet e zbatueshme në Kosovë. Sjelljet si ngacmimi seksual, 

pandjeshmëria kulturore ose diskriminimi mund të jenë gjithashtu subjekt i ankesës. 
 
 
3. Kjo Procedurë e ankesave vepron paralelisht me proceset e SEEK dhe mbulon shqetësimet ose 

mosmarrëveshjet në lidhje me: Operacionet e Pakos Intervenuese (prokurimi, përzgjedhja e 

institucioneve partnere, kualifikimi i instaluesve, etj.); zgjedhja e nën-projektit; zbatimi i nën-

projektit (nga identifikimi i nën-projektit deri në pranimin e tij) si dhe në lidhje me çdo aktivitet 

tjetër në të cilin personeli i KI-s; dhe/ose nën-kontraktorët e tij janë të përfshirë drejtpërdrejt 

(p.sh., sondazhi dhe monitorimi pas zbatimit të projektit). 
 
 
4. Ankesat e bazuara në këtë procedurë mund të bëhen edhe për mosmarrëveshjet në lidhje me 

operacionet e MFK-së dhe të kontraktorëve të saj me qëllim të zbatimit të Projektit SEEK. 

Megjithatë, për këto lloj ankesash, për të cilat stafi i KI (konsorciumi GFA - HPC) nuk është i përfshirë 

drejtpërdrejt dhe të cilat operacione janë përtej kontrollit të drejtpërdrejtë të IK-së, IK 

(konsorciumi GFA-HPC) do t’i pranojë dhe i dërgon në MFK të gjitha ankesat e tilla që kanë të bëjnë 

me projektin SEEK për zgjidhjen e të cilave nuk është kompetent. 
 
 
 
IV. Parimet dhe standardet për trajtimin e ankesave 
 

1. Projekti SEEK do të trajtojë të gjitha ankesat në mënyrë të drejtë, me konfidencialitet, 
paanshmëri, duke i regjistruar të gjitha ankesat e pranuara dhe do të ofrojë komente konstruktive, 
në kohën e duhur. 
 
 
 
 
 
1 Për ankesat në lidhje me ngacmimin seksual, ju lutem shihni Politikën e projektit SEEK kundër ngacmimit seksual. 
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2. Të gjitha ankesat e pranuara do të shqyrtohen brenda një periudhe të shkurtër kohore. Përveç 
nëse serioziteti i ankesës kërkon një përgjigje të shpejtë, brenda 5 ditëve nga pranimi i ankesës, 

projekti e njofton ankuesin se e ka pranuar ankesën dhe se vendimi për ankesën do të merret 
brenda 30 ditë kalendarike, përveç nëse çështja është më komplekse dhe kërkon një hetim më të 

detajuar nga paneli shqyrtues. 
 
 
  V.  Dorëzimi/pranimi i ankesave: Ku, kur dhe si të paraqitni një ankesë? 
 
 
1. Çdo ankesë mund të paraqitet me shkrim drejtpërdrejt te menaxhmenti i projektit SEEK përmes 

postës elektronike, duke përdorur formularët në internet ose duke dorëzuar një letër ankese 

përmes postës së regjistruar drejtuar Zyrës së Projektit, në adresën e dhënë më poshtë. 
 
 
2. Formularët e paracaktuar duhet të plotësohen nga pjesëmarrësi i Projektit që paraqet një ankesë 
të tillë. Për ata që do të kenë nevojë për mbështetje gjatë procedurës së paraqitjes në internet të 

ankesës, ndihma do të jepet përmes linjës telefonike të informacionit të Projektit. Për më tepër, 
informacioni për procedurat e ankesave do të përshkruhet në Marrëveshjen e Grantit të përgatitur 

nga MFK dhe të shtypur në formën e fletës së fakteve, e cila do t'u shpërndahet përfituesve. 
 
 
3. Ekipet lokale të mbështetjes së KI-së (ICLST) shërbejnë gjithashtu si pika kontakti/të ankesave në 
emër të KI. Çdo ankesë me shkrim mund të paraqitet edhe përmes tyre. 
 
 
4. Ankesa me shkrim mund të plotësohet në çdo gjuhë zyrtare që flitet në Kosovë, si dhe në 

gjuhën angleze dhe duhet të dorëzohet në adresëne mëposhtme: 
 
Zyra e Projektit SEEK, z.  

Eduard Lir 10, Prishtinë 

E-mail:  seek@millenniumkosovo.org 
 
 
5. Si ankues, ju duhet të siguroni këto të dhëna dhe informata: 

a) Emrin dhe informatat e kontaktit; 

b) Jepni një përshkrim të nën-projektit (me numër të Identifikimit nëse është në dispozicion) ose 

aktivitetit për të cilin ankoheni; 

c) Përshkruani shqetësimin ose mosmarrëveshjen; 

d) Përshkruani përpjekjet që keni bërë për të zgjidhur situatën dhe ofroni kopje të 

korrespondencës dhe të dokumentacionit mbështetës; ose shpjegoni pse nuk keni mundur të 

bëni përpjekje të tilla; 

mailto:seek@millenniumkosovo.org
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e) Nëse është e mundur, specifikoni cilat procedura mendoni se nuk janë ndjekur dhe si dëshironi 
të zgjidhet problemi. 

f) Çdo informatë tjetër që ju mendoni se është e rëndësishme për trajtimin e ankesës suaj. 

g) Nënshkruani nën deklaratën e mohimit të përgjegjësisë që (1) ankuesi pretendon se të gjitha 
deklaratat dhe faktet janë të sakta dhe se (2) informacioni i identifikuar si i rremë mund të çojë 

në përjashtimin e ankuesit si një përfitues i mundshëm i grantit nga projekti SEEK në të ardhmen. 

 
6. Për raportimin e ngacmimit seksual, ankuesi duhet të përdorë shabllonin e dhënë në 

Politikën kundër ngacmimit seksual të SEEK-ut. 
 
 
 VI. Njohja, vlerësimi dhe regjistrimi 
 
 
1. Në secilin rast, ankuesi do të marrë një konfirmim se ankesa e tij/saj është pranuar nga projekti 
SEEK. Ankuesi futet në bazën e të dhënave duke përdorur një formular të regjistrit të ankuesit, dhe 

menaxhmenti përkatës i SEEK-ut njoftohet për pranimin e ankesës. 
 
 
2. Projekti SEEK do të regjistrojë secilën ankesë me një numër ankese, pavarësisht nga forma në të 

cilën është pranuar, me postë ose email. Brenda pesë ditësh, projekti do t'a njoftojë ankuesin se 

ankesa është regjistruar, do t’i ofrojë një afat kohor për përgjigje – duke e siguruar ankuesin se 

ankesa është duke u trajtuar, se Projekti po reagon në mënyrën e duhur, dhe i jep Projektit një 

shënim lidhur me pretendimin. Projekti do të mbajë shënimet e dokumentuara të pretendimeve 

dhe të përgjigjeve që i jep ankuesit. Kështu përfshihen shënimet elektronike, si dhe dosjet në letër. 
 
3. KI është i angazhuar të zgjidhë ankesën sa më shpejt që të jetë e mundur dhe trajtimi i 

zakonshëm i ankesës nuk duhet të zgjasë më shumë se 30 ditë kalendarike. Nëse kërkohet një 
hetim më kompleks, ankuesi do të njoftohet me arsyet dhe veprimet që kërkohen për të zgjidhur 

ankesën si dhe me afatet kohore të mundshme për zgjidhjen e saj. 
 
 
 VII. Shqyrtimi dhe hetimi i ankesave 
 
 
1. Për çdo ankesë, menaxhmenti i Projektit (i përbërë nga Drejtori i Projektit dhe Udhëheqësi i 

Ekipit) do të caktojë një Komision të Ankesës (‘Komisioni’) i cili do të jetë përgjegjës për trajtimin e 

ankesës përkatëse. Ky komision duhet të organizojë procesin për të vërtetuar legjitimitetin e 

ankesës dhe për të aranzhuar hetimin e detajeve. Komisioni do të përbëhet nga tre anëtarë të 

personelit, nga të cilët të paktën dy anëtarë do të jenë nga e njëjta komponentë e Projektit. 

Anëtarët nuk duhet të jenë pjesë e personelit të cilët kanë vendosur ose ndaj të cilëve është 

drejtuar ankesa. 

 



 
 

 

5  

2. Nëse ankesa ka të bëjë me çështje të vogla, veçanërisht në lidhje me kërkesën e një ankuesi për 
informata dhe/ose sqarime, ajo mund të trajtohet lehtë duke siguruar një informacion menjëherë, 

ose duke e referuar te personi (ose anëtar i personelit të KI-së ose personelit ndërlidhës i Komunës 
që merr pjesë në Projekt). Për këto lloje të rasteve, krijimi i një komisioni nuk është i detyrueshëm. 
 
 
  VIII. Zhvillimi i opsioneve të zgjidhjes, përgjigjja ndaj ankesave dhe mbyllja e tyre 
 
 
1. Rezultatet e vlerësimit të ankesës mund të jenë: 

a) Pranimi i plotë ose i pjesërishëm i ankesës; 

b) Refuzimi i ankesës. 
 
2. Projekti ia komunikon këtë ankuesit, duke e njoftuar për të gjeturat dhe rezultatin. 
 
3. Nëse ankuesi i pranon të gjeturat dhe rezultatin, Projekti do të propozojë veprime korrigjuese, 

afatin kohor dhe përgjegjësitë e zbatimit të rëna dakord midis Projektit dhe ankuesit. Nëse 

propozimi i Komisionit pranohet nga ankuesi, masat korrigjuese do të zbatohen. Në rast të 

pranimit, ankuesi do të nënshkruajë një deklaratë të pranimit të të gjeturave dhe të rezultatit, të 

përgatitur nga projekti. Projekti do të caktojë përgjegjësinë për përfundimin e veprimeve të 

pakryera dhe do të përcaktojë orarin e përfundimit të tyre. 

4. Në rast se ankuesi nuk pranon rezultatin dhe veprimet korrigjuese të propozuara, dhe Komisioni 

përfshirë menaxhmentin e Projektit ka hulumtuar të gjitha alternativat në kuadër të Projektit, 

çështja do të mbyllet dhe do të referohen mjetet juridike jashtë mekanizmit të ankesave të 

KI/Projektit siç janë të zbatueshme në përputhje me praktikën më të mirë të ngjashme. Në rast të 

pranimit, ankuesi do të nënshkruajë një deklaratë të pranimit të të gjeturave dhe të rezultatit, të 

përgatitur nga projekti. 
 
 
5. KI do të informojë ankuesin nëse për një lloj të tillë ankese është i mundur përshkallëzimi i 

ankesës në MFK ose nëse KI është vendimmarrësi përfundimtar për këtë lloj ankese. 
 
 
6. KI do të raportoj rregullisht në MFK për të gjitha ankesat e bëra dhe për zgjidhjen e tyre në 
kuadër të raportimit mujor. 
 
 
  IX. Përshkallëzimi i ankesës në MFK 
 
 
1. Nëse ankuesi nuk është i kënaqur me përgjigjen e marrë nga KI-ja ose nëse beson se veprimi 

korrigjues nuk është zbatuar në mënyrë të duhur, i njëjti mund të paraqesë ankesë brenda 30 
ditësh nga marrja e rezultatit në Fondacionin e Mileniumit të Kosovës (MFK) përmes drejtorit të 

saj për energji, i cili është përgjegjës për Projektin SEEK: 
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  Fondacioni i Mileniumit i Kosovës 

 Rr. Migjeni, Nr 21 (ish Banka e Ljubljanës), Kati i 9-të, Prishtinë 
office@millenniumkosovo.org 

 
 
2. Ankesat do të përshkallëzohen në MFK gjithashtu në rastet kur KI nuk është kompetente për të 

trajtuar lloje të tilla të ankesave që kanë të bëjnë me personelin e MFK-së ose kontraktorët e saj 

siç janë instaluesit e kualifikuar, kontraktorët e punëve etj. 
 
 
3. Nëse një ankesë nuk mund të zgjidhet përmes Procedurës së Ankesave (edhe pas përshkallëzimit 
në MFK), palët e prekura mund t’i shfrytëzojnë mjetet juridike përmes sistemit gjyqësor në Kosovë. 
 
 
  X. Politikat e mbrojtjes së të dhënave 
 
 
1. Çdo e dhënë e mbledhur si pjesë e procedurës së ankesës do të trajtohet në përputhje me 

kërkesat e Ligjit Nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Kosovë. Të dhënat 
personale do të trajtohen me konfidencialitet dhe nuk do t'i shpalosen asnjë personi/subjekti të 

paautorizuar përveç nëse parashikohet ndryshe me Ligjin e Kosovës. 
 
 
2. Për çdo çështje që lidhet me mbrojtjen e të dhënave personale, duke përfshirë politikat e 

zbatueshme të privatësisë, transferimin e të dhënave dhe të drejtat e subjekteve të të dhënave, 

ankuesi mund të kërkojë informata shtesë nga Projekti SEEK dhe MFK-ja. Për aplikuesit e Projektit 

SEEK ofrohet një politikë e mbrojtjes së të dhënave personale në momentin e aplikimit. Kjo politikë 

është e zbatueshme edhe në lidhje me të dhënat personale të mbledhura gjatë procedurës së 

ankesave. 
 
 
Prishtinë, më 11 shkurt 2021 
 
  
Bashkëngjitje: FORMULAR I ANKESËS 
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