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KODI  I  ETIKËS 

i 

Akademisë “Rrënjët Tona" 

 

1. Ne ndihemi krenarë që jemi pjesë e stafit të Akademisë "Rrënjët Tona"   

• Ne ndihemi krenarë që jemi pjesëtarë të stafit të "Rrënjët Tona", në të cilin shoqata jonë është e 

inkuadruar.  

• Me punën dhe sjelljen, ne do të kontribuojmë në lartësimin e vlerave të kësaj Akademie.  

• Në punën dhe sjelljen tonë do të jetë e papranueshme çdo lloj përçmimi ndaj vlerave dhe punës 

së mëparshme si e Institucione publike dhe individëve të angazhuar në fushat kulturore dhe 

albanologjike.  

 

2. Ne duhet të jemi të vëmëndshëm ndaj konflikteve të interesave  

• Një konflikt interesash mund të përcaktohet si një situatë, ku interesi ose aktiviteti juaj personal 

mund të influencojnë në gjykimin ose vendimin tuaj dhe si rrjedhojë, mund të ndikojnë në 

mundësitë tuaja për të vepruar në interesin më të mirë të Akademisë.  

• Mund të ndodhë që interesi ynë personal të konfliktohet me interesin e "Rrënjët Tona" ose të 

mbështetësve tanë. Në këto rrethana, ne duhet të veprojmë që ta zhvendosim konfliktin, ose ta 

menaxhojmë atë në mënyrë që të shmangim humbjen  e Akademisë ose të bashkëpuntorëve 

tanë.  

• Ne duhet të shmangim konfliktin e interesave.  

• Ne duhet të sigurohemi, që nuk do të përfshihemi në aktivitete që konfliktojnë përgjegjësitë 

tona si staf i akademisë.  

 

3. Ne nuk duhet të bëjmë fitime ose pagesa të paautorizuara  

• Mos afro dhe mos prano ‘’ryshfet’’. Punonjësit e Akademisë janë rreptësisht të ndaluar në 

dhënien, afrimin dhe/ose pranimin e dhuratave të mëdha dhe ryshfeteve. Të afruarit ose të 

pranuarit e dhuratave ose ryshfeteve në shkëmbim të një favori, ose të sigurimit të një biznesi 

është ilegale dhe mund t’iu vërë ju ose akademinë në një pozitë tepër të vështirë përpara ligjit.  

• Si rregull i përgjithshëm, mos prano të japësh ose të marrësh dhurata, shërbime, ose përfitime të 

tjera prej njerëzve, që janë  në marrëdhënie bashkëpunimi me "Rrënjët". Nga rregulli i 
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përgjithshëm ka disa përjashtime, të cilat konsistojnë në dhuratat e vogla me vlera simbolike, 

ose ftesa në festa të ndryshme, dhurata të cilat janë  përgjithësisht të pranueshme.  

• Stafi ynë duhet të jetë i vendosur për të çuar deri në fund zgjidhjen e problemeve, që u 

ngarkohen në mënyrë konkrete.  

 

4. Ne duhet t’i përdorim asetet e Akademisë vetëm në mënyrë të autorizuar  

• Këto asete përfshijnë kohën tonë, pajisjet e zyrave, telefoninë, sistemet tona kompjuterike, të 

dhënat në këto sisteme, automjetet, imazhin e akademisë tonë, dokumente dhe njohuri të 

ndryshme, etj.  

 

5. Ne nuk duhet të shpërndajmë informacion konfidencial 

• Ne nuk duhet ta vëmë në përdorim ose ta përhapim këtë informacion konfidencial pa leje dhe 

pa autorizim. Kjo gjë ka të bëjë me mosdhënien e informacionit konfidencial ose me 

përdorimin e këtij informacioni për një qëllim të ndryshëm, pa pasur së pari autorizim ose leje. 

Ne duhet ta mbrojmë informacionin konfidencial. Secili prej nesh duhet të mbrojë integritetin e 

informacionit konfidencial në çdo kohë.  

• Ne nuk duhet t’u japim informacion konfidencial personave jashtë akademisë nëse nuk kanë 

nevojë të ligjshme për informacion dhe nuk janë të autorizuar nga stafi menaxhues i akademisë 

për ta marrë atë.  

• Informacioni konfidencial përfshin informacion në lidhje me strategjitë dhe operacionet apo 

aktivitetet e akademisë që nuk janë të publikuara 

 

6. Ne duhet të sigurohemi që çdokush të ketë mundësi të barabarta brenda akademisë  

• Akademia ka një vendosmëri të gjatë dhe të qëndrueshme mbi shanset e barabarta për çdo 

pjesëtar të stafit të tij.  

• Diskriminimi ose ngacmimi i çdo lloji është krejtësisht i paqëndrueshëm me filozofinë tonë.  

• Kjo dukshmëri përbën një sens shumë të mirë bashkëpunimi, ashtu sikurse na bën me të drejtë 

me të gjithë kooperimet me komponentë të ndryshëm. 

 

7. Kini parasysh se aseti më i vlefshëm i Akademisë janë bashkëpunëtorët e saj 

• Ne duhet të përmbushim të gjitha ligjet, rregullat dhe politikat në lidhje me antidiskriminimin e 

personelit tonë, duke përfshirë rekrutimin, vlerësimin, kompensimin në pagë, pagimin, ngritjen 

në detyrë etj.  
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• Stafi i akademisë duhet të jetë i sigurt ku të punojë në një mjedis ku të mos ekzistojë ngacmimi 

dhe përçmimi. Ngacmimi konsiston në komente fyese, bazuara në karakteristikat dhe sfondet e 

ndryshme kulturore të çdo kolegu, shaka degraduese dhe fyese.  

• Ngacmimi seksual përfshin kërkesa jo të mirëpritura seksuale, ose kërkesa për favore seksuale 

në lidhje me vendimet e punës, ose një sjellje verbale, ose fizike të një natyre seksuale, që 

përzihet me sjelljen në punë të punonjësit, ose krijon një mjedis pune të pa durueshëm, të 

frikësuar, fyes dhe agresiv.  

• Ngacmimi i çdo forme është i ndaluar rreptësisht. Nëse ju jeni viktimë e ndonjë ngacmimi të 

tillë ose vëreni ndonjë formë ngacmimi, ju duhet menjëherë të raportoni tek  drejtuesi juaj. 

 

• Bashkëpunëtorët, që e dhunojnë këtë standart do të jenë subjekt për sanksione të plota 

disiplinore, deri në mos vazhdim bashkëpunimi.  

 

8. Ne duhet të ndihmojmë gjithëmonë njëri-tjetrin. 

• Ne duhet të mirëkuptojmë përgjegjësitë dhe veprimet e njëri-tjetrit.  

• Ç’dokush kërkon ndihmë dhe drejtim në çdo kohë, veçanërisht kur ndeshet me çështje të 

pandeshura ndonjëherë.  

• Mos kini frikë të pyesni dhe asnjëherë mos ngurroni të ndihmoni.  

 

 


