
 
 

Termat e Referencës 

 

Ekspertë të shëndetit publik për trajnimin e ekipeve të NjQV-ve dhe për vlerësimin e koncept-

projekteve të fazës së parë të zbatimit të mekanizmit të bashkëfinancimit për rehabilitimin e 

infrastrukturës së kujdesit shëndetësor parësor  në qarkun Fier dhe Dibër  

 

Projekti Shëndet për të Gjithë (HAP), i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, gjatë fazës së 

dytë të tij (2019-2023), nëpërmjet një fondi grant, do të mbështesë ngritjen dhe zbatimin e një mekanizmi 

bashkëfinancimi në bashkëpunim me Njësitë e Qeverisjes Vendore (NJQV) në qarkun Dibër dhe Fier, me 

synim rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së Kujdesit Shëndetësor Parësor (KSHP), qendrave 

shëndetësore dhe ambulancave. Mekanizmi pritet të zbatohet me pjesëmarrjen e NJQV-ve, në 

bashkëpunim me autoritetet shëndetësore rajonale dhe lokale në qarkun Fier dhe Dibër dhe me miratimin 

e MSHMS-së.   

Fondi grant i HAP-it në dispozicion të zbatimit të mekanizmit të sipërpërmendur synon zhvillimin me 

mbështetje të kapaciteteve të NJQV-ve për vendim-marrje transparente e me pjesëmarrje në fazën e 

planifikimit dhe zbatimit të ndërhyrjeve prioritare për rehabilitimin/mirëmbajtjen e infrastrukturës së KSHP-

së.  

Aplikimi për Fondin grant të HAP-it nga NJQV-të në Qarkun Dibër dhe Fier parashikon dy faza: 

Faza e parë ose Faza e shqyrtimit të koncept-projekteve.  NJQV-të do të përgatisin dhe dorëzojnë te HAP-

i koncept-projektet.   

Faza e dytë ose Faza e përzgjedhjes së projekt-propozimeve. NJQV-të e kualifikuara nga faza e parë do 

t'u kërkohet të dorëzojnë projekt-propozimet e plota, përfshirë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm 

tekniko-ligjor. 

 

Në këtë kuadër, HAP është i interesuar të kontraktojë 1-2 ekspertë të shëndetit publik, të cilët do të  ofrojnë 

trajnimin e ekipeve të NjQV-ve dhe autoriteteve shëndetësore lokale lidhur me përgatitjet për fazën e parë 

të aplikimit dhe  do të bëjnë vlerësimin e koncept-projekteve të paraqitura nga NjQV-të gjatë fazës së parë. 

 

 

 

 



 
 

Qëllimi i përgjithshëm 

Trajnimi i ekipeve të NjQV-ve dhe autoriteteve shëndetësore lokale lidhur me përgatitjet për fazën e parë 

të aplikimit dhe vlerësimi i koncept-projekteve të paraqitura nga NJQV-të e Qarqeve Dibër dhe Fier kundrejt 

kritereve të paracaktuara. 

Detyrat e ekspertit të shëndetit publik :  

• Harton materialet trajnuese, axhendën e trajnimit dhe ofron trajnimin ekipeve teknike të NJQV-

ve që do të përfshihen në përgatitjen e projekteve dhe plotësimin e dokumentacionit përkatës 

të nismës së bashkë-financimit të infrastrukturës.   

• Lexon me kujdes dhe brendëson përmbajtjen e të gjitha koncept-projekteve të propozuara nga 

NJQV-të 

• Vlerëson në mënyrë të paanshme dhe objektive koncept-projektet e propozuara, lidhur me 

efektin në shërbimin shëndetësor parësor dhe shëndetin e popullatës që do të prodhojë 

rehabilitimi i infrastrukturës së KSHP-së, bazuar në kriteret e paracaktuara nga HAP. 

• Propozon pikëzimin e kritereve të paracaktuara  për vlerësimin e koncept-projekteve lidhur me 

efektin që do te ketë zbatimi i tij në shërbimin shëndetësor parësor dhe shëndetin e popullatës.  

Eksperti si anëtar i Grupit teknik qendror është bashkëpunues dhe reflekton kërkesat, komentet 

e mundshme të HAP-it lidhur me pikëzimin.   

• Nëse e vlerëson të nevojshme dhe/ose kërkohet nga HAP-i, në rast paqartësish, bën vizita 

verifikimi në terren për një numër të kufizuar ditësh të shoqëruara me dokumentimin përkatës.  

• Përgatit dhe paraqet me argumentim tek Grupi teknik qendror draft-raportin në shqip për 

vlerësimet e të gjitha koncept-projekteve. Ky Raport  ka një pjesë përshkruese të zbatimit të 

sistemit të pikëzimit dhe tabelën përkatëse për çdo projekt dhe një Tabelë të përgjithshme me 

pikëzimin e kritereve për çdo koncept-projekt.  

• Rishikon draft-raportin, pasqyron komentet dhe propozimet e dakortësuara gjatë Takimit me 

Grupin teknik qendror dhe finalizon Raportin në gjuhën angleze. 

• Respekton afatet kohore të kërkuara nga HAP-i gjatë gjithë përmbushjes së detyrave në fjalë. 

 

Metodologjia e punës 

Eksperti i shëndetit publik i kryen detyrat e mësipërme si anëtar dhe në bashkëpunim me anëtarët e Grupit 

teknik qendror i përbërë nga 3-4 ekspertë të shëndetit publik  (1-2 ekspertë të jashtëm dhe 1-2 nga 

HAP-i) i mbështetur nga eksperti i HAP-it për punimet e ndërtimit që do të shqyrtojë planet inxhinierike 

egzistuese nëse ka gajtë fazës së parë, të propozuara nga NJQV-të.  

 



 
Eksperti harton materialet trajnuese, axhendën e trajnimit dhe ofron trajnimin ekipeve teknike të NJQV-ve, 

lidhur me nismën e bashkë-financimit të projekteve për rehabilitimin e infrastrukturës së KSHP-së.  

Përgatitja dhe dhënia e këtij program trajnimi do të planifikohet dhe zbatohet në bashkëpunim të ngushtë 

me ekipin e projektit HAP.  

 

Eksperti i shëndetit publik bën vlerësimin individual të koncept-projekteve sipas sistemit të pikëzimit të 

kritereve të miratuara nga SDC. 

 

Eksperti i shëndetit publik paraqet me argumentim dhe diskuton me anëtarët e Grupit vlerësimet e tij për të 

gjitha koncept-projektet në një mbledhje të dedikuar. Gjatë mbledhjes vlerësimet dikutohen dhe  vendoset 

në Grup për vlerësimin përfundimtar të të gjitha koncept-projekteve. 

 

Mbështetja e HAP-it për konsulentin 

 

HAP-i i mundëson ekspertit të shëndetit publik një prezantim të mekanizmit të bashkëfinancimit me 

Bashkitë për rehabilitimin e infrastrukturës së KSHP-së në 10 bashkitë e Fierit dhe Dibrës  për ta 

familjarizuar atë me qëllimet e përgjithshme të kësaj iniciative të HAP-it dhe në veçanti me objektivat, 

metodologjinë, kriteret, aktorët e përfshirë dhe përgjegjësitë e secilës palë në zbatimin e këtij mekanizmi..  

Përgatitja dhe ofrimi i trajnimit ekipeve të NjQV-ve dhe autoriteteve shëndetësore lokale lidhur me 

përgatitjet për fazën e parë, planifikohet dhe zbatohet në bashkëpunim të ngushtë me ekipin e projektit 

HAP. 

HAP-i i vë në dispozicion kriteret e paracaktuara  për vlerësimin e koncept-projekteve lidhur me efektin që 

do te ketë zbatimi i tij në shërbimin shëndetësor parësor dhe shëndetin e popullatës.   

HAP-i vë në kohë në dispozicion të ekspertit koncept-projektet e plota në format të shtypur dhe elektronik.  

 

Produktet dhe afatet kohore: 

Eksperti i shëndetit publik i dorëzon HAP-it brenda 10-15 ditëve pune nga marrja e koncept-projekteve, 

Raportin përfundimtar lidhur me:  1) realizimin e programit të trajnimit për ekipet përkatëse të NJQV-ve, 

përfshirë materialet didaktike të hartuara në gjuhën shqipe dhe të përdorura në këtë proces, listë prezencat 

përkatëse;   2) vlerësimet e të gjitha koncept-projekteve përfshirë pjesën përshkruese të mënyrës së 

pikëzimit dhe tabelën përkatëse për çdo koncept projekt dhe një Tabelë të përgjithshme me pikëzimin e 

kritereve për çdo koncept-projekt në gjuhën angleze.  

 

Kualifikimet e nevojshme  



 
Eksperti i shëndetit publik duhet të dorëzojë CV-në e tij duke dëshmuar eksperiencën  e tij/e saj prej më 

shumë se 5 vitesh lidhur me: njohjen, vlerësimin dhe  analizën kritike të shërbimeve shëndetësore në 

përgjithësi dhe në veçanti të shërbimeve të kujdesit shëndetësor parësor dhe të shëndetit publik dhe të 

ndikimit të tyre në shëndetin e popullatës. 

 

Ekspert i Shëndetit Publik  

Arsimi: 

▪ Diplomë në shkenca mjekësore dhe (të paktën) master në shëndet publik 

Përvoja e kërkuar:  

▪ Të paktën pesë vite përvojë pune me njohjen, vlerësimin dhe  analizën e 

shërbimeve shëndetësore në përgjithësi dhe të shërbimeve të kujdesit 

shëndetësor parësor dhe të shëndetit publik, në veçanti. 

▪ Përvojë e mëparshme në vlerësimin e ndikimit, studime fizibiliteti, përgatitjen e 

planeve shëndetësore apo profileve shëndetësore të komuniteteve lokale, 

pjesëmarrjeje në hartim dhe zbatim projektesh në nivel qendror dhe lokal.  

▪ Përvojë e mëparshme në vlerësimin e projekteve në skema konkurruese  

▪ Përvojë në projekte të financuara nga donatorë ndërkombëtarë 

▪ Aftësi bashkëpunimi, aftësi komunikimi me gojë dhe shkrim dhe raportimi në kohë.  

 

 

Individëd e interesuar duhet të paraqesin, dokumentacionin më poshtë: 

1-CV të përditësuar, duke theksuar përvojën e kërkuar sipas Termave të Referencës,  së bashku me 

diplomën dhe kualifikimet përkatëse 

2-Listë punësh të ngjashme në dhënie trajnimi dhe vlerësimi të projekteve në skema konkurruese 

3-Ofertë financiare, me tarifën ditore, në Lek, me TVSH (ku është e aplikueshme) dhe taksa të përfshira 

 

Aplikimet duhet të dorëzohen brenda datës 31 Gusht 2020, ora 16:00, në zarfe të vulosur, me shënimin  

"Ekspertë të shëndetit publik " në adresën e mëposhtme: 

 

Qendra HAP 

Rruga "Themistokli Germenji", Pallati Helios, Kati II, Ap.1, Tiranë, Shqipëri 


