
 
Terma Reference 

Konsulencë për promovimin dhe mbështetje në ngritjen dhe funksionimin e Grupit te Kolegëve 
(GK) 

Trualli 

Shëndet për të gjithë (HAP) është projekti i Agjencisë Zvicerane për zhvillim dhe Kooperim i Qeverisë 
Zviceriane dhe po zbatohet në Shqipëri që nga viti 2015. Qëllimi i përgjithshëm i HAP-it është që popullsa 
shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë nga përmirësimi i shërbimeve të Kujdesist Shëndetësor Parësor 
(KSHP).  
HAP-i që nga 1 prilli 2019 ka hyrë në fazën e dytë e cila zbatohet nga Instituti Zviceran i shëndetit publik 
dhe Tropikal/Swiss Tropical and Public Health Institute (SwissTPH) përmes Qendrës HAP. 
 

Për forcimin e kapaciteteve të profesionistëve shëndetësorë në KSHP nëpërmjet aftësimit/trajnimit të tyre 

me anë të aktiviteteve të edukimit në vazhdim (AEV) HAP ka prezantuar dhe mbështetur ngritjen dhe 
funksionimin e Grupeve të Kolegëve (GK) si një formë e re e Edukimit të Vazhdueshëm Mjekësor (EVM) 

nëShqipëri që prej vitit 2015 në qendrat e kujdesit parësor shëndetësor në qarkun Dibër dhe Fier. Grupet 
e kolegevë janë një nga llojet e aktiviteteve edukuese në vendin e punës nëpërmjet të cilit, mjekë dhe 

infermierë të së njëjtës qendër shëndetësore, por jo vetëm, takohen sipas një plani të paracaktuar për të 
diskutuar mbi çështje të ndryshme të praktikës së tyre klinike dhe menaxheriale.  

Në vijim të eksperiencës së suksesshme të ngritjes dhe funksionimit të GK si një mënyrë efektive e edukimit 
në vazhdim të profesionistëve shëndetësorë në Kujdesin Shëndetësor Parësor (KSHP) në qarqet Fier dhe 

Dibër, HAP gjatë fazës së dytë ka mbështetur dhe do të vazhdojë të mbështesë shtrirjen e GK jashtë 
Qarqeve Fier dhe Dibër. Për të lehtësuar zbatimin e kësaj forme të re të Edukimit në Vazhdim HAP-i në 

bashkëpunim me QKEV-në ka hartuar dhe publikuar Udhëzuesin për ngritjen dhe funksionimin e GK 
http://www.hap.org.al/manuali-per-grupet-e-kolegeve/ 

Në këtë kuadër HAP-i kërkon të kontraktojë Konsulentë për promovimin e përqasjes së GK dhe 
mbështetjen në ngritjen dhe funksionimin e GK në nivel kombëtar. Ofrimi i kësaj konsulence do të ndikojë 

direkt në ngritjen dhe bërjen funksionale të GK të reja në kujdesin shëndetësor parësor në shkallë 
kombëtare. 

Qëllimi 

Promovimi i GK si një mënyrë efektive e edukimit në vazhdim të profesionistëve shëndetësorë dhe 

mbështetja në ngritjen dhe funksionimin e Grupeve të reja të Kolegëve nga ngritja e tyre deri në mbylljen e 
ciklit të takimeve që Kalendari i çdo grupi përcakton. 

Përfituesit 

Përfituesit e drejtpërdrejtë të mbështetjes nga kjo konsulencë janë profesionistët shëndetësorë: mjekë 

familje dhe infermierë në KSHP që do të luajnë rolin e Facilitatorit/Drejtuesit të GK në qendrën e tyre 
shëndetësore; 

Profesionistët shëndetësorë-anëtarë të GK që do të ngrihen dhë bëhen funksionalë 

Koordinatorët lokalë të Edukimit në Vazhdim në nivel NJVKSH-je 

Përfaqësuesit rajonalë të Urdhrit të Infermierëve 

http://www.hap.org.al/manuali-per-grupet-e-kolegeve/


 
Përfituesit jo të drejtpërdrejtë: Popullatat në zonat e mbulimit të QSH-ve ku do të ngrihen dhe 

funksionojnë GK 

Qasja dhe detyrat: 

Për ofrimin e shërbimit, Konsulentët do të: 

• Lexojnë dhe përvetësojnë Udhëzuesin e ngritjes dhe funksionimit të GK-ve (HAP, QKEV 2021) 

http://www.hap.org.al/manuali-per-grupet-e-kolegeve/)  

• Marrin pjesë në Takimin orientues që do të zhvillojë HAP-i lidhur me rolin e konsulentëve në 

promovimin e GK dhe mbështetjen në ngritjen dhe funksionimin e GK. Data dhe axhenda e këtij 
Takimi do të bëhet i ditur nga HAP-i në kohë.  

• Organizojnë dhe ofrojnë në bashkëpunim me HAP-in:  
- Takimin prezantues të përqasjes së GK me përfaqësues institucionesh dhe profesionistë të 

interesuar në ngritjen dhe funksionimin e GK. 
- Workshop-in “Zhvillimi i setit për aplikim të GK në QKEV: Kalendari i Takimeve, Formulari për 

aplikim, Formulari i Vlersimit” me facilitatorët e GK të reja. 
- Workshop-in “Axhenda e Takimit të parë dhe Raportimi pas takimit te QKEV-ja” me facilitatorët e 

GK të reja  

• Mbështesin në distancë (online) facilitatorin e një ose më shumë GK nëpërmjet rishikimit kritik të 
dokumenteve gjatë komunikimit të tyre me QKEV-në që nga ngritja e GK deri në përfundimin e 

ciklit të takimeve, në zbatim të Kalendarit përkatës të Takimeve.  

HAP-i do të jetë përgjegjës për kryerjen e detyrave të mëposhtme: 

• Organizon takimin orientues me konsulentët lidhur me rolin e tyre në promovimin dhe mbështetjen 
në ngritjen dhe funksionimin e GK.  

• Për takimet në vend sa herë del e nevojshme do të mbulojë: 
- Shpenzimet e transportit, akomodimin në hotel, ushqimin për ekspertët,  

- Qiranë për vendin e Takimit, kafe, ujë, drekë, shpenzimet e transportit, akomodimin për 
pjesëmarrësit.  

-    Printimin e materialeve të trajnimit/të punës,  

• Gjatë funksionimit të Grupit të Kolegëve, mbështet me printimin e materialeve trajnuese/referencë 

në përgjigje të nevojave të facilitatorëve të GK. 

Konsulentët gjatë ofrimit të shërbimit bashkëpunojnë me Specialisten e cilësisë në KSHP dhe Specialisten 

e kujdesit infermieror të HAP-it. 

Kohëzgjatja e ofrimit të mbështetjes nga Konsulenti varet nga shtrirja në kohë e Kalendarit të Takimeve të 

Grupit që konsulenti mbështet. 

Produktet  

Pas kryerjes së detyrave të përcaktura nga kontrata që do ngrihet me çdo Konsulent, Konsulenti duhet te 
dorëzojë te HAP-i: 

Raportin përmbledhës të punës së bërë të shoqëruar me dokumentet përkatëse që dëshmojnë realizimin 
e detyrave që kontrata me çdo konsulent parashikon. Tabela më poshtë jep dokumentet që duhen dorëzuar 

te HAP-i kundrejt detyrave të mundshme për tu përmbushur nga Konsulenti.  

Tabela: Detyrat e mundshme të konsulentit dhe dokumentet për raportim 

http://www.hap.org.al/manuali-per-grupet-e-kolegeve/


 
 

  Detyrat e Konsulentit Dokumentet që duhen dorëzuar te HAP krahas 
Raportit për punën e bërë 

1 Përvetësimi i Udhëzuesit të GK dhe 
Pjesëmarrja në Takimin orientues me HAP-in 

• Listë prezenca dhe  
• Përshkrimi i përqasjes që do të zbatojë në 

mbështetje të GK  
2 Organizimi dhe ofrimi i një Takimi prezantues 

së përqasjes së GK  
• Axhenda e Takimit,  

• PPT “Përqasja e GK dhe Ngritja me 
mbështetje e GK në QSH” dhe  

• Listë prezenca e Takimit 
 

3 Organizimi dhe ofrimi i një Workshop-i 
“Zhvillimi i setit për aplikim të GK në QKEV: 
Kalendari i Takimeve, Formulari për aplikim, 
Formulari i Vlerësimit” me facilitatorët e GK të 
reja 

• Axhenda e Takimit,  

• PPT “Ngritja e GK në QSH: Aplikimi për 
akreditim të GK në QKEV”,  

• Listë prezenca e Workshop-it dhe  
• Draf t-seti i dokumentave  të aplikimit për 

akreditim të GK të mbështetur: 
➢ Kalendari i Takimeve,  
➢ Formulari për aplikim,  
➢ Formulari i Vlerësimit 

 
4 Mbështetja e një ose dy Facilitatorëve të një 

GK gjatë Workshop-it “Zhvillimi i setit për 
aplikim të GK në QKEV….” 

• Listë prezenca e Workshop-it dhe  
• Draf t-seti i dokumentave  të aplikimit për 

akreditim të GK të mbështetur: 
➢ Kalendari i Takimeve,  
➢ Formulari për aplikim,  
➢ Formulari i Vlerësimit 

 
5 Organizimi dhe ofrimi i një Workshop-i 

“Axhenda e Takimit të parë dhe Raportimi pas 
takimit te QKEV-ja” me facilitatorët e GK të reja 

• Axhenda e Workshop-it,  
• PPT “Përgatitja për Takimin e parë të GK: 

axhenda, mbarëvajtja e takimit, raportimi te 
QKEV”,  

• Listë prezenca e Workshop-it dhe  
• Draf t-axhenda e Takimit 1 për GK të 

mbështetur 
 

6 Mbështetja e një ose dy Facilitatorëve të një 
GK gjatë një Workshop-i “Axhenda e Takimit 
të parë dhe Raportimi pas takimit te QKEV-ja”  
 

• Listë prezenca e Workshop-it dhe  
• Draf t-axhenda e Takimit 1 për GK të 

mbështetur 

7 Mbështetja online e një ose dy Facilitatorëve 
të një GK nga ngritja deri në përfundimin e ciklit 

• Axhendat e Takimeve,  
• Raportet pas takimeve,  

• Raportimi përfundimtar te QKEV dhe  
• Letra nga QKEV-ja për njohjen me kredite të 

GK të mbështetur 
 

 

 



 
 

Aplikantët e mundshëm dhe kërkesat për aplikim 

1. Aplikantët mund të jenë: 

➢ Mjekë Familje/Mjekë të përgjithshëm që punojnë në KSHP  
➢ Infermierë që punojnë në KSHP,  

➢ Specialistë të shëndetit Publik, 
➢ Pedagogë në Universitetin e Mjekësisë  

Aplikantët duhet të dëshmojnë që njohin sistemin e edukimit në vazhdim për mjekët dhe infermierët në 
veçanti procesin e akreditimit të aktiviteve të edukimit në vazhdim: eksperiencë komunikimi me QKEV-ne 

për akreditimin e aktiviteteve të edukimit në vazhdim dhe/ose eksperiencë si vlerësues të jashtëm të 
aktiviteteve të edukimit në vazhdim për QKEV-në.   

2. Preferohet që aplikantët të dëshmojnë se 

1.njohin organizimin dhe funksionimin e KSHP-së: eksperiencë në dhe/ose me KSHP-në,  

2.kanë eksperiencë të mëparshme dhe aktuale me Grupet e Kolegëve në veçanti si facilitatorë ose si 

vlerësues të këtij aktiviteti të edukimit në vazhdim  

3. Aplikantët duhet të deklarojnë me shkrim: 

a- që janë të gatshëm për ofrimin e mbështetjes:  

✓ në Takime/Workshope në vend, në Tiranë dhe jashtë Tirane sipas rastit, me prezantime në PPT 

dhe mbikqyrje mbështetëse (punë së bashku me një ose dy facilitatorë të një GK);  
✓ në distancë (komunikim me e-mail, tel., zoom etj) 

b-. që kanë laptop-in e tyre personal dhe akses të vazhdueshëm për internet  

c- që janë të gatshëm për të udhëtuar jashtë vendit të tyre të banimit  

 
 


