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Termat e Referencës 
 

Ekspert lokal për të ofruar sesione supervizimi të stafit që do të përfshihet  
në Projektin “Perkujdesje per femijet dhe te rinje me AK” 

 
 

Organizata: Shoqata Ndihmoni Jetën 
Fshati Prush, Njesia Administrative Vaqarr, Tirane 
Tel: +355(044)803370 
Web site: info@helpthelife.org.al  

Projekti: Perkujdesje per femijet dhe te rinje me AK 
Koha e angazhimit 01 Prill 2021 – 30 Shtator 2021 
Donatori Bashkia Tirane 

 
 
Prezantimi 
 

Shoqata “Ndihmoni Jetën”, është një organizatë kombëtare me një eksperiencë prej 20 vjetësh në fushën e 
mbrojtjes së të drejtave të personave me aftësi të kufizuar dhe ofrimit të Shërbimeve të aftësimit për jetën të 
fëmijëve dhe të rinjëve me aftësi të kufizuar në Qendër ditore, komunitet, dhe gjithëpërfshirje në sistemin arsimorë.  

Shoqata, do të implementoj projektin “Perkujdesje per femijet dhe te rinje me AK” i cili do të implementohet në 
Bashkisë së Tiranës. Ky projekt zbatohet në kuadër të Programit “Kujdesi social per familjet dhe femijet” i cili 
financohet nga Bashkia Tiranë. 

Projekti do tju vij në ndihmë 40 fëmijëve me aftësi të kufizuar me qëllim të përmirësoj jetën e personave me aftësi 
të kufizuara nëpërmjet shërbimeve të integruara te përkujdesit per ta.  
 
Objektivat kryesore dhe rezultatet e projektit janë: 
 
Objektivi 1: Fuqizimi i kapaciteteve psiko-sociale të personave me aftësi të kufizuar përmes aksesit ne shërbime 
rehabilituese. 
Rezultati 1: Kapacitetet ekzistuese individuale të 40 fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara janë ruajtur dhe 
përmirësuar, 
Objektivi 2: Të sigurojë mirëqenien psikologjike të familjeve të personave me aftësi të kufizuara për të qenë 
partner në zhvillimin dhe përkujdesin e fëmijëve të tyre. 
Rezultati 2: Kapacitetet e familjeve të personave me aftësi të kufizuara për të punuar me fëmijët e tyre në kushtet 
e shtëpisë janë rritur dhe gjendja e tyre psikologjike është mbështetur. 
 
Në kuadër të implementimit të këtij projketi, Shoqata Ndihmoni Jetën kërkon të kontraktoj një ekspert, të 
aftë për të demonstruar aftësi teknike dhe humane për të supervizuar ekipin i cili do të punoj me fëmijët 
me aftësi të kufizuar dhe familjet e tyre në shtëpi.  
 
Qëllimi i shërbimit: 
 
Eksperti lokal do të angazhohet në sesionet e supervizimit të ekipit që do të punoj me fëmijët në familje për të 
mbështetur ata në temat si më poshtë:  

• Drejtimi i procesit të vlerësimit të fëmijës 
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• Supervizim i hartimit të objektivave dhe Planit Edukative Individual të punës me fëmijën 
• Monitorimi I seancave të terapisë së fëmijës në shtëpi 
• Asistimi gjatë ri-vlerësimit të fëmijëve, krahasimi i objektivave të realizuara dhe vendosja e 

objektivave të reja. 
• Dokumentimi i arritjeve dhe progresit të fëmijës, si lidhen ato me zhvillimin real të fëmijës, 

evidentimi i problematikave të fëmijës dhe orientimi I stafit në zgjidhjen e ketyre problematikave. 
• Dokumentimi i punës me familjen dhe edukatoret e kopështeve/cerdheve.   
• Orientimi i stafit për të manaxhuar sjelljet problematike të fëmijëve në familje dhe kopësht.  
• Kontrolli i dosjes së fëmijës sipas modelit dhe Standarteve të ofrimit të shërbimit në familje. 

Metodologjia 
 
Sesionet e supervizimit do të ofrohen gjatë ofrimit të terapisë, kontrollit të dokumentacionit të përdorur nga stafi, 
dhe dokumentimit të problematikave dhe ofrimit të rekomandimeve për të ndjekur nga stafi në punën me fëmijën 
dhe familjen. 
 
Përgjegjësitë e ekspertit 
 
Nën supervizimin direkt të Koordinatorit të Projektit, Eksperti pritet të: 
 

• Ofroj sesione 1 herë/muaj të supervizimit të stafit të projektit, sipas një kalendari mbi të cilën do të bihet 
dakort midis dy palëve; 

• Të orientoj stafin me dokumentat dhe qasjen e duhur për ofrimin e shërbimit në familje, 
• Të përgatis dhe të zhvilloj gjithë përmbajtjen e supervizimit;  
• Të përgatis një axhendë bazuar në metodologjinë me pjesëmarrje; 
• Të këshillohet me Ndihmoni Jetën në advancë për cdo ndryshim në kalendarin e sesioneve të supervizimit;  
• Të përgatis një raport për çdo session supervizimi me rekomandime të qarta për stafin.  

 

Përgjegjësitë e Ndihmoni Jetën 
 

• Të siguroj pjesëmarrjen e stafit në çdo sesion supervizimi 
  

Vendi i konsulencës: Tiranë 
 
Kohëzgjatja e konsulencës: 01 Prill 2021 – 30 Shtator 2021 
 
Politikat e mbrojtjes së fëmijëve të Ndihmoni Jetën:  
Personat që do të punojnë me Kontrata Shërbimi për Ndihmoni Jetën duhet të pranojnë me shkrim se ata kanë 
kuptuar “Politikën e Ndihmoni Jetën për Mbrojtjen e Fëmijëve” dhe standartet që përcakton kjo politike.  
 
Kualifikimi ose eksperienca e ekspertit 
 
Eksperti duhet të përmbushi kërkesat si më poshtë: 
 

• Të zotëroj një diplomë universiteti në shkencat psiko-mjekësore (psikopediatri, psikiatri, etj.) me fokus 
zhvillimin e fëmijës;  

• Të ketë minimum 15 vite eksperiencë profesionale në fushën e zhvillimit të fëmijëve; 
• Eksperienca të mëparshme në ofrimin e supervizimeve për ekip multidisiplinar që ofrojnë shërbime për 

fëmijë me AK;   
• Eksperiencë të mëparshme në drejtimin e ekipit multidisiplinar, vlerësim të fëmijëve me aftësi të kufizuar 

dhe ngritje Programi individual të punës me ta; 
• Njohuri mbi situatën e të drejtave të fëmijëve me AK në Shqipëri si dhe legjislacionin shqiptar;  
• Aftësi shumë të mira në komunikim dhe shkrim raporti;  
• Aftësi për të punuar me pak supervizim dhe nën presion. 
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Aplikantët mund të dorëzojnë Cv e tyre ne menyre elektronike deri në ditën e mbylljes së thirrjes, 24 Prill 
2021, ora 24:00, në adresen e mëposhtme:  

• e-mail: info@helpthelife.org.al

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen 
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