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                                                                   Terma reference 

Thirrje për Konsulencë - Ekspert /Grup Ekspertësh 

“Për zhvillimin e kurrikulës për klasat e prindërimit dhe trajnimin e punonjësve të Shërbimeve 

Mbështetëse për Fëmijën dhe Familjen”  

 

Konsulenca Ekspert për zhvillimin e kurrikulës së klasave të prindërimit dhe trajnimin e 
punonjësve që do të ofrojnë këtë shërbim 

Projekti Përgjigje ndaj rrezikut të shtuar të abuzimit të fëmijëve dhe ndarjes nga 
familja, shkaktuar nga emergjencat në Shqipëri” zbatuar në partneritet me 
UNICEF  
(CO-PRC-2021-004) 

Zonat e projektit              Rajonet Tiranë, Shkodër, Durrës, Elbasan, Lezhë, Kukës, Korçë dhe Vlorë 

Kohëzgjatja e 
projektit 

Prill – Dhjetor 2021 

Lloji i kontratës      Kontratë Shërbimi 

Data e fillimit të 
punës 

02 Qershor 2021 

 

Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS kërkon të kontraktojë një ekspert/grup ekspertësh për zhvillimin 
e një kurrikule për klasa prindërimi, për trajnimin e punonjësve të Qendrës së Shërbimeve 
Mbështetëse për Fëmijën dhe Familjen, si pjesë e programit “Përgjigje ndaj rrezikut të shtuar të 
abuzimit të fëmijëve dhe ndarjes nga familja, shkaktuar nga emergjencat në Shqipëri” zbatuar nga 
Nisma ARSIS në partneritet me UNICEF dhe me mbështetjen e qeverisë Suedeze.  
 
Rreth Nisma ARSIS 

Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS (shkurtimisht Nisma ARSIS) është një organizatë jofitimprurëse 
e cila është themeluar në shkurt të vitit 2016. Nisma ARSIS është një aktor jo qeveritar me influencë 
në sektorin e shoqërisë civile në Shqipëri. 

Mision i Nisma ARSIS është të ofrojë shërbime dhe zgjidhje të qëndrueshme për individë dhe grupet 
më të margjinalizuara në shoqërinë shqiptare me theks të veçantë në komunitetet Rome dhe 
Egjiptiane. Nisma advokon dhe lobon në nivel lokal dhe qëndror mbi çështjet e mbrojtjes së fëmijëve 
dhe të rinjve, zhvillimit dhe pjesëmarrjes, përmirësimit të kushteve social-ekonomike të familjeve të 
tyre dhe fuqizimit të kapaciteteve të shërbim ofruesve, organizatave jofitimprurëse, profesionistëve 
dhe aktorëve të tjerë të cilët punojnë me fëmijët në situatë vulnerabël.  

Rreth projektit 

Projekti ka si qëllim të ofrojë dhe sigurojë përgjigje ndaj nevojave emergjente në Shqipëri për të 
reduktuar pasojat e shkaktuara nga tërmetet dhe pandemia  e COVID-19, në rajonet e prekura si 
Tiranë, Shkodër, Durrës, Elbasan, Lezhë, Kukës, Korçë dhe Vlorë. Projekti fokusohet në përpjekjet për 
të siguruar mbrojtje sociale për grupet në nevojë të prekur nga pasojat e emergjencave të ndodhura 
në vend. Projekti është në të njëjtën linjë dhe në reagim të koordinuar me masat e ndërmarra nga 
Qeveria Shqiptare për përgjigjen ndaj pasojave të shkaktuara nga tërmeti dhe pandemia COVID-19 , 
me strukurat në nivel qëndror si MSHMS dhe strukurat në nivel lokal në bashkitë e targetuara nga  



                                                                                              

2 
 

 

projekti. Projekti fokusohet jo vetëm në mbështetje të familjeve dhe fëmijëve të prekur nga 
emergjencat, por edhe pilotimin e shërbimeve të reja mbështetëse për fëmijën dhe familjen, familjet 
kujdestare profesionale si dhe ngritja e kapaciteteve për punonjësit që janë pjesë e ofrimit të 
shërbimeve dhe kujdesit social. 

Kjo ndërhyrje do të zhvillohet paralelisht dhe në përputhje të plotë me Planin Kombëtar të 
Deinstitucionalizimit, të miratuar në bazë të VKM-së Nr.706, dt.09.09.2020, e cila synon të zhvillojë 
politika, programe dhe shërbime për parandalimin e ndarjes së fëmijës nga familja, fuqizimin e 
shërbimeve të kujdesit alternativ me bazë familjen dhe transformimin për kalimin gradual nga kujdesi 
alternativ rezidencial drejt shërbimeve të kujdesit me bazë komunitare për fëmijët dhe familjet e tyre.  

Grupet përfituese dhe aktorët kyç: 

- Fëmijë në nevojë për mbrojtje të vlerësuar në risk të mesëm ose të lartë ndaj shfrytëzimit, 
dhunës apo abuzimit, neglizhimit, trafikimit, etj, 

- Prindër/kujdestarë të prekur nga tërmeti dhe në sitautë vulnerabël dhe në nevojë për referim 
në shërbimet e kujdesit social, 

- Fëmijë të vendosur në shërbimet e përkujdesit shoqëror rezidencial, 
- Familje me fëmijë në risk për t’u institucionalizuar dhe ndarë nga prindërit, 
- Punonjës të strukturave vendore, përgjegjës për mirëqenien e fëmijëve, 
- Punonjës të sistemit të mbrojtjes së fëmijëve. 

Qëllimi i shërbimit 

Qëllimi i shërbimit është përgatitja e kurrikulës së trajnimit lidhur me klasat e prindërimit dhe ngritja 
e kapaciteteve profesionale të punonjësve të shërbimeve mbështetëse për fëmijën dhe familjen në 
Bashkitë Korcë dhe Vlorë, në mënyrë që të ofrojnë cilësisht këtë shërbim. 

Në kuadër të këtij shërbimi, eksperti/grup ekspertësh duhet të:  

- Hartojë module mbi temat të cilat duhet të trajtohen në klasat e prindërimit; 
- Trajnojë punonjësit e Shërbimeve Mbështetëse për Fëmijën dhe Familjen mbi temat e 

përcaktuara në kurrikulën që do të ndiqet gjatë klasave të prindërimit. 
 
Funksioni i ekspertit/grupit të ekspertëve lidhet me sigurimin e një pakete temash të detajuara për 
prindërimin me në fokus mirëqënien fizike, emocionale dhe psikologjike të fëmijës. Eksperti/grupi i 
ekspertëve do të mundësojë ngritjen e kapaciteteve të punonjësve, me qëllim që të mundësojnë 
parandalimin e ndarjes së fëmijës nga familja. 

Metodologjia për përgatitjen e kurrikulës duhet të realizohet nëpërmjet: 1) një rishikimi të detajuar 
dhe të kujdesshëm të analizave cilësore të lidhura me shkaqet kryesore që çojnë në ndarjen e fëmijëve 
nga familjet biologjike, praktikave më të mira, manualeve, udhëzimeve, që lidhen me  prindërimin 
pozitiv (2) zhvillimit të trajnimeve për profesionistët e përfshirë në ofrimin e shërbimit duke siguruar 
pjesëmarrje aktive gjatë trajnimit. 

Detyrat 

Si pjesë e kësaj ekspertize, Eksperti/grup i ekspertëve i përzgjedhur duhet të realizojë: 

1- Përgatitjen e moduleve dhe kornizën e trajnimit mbi klasat e prindërimit, për punonjësit e  
shërbimeve mbështetëse për fëmijën dhe familjen (10 ditë pune) duke marrë në konsideratë 
çështjet si më poshtë: 
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- Modulet e trajnimit duhet të përfshijnë çështje që trajtojnë dhunën me bazë gjinore apo 
perspektiva të tjera të dëmshme të lidhura ngushtë edhe me kontekstin e emergjencave civile 
që po përjetohen; 

- Çështjet e trajtuara duhet të përfshijnë tematika që lidhen me aftësimin e prindërve, teknika 
të menaxhimit të sjelljeve dhe zgjidhjes së problemit; 

- Njohuri praktike që lidhen me çështje të të drejtave të fëmijëve dhe sistemit te mbrojtjes 
sociale, funksionimin dhe zbatimin e mekanizmit të referimit për çdo shqetësim që lidhet me 
mirëqenien e fëmijës;  

- Trajtimin e rasteve të fëmijëve, për të parandaluar ndarjen apo ofrimin e alternativave të tjera 
për fëmijët pa kujdes prindëror; 

- Çdo informacion tjetër me rekomandime praktike për disiplinimin pozitiv, fushat e zhvillimit 
të fëmijës.  

 
2- Zhvillimin e një cikli trajnimesh me punonjësit e shërbimit me qëllim informimin dhe 

orientimin e tyre mbi ofrimin e këtij shërbimi (7 ditë pune); 
 

       Eksperti/tët do duhet të marrin në konsideratë çështjet si më poshtë: 
- Të hartojë kurrikulën me tema të përcaktuara që do të ndiqen gjatë klasave të prindërimit; 
- Të përfshijë aktivitete të cilat janë role play dhe ushtrime eksperienciale gjatë trajnimit;  
- Të promovojë të drejtat dhe mirëqënien e fëmijëve bazuar në legjislacionin aktual të mbrojtjes 

së fëmijëve;  
- Të lehtësojë përvetësimin e paketës ligjore të shërbimeve shoqërore, duke patur në vëmendje 

V.K.M 706, dt.09.09.2020 dhe Planin e Zbatimit të tij.  
 

 
Shënim: Eksperti/grup ekspertëve duhet të jenë fleksibël për ndryshimet e mundshme kufizuese të 

lidhura me Pandeminë COVID-19. 

 

Eksperti duhet të dorëzojë: 

a) Kurrikulën e përmbajtjes së klasave të prindërimit dhe temave të përcaktuara; 
b) Kalendarin e propozuar të datave të trajnimeve me punonjësve të Qendrës së Shërbimeve 

Mbështetëse për Fëmijën dhe Familjen; 
c) Metodologjinë e trajnimit të punonjësve të Qendrës së Shërbimeve Mbështetëse për Fëmijën 

dhe Familjen. 
d) Raportin dhe vlerësimin e trajnimit. 

 
Aktivitetet kryesore dhe afatet kohore 
 

Aktivitetet Afati  
Plani i veprimit për tërësinë e shërbimeve të 
cilësuara në ToR 

10 qershor 2021 

Kurrikula e ndarë në module për klasat e prindërimit  20 qershor 2021 
Kalendari dhe metodologjia e trajnimit 20 qershor 2021 

Trajnimi i profesionistëve 30 qershor 2021 

Raporti dhe vlerësimi i trajnimit 05 korrik 2021 
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Kualifikime dhe eksperienca e punës: 
 

- Diplomë universitare e ndërthurur me trajnime të specializuara në fushën e psikologjisë 
dhe punës sociale;  

- Të ketë eksperienca të mëparshme në identifikimin dhe vlerësimin e nevojave të 
punonjësve vendor me qëllim rritjen e kapaciteteve profesionale;  

- Të njohë shumë mirë zhvillimin e fëmijës dhe fazat e zhvillimit; 
- Të njohë shumë mirë atashimin, proceset dhe përvojat të cilat pengojnë zhvillimin e 

fëmijës dhe afektojnë atashimin; 
- Të ketë njohuri dhe eksperiencë mbi çështje që lidhen me trajtimin e fëmijëve të cilët kanë 

përjetuar neglizhim, keqtrajtim, dhunë emocionale, fizike, seksuale dhe dhunës me bazë 
gjinore; 

- Të ketë njohuri holistike mbi pasojat e institucionalizimit tek fëmijët e moshës 0-18 vjeç 
dhe reformës së deinstitucionalizimit në tërrësi; 

- Të ketë njohuri dhe kualifikime që lidhen me çështje të mbrojtjes së të drejtave të 
fëmijëve dhe familjeve; 

- Të ketë njohuri shumë të mira dhe eksperiencë të mëparshme në hartimin e kurrikulave, 
moduleve, udhëzuesve të çështjeve që lidhen me shërbimet shoqërore; 

- Te ketë njohuri shumë të mira të paketës ligjore të shërbimeve shoqërore; 
- Te ketë njohuri shumë të mira të Strategjisë Kombëtare për Mbrojtjen Sociale 2020-2023 

dhe të gjithë paketës ligjore për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror;  
- Te ketë dëshirë dhe mundësi për të udhëtuar në terren; 
- Të kuptojë dhe të dakordësojë me misionin dhe qëllimin e Nisma ARSIS, politikat e 

Mbrojtjes dhe të  garantimit të të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri; 
- Njohuri shumë të mira të gjuhës shqipe të shkruar dhe angleze; 
- Aftësi të mira në përdorimin e paketës MS Office. 
 

Politikat e Mbrojtjes: Të gjithë personat që punojnë me programet e Nisma ARSIS janë të detyruar të 
respektojnë politikat e mbrojtjes së fëmijëve, politikat e mbrojtjes nga abuzimi dhe shfrytëzimi 
seksual, kodin e sjelljes bashkëngjitur me termat e referencës.  
 
Koha e mundshme e fillimit të punës është 2 Qershor 2021 
Kjo ekspertizë përfshin 17 ditë punë 
 
Procedura e Aplikimit: 
 
Aplikantët e interesuar për të aplikuar për pozicionin e ekspertit duhet të dërgojnë me email: 
 

1- Shprehje interesi 
2- Curriculum Vitae (të jenë të përshkruar evidenca të punëve të mëparshme të ngjashme); 
3- Draft të parë të metodologjisë së propozuar bashkë me planin e punës; 
4- Oferta financiare (të gjitha taksat përfshirë) 
5- Taksa e rregjistrimit (nëse disponohet) 
6- Deklaratë e disponueshmërisë dhe angazhimit për të ndërmarrë dhe përfunduar shërbimet 

në kuadër të kësaj konsulence brenda afateve kohore 
 
Gjithë dokumentacioni i aplikimit duhet të dërgohet në adresën e emailit: initiative.arsis@gmail.com 
deri në datën 31 Maj 2021, mesnatë, me subjekt: Aplikimi për  “Zhvillimin e kurrikulës dhe ofrimin e 
trajnimeve për klasat e prindërimit”  
 

mailto:arsistirana@gmail.com
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Procedura e Vlerësimit 
 
Përzgjedhja e ekspertit/grupit të ekspertëve do të bazohet në: se sa mirë aplikimi përmbush kërkesat 
e përcaktuara në termat e referencës, bazuar në kualifikimet, eksperiencat e mëparshme, ofertën 
financiare si në tabelën e vlerësimit të mëposhtëm.  

Kriteret e vlerësimit Vlerat në % 

Kualifikime 20% 

Eksperiencë pune 50% 

Oferta financiare 30% 

 
Vetëm kandidatët e përzgjedhur për pozicionin e Ekspertit/es/grup ekspertësh do të  kontaktohen. 
 
 
 


