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I/E  nderuar, 

OJQ PRAK , në kuadër të Projektit ‘’ Rrugëtimi i grupeve të cenueshme nëpër shërbimet 

shëndetësore” realizohet në kuadër të Programi Rajonal mbi Demokracinë Lokale në 

Ballkanin Perëndimor i financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i 

Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), kërkon që aplikuesi të bëjë ofertën e çmimeve 

për realizimin e projektit në fushën e Fasilitatorit dhe ato: 

 
Specifikat e kërkesës  janë sipas tabelës ne vijim:  

Shërbimi Përshkrimi 

 
 
Rolet dhe përgjegjësitë  e 
Facilitatorit të FNK - së 
 

 Takimi me akterët kryesor të FNK; 

 Organizimi i punëtorive me Komunitetin; 

 Organizimi i punëtorive me stafin shëndetësor; 

 Mbledh dhe sistemon problemet që i kanë komuniteti 
për qasjen në shërbime shëndetësore; 

 Harton raportin me të gjeturat dhe rekomandimet nga 
FNK. 

 
 
 
Kualifikimet e kërkuara: 
 

 Të ketë diplomë Universitare në shkencat juridike ose 
sociale; 

 Të njeh mirë të drejtat, përgjegjësitë e pacientëve dhe 
funksionimin e sistemit shëndetësor, me theks të 
veçantë kujdesit shëndetësor parësor; 

 Të ketë njohuri të mirë për Fletnotimin Komunitar; 

 Të ketë zhvilluar projekte të njejta apo të ngjashme me 
Fletnotimin Komunitar; 
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Shërbimi Përshkrimi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shkathtësitë dhe cilësitë e 
kërkuara:  
 

 T’i motivoj njerëzit të marrin pjesë në punëtori;  

 Ndërton besim dhe marrëdhënie të mira mes  
anëtarëve të komunitetit dhe ofruesëve të shërbimeve 
shëndetësore; 

 Komunikon qartë idetë dhe informacionet ; 

 Mund të zhvillojë mjetin e shënimit dhe 
të udhëzojë anëtarët e komunitetit të identifikojnë, 
prioritizojnë problemet; 

 Dëgjon dhe mëson nga anëtarët e komunitetit dhe 
ofruesit e shërbimeve shëndetësore ; 

 Mund të lehtësojë vendimmarrjen në grup dhe të 
ndërtojë konsensus; 

 Inkurajon diskutim në mes anëtarëve të komunitetit 
dhe stafit shëndetësor; 

 Zgjedh mosmarrëveshjet dhe konfliktet;   

 Dokumenton procesin sa më saktë të jetë e mundur; 

 Lehtëson mbarëvajtjen e takimeve me grupet e 
interesit të komunitetit dhe ofruesit të shërbimit 
shëndetësor për të zhvilluar, shqyrtuar dhe vërtetuar 
kriteret e FNK  - së; 

 Koordinon dhe lehtëson diskutimet në mes të grupeve; 

 Të jetë i aftë të përdor të dhënat nga fletnotimi 
komunitar për të avokuar në nivel komunal; 

Posedon aftësi në: zgjidhjen e konflikteve; ndërmjetësim; aftësi 
organizative; dokumentimi dhe shkrimi i raporteve;  analiza dhe 
hulumtimi i të dhënave; rrjetëzim etj. 

 

Oferta duhet të përmbajë vlerën e shërbimit për 10 punëtori/10 ditë për periudhën 

Dhjetor/2019 deri më Prill 2020. 

 Kushtet e përzgjedhjes:  

 Diploma e shkollimit dhe kopja e llogarisë bankare  
 CV 
 Oferta financiare  
 Afati i dorëzimit gjerë me 14/11/2019 

Ofertat duhet te dorëzohet në email  prak-kosova@hotmail.com  


