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1. Analiza e situatës 

 

Shqipëria është një vend me prevalence të ulët të HIV/AIDS. Ministria e Shëndetësisë 

dhe Mbrojtjes Sociale ka miratuar në 2015 “Strategjinë Kombëtare për Parandalimin dhe 

Kontrollin e HIV / AIDS 2015 – 2019”, e hartuar në bashkëpunim të ngushtë me 

organizatat e shoqërisë civile dhe të mbështetur nga agjencitë e Kombeve të Bashkuara 

në vend. Në këtë strategji komponenti i parandalimit të HIV/AIDS fokusohet kryesisht 

tek grupet e rrezikuara dhe në forcimin e sistemit shëndetësor. 

Shqipëria ka përfituar nga modeli i ri i financimit të Fondit Global dhe tashmë është e 

gatshme të zbatojë programin e Fondit Global gjatë 2018-2019. Financimi nga Fondi 

Global është një burim i rëndësishëm i mbështetjes për luftën e vendit kundër HIV-it dhe 

për kujdesin dhe mbështetjen e popullatës së rrezikuar që jeton me HIV në Shqipëri. 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në bashkëpunim me institucionet 

kombëtare dhe organizatat e shoqërisë civile është përfituesi kryesor për të zbatuar 

programet për disa nga ndërhyrje specifike. 

Organizatat e shoqërisë civile (OShC) do të luajnë një rol kyç për të mbështetur zbatimin 

e programit në ofrimin e shërbimeve parandaluese për popullatën. Organizatat e shoqërisë 

civile janë partnere në luftën kundër HIV/AIDS në Shqipëri dhe si të tilla janë përfshirë 

në një sërë forumesh nga institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe tryezash të 

rrumbullakëta dhe takimeve të konsultimeve publike të organizuara nga autoritetet 

qendrore dhe veçanërisht nga qeverisja lokale gjatë planifikimit dhe para aprovimit të 

buxhetit të programit të Fondit Global. Edhe pse këto përparime konsiderohen pozitive, 

ka ende nevojë për të forcuar aksesin në informacion dhe rritjen e transparencës duke 

përfshirë këtu analizën e situatës mbi epidemitë, gjë që do të lejonte aktorët e shoqërisë 

civile të lobojnë  në mënyrë strategjike. 

Mungon një kornizë programatike dhe ligjore specifike në lidhje me kontraktimin e 

OSHC-ve për ofrimin e shërbimeve, duke rezultuar që shumë pak OShC të përfitojnë nga 

kontratat publike për ofrimin e shërbimeve. Aktualisht kuadri ligjor nuk përjashton 

OShC-të nga proceset e prokurimit publik por krijon një sërë barrierash për aktorët e 

shoqërisë civile duke i barazvlerësuar me bisneset. Për të ecur përpara është e nevojshme 

të gjenden sinergjitë midis institucioneve kombëtare dhe OSHC-ve, duke evidentuar 

përfitime reciproke, ndërtimin e marrëdhënieve afatgjata dhe fushat për bashkëpunim. 

Edhe qeverisja vendore duhet të përfshihet në ndërhyrjet e ardhshme si një mundësi për të 

siguruar një mjedis të përshtatshëm për OSHC-të. Reforma Administrative dhe 

Territoriale ka forcuar rolin e qeverisjes vendore si njësi kryesore publike për ofrimin e 

shërbimeve në zonën e tyre.  

 

2. Objektivi 

Qëllimi i konsulencës/pozicionit është të analizojë kuadrin administrativ, programatik 

dhe ligjor, duke përfshirë praktikat aktuale për të mbështetur përgatitjen e mjedisit të 



përshtatshëm për ofrimin e shërbimeve të HIV dhe TB nga OShC-të dhe /ose  punonjësit 

shëndetësorë të komunitetit.  

Konsulenca duhet të identifikojë përmes vlerësimit të plotë të mundësive, vështirësive 

dhe sfidave ,skenarët ekzistues dhe të mundshëm dhe sidomos të qëndrueshëm për të bërë 

të mundur mekanizmin kontraktues për OShC-të. 

 

3. Detyrat kyce gjatë implementimit të programit  

Të përshkruajë situatën në vend si dhe kornizën administrative e ligjore që mbështet 

përdorimin e fondeve publike për ofrimin e shërbimeve shëndetësore nga OShC. 

Përshkrimi duhet të përfshijë listimin e dispozitave kryesore ligjore dhe administrative si 

dhe dispozitat që kanë të bëjnë me rolin që u është dhënë aktorëve jo-shtetërorë, 

referencat specifike për fondet publike për të mbështetur ofrimin e shërbimeve nga OShC 

etj. 

Të përfshijë rishikimin e kornizës ligjore që rregullon prokurimin dhe shpërndarjen e 

pajisjeve dhe materialeve parandaluese (psh kondomët) dhe një kuptim të implikimeve të 

saj për zbatimin e aktiviteteve të ngjashme nga anëtarë të shoqërisë civile me popullatën 

kyce dhe vulnerabël. 

Të përshkruajë përgjegjësitë institucionale në lidhje me financimin publik për ofrimin e 

shërbimeve shëndetësore të OShC-ve, duke përfshirë buxhetimin, përzgjedhjen e 

shërbimeve dhe ofruesit, monitorimin, auditimin, ngritjen e kapaciteteve etj. 

Të sigurojë ide për të përmirësuar kuadrin ligjor, programatik dhe financiar në lidhje me 

përfshirjen e OSHC-ve në ofrimin e shërbimeve, duke rezultuar në më shumë OShC-të që 

përfitojnë nga kontratat publike për ofrimin e shërbimeve.  

Të bashkëpunojë me Agjencinë e Shoqërisë Civile për të forcuar përfshirjen e saj në tema 

të lidhura me shëndetin dhe për të siguruar qëndrueshmëri për OShC-të që operojnë në 

fushën e HIV dhe TB-së dhe ngritjen e kapaciteteve. 

Forcimi i aksesit në të dhëna dhe lobimit nga aktorët e shoqërisë civile në përputhje me 

politikat e Fondit Global dhe prioritetet kombëtare (të MOHSP, IShP, bashkitë) dhe në 

këtë mënyrë OSHC-të mund të kenë akses më të madh dhe të propozojnë përfshirjen e 

tyre tek autoritetet. 

Të hartojë një plan për përfshirjen e OSHC-ve në procesin e konsultimit gjatë 

planifikimit dhe implementimit  të planeve vjetore të punës të MShMS-së dhe bashkive, 

duke inkurajuar OShC të diskutojnë së bashku sfidat në të cilat OShC-të mund të 

ndihmojnë për përgjigje MShMS-në dhe bashkitë.  

Të hartojë një udhërrëfyes për një nën-kontraktimin të qëndrueshëm të OShC-ve / 

shërbimeve, në konsultim me Sekretariatin e Fondit Global, MShMS, donatorët, bashkive 

kryesore të zgjedhura, evidentimin e nivele të ndryshme të ndërhyrjeve për arritjen e 

qëllimit kryesor.  

Udhërrëfyesi duhet të përfshijë një hartë të institucioneve dhe aktorëve kyç për t'u 

përfshirë në secilin proces,me fokus të veçantë në OShC / OJQ që kanë treguar aftësinë 

thithëse të fondeve publike. Mbështetja e aktorëve kombëtarë për përgatitjen e planit të 



ngritjes së kapaciteteve për OShC-të dhe përfshirjen e çështjeve shëndetësore përfshirë 

HIV / AIDS dhe TB si pjesë e aktivitetit të tyre, në bashkëpunim të ngushtë me 

Agjencinë për Shoqëri Civile, dhe jo vetëm. 

 

Të përcaktojë një axhendë lobuese mbi temat e lidhura me shëndetin në bashkëpunim të 

ngushtë me Agjencinë për Shoqëri Civile, ministritë e linjës dhe bashkitë. 

 

Të identifikojë burimet potenciale të financimit publik që mund të përdoren për të 

mbështetur aktivitetet e OSHC-ve, duke përfshirë në nivel kombëtar dhe rajonal. 

 

Të organizojë konsultime dhe takime me aktorë kryesorë, veçanërisht me qeverisjen 

lokale, për të diskutuar, negociuar dhe përpunuar mekanizmat publikë për mbështetjen 

ndaj OShC-të që ofrojnë shërbime për popullatat kyçe.  

 

 

4. Aktivitetet dhe afatet kohore 

 

Konsulenti do të jetë përgjegjës për mbledhjen e të dhënave dhe prodhimin e një analize 

të përgjithshme. 

Pjesa më e madhe e vlerësimit do të përbëhet nga: 

 

 Desk review - analiza e dokumentacionit në dispozicion (në letër dhe online). 

 Takimet me aktorët kryesorë (të përzgjedhur nga konsulenti dhe/ose të sugjeruara 

nga Sekretariati i Fondit Global apo Njësia e Menaxhimit të Programit) për të 

plotësuar informacionin dhe për të vërtetuar gjetjet e desk review 

 Përditësimi i aktorëve kryesorë të vendit dhe Njësisë së menaxhimit të programit 

mbi gjetjet gjatë analizës. 

 Përgatitja e raportit final duke përfshirë edhe opinionet kryesore të ofruara nga 

aktorët kryesorë. 

 

Faza fillestare (Qershor – Korrik 2018)  

 

 Desk review 

 Rishikimi i të dhënave dhe raporteve që përshkruajnë rolin e shoqërisë civile në 

parandalimin, kujdesin dhe suportin, sidomos ndaj popullatave kyce. 

 Takime me aktorët kryesorë në nivel kombëtar, Fondin Global dhe partnerë të 

tjerë. 

 Rishikimi i legjislacionit aktual, politikave dhe praktikave me qëllim ofrimin e 

rekomandimeve në lidhje me institucionet me të përshtatshme që duhet të marrë 

përgjegjësinë për kontraktimin dhe si të kalohen pengesat ligjore ose mangësitë në 

kornizat ligjore dhe rregullatore me qëllim që shoqëria civile të kontraktohet për 

ofrimin e shërbimeve për HIV/TB. Konkluzionet dhe rekomandimet e analizës do 

të rezultojnë/pasojnë në marrëveshje midis aktorëve dhe aprovimin nga ana e 

qeverisë të mekanizmit që qeveria të mund të financojë OShC-të në sektorin 



shëndetësor. Kjo do të përfshijë krijimin e institucioneve përgjegjëse për a) 

tenderimin, b)blerjen e elementeve të paketës bazë të shërbimit dhe c) 

koordinimin e aktiviteteve të planifikuara. 

 

Faza II (Gusht -Shtator 2018).  

Planifikimi dhe hartimi i rekomandimeve mbi procedurat dhe udhëzuesit për 

kontraktimin e shoqërisë civile dhe hartimi i elementeve mbështetëse për 

mekanizmin e kontraktimit pritet të çojë në shpalljen e një thirrjeje për propozime  

ne 2019 për procesin e kontraktimit (tentativë) gjatë gjysmës se dytë të vitit 2019 

(me përdorimin e fondeve publike). 

 

Faza III ( Tetor 2018-Dhjetor 2018) 

Mbështetje për zbatimin e mekanizmit të kontraktimit social. 

Ofrimi i trajnimeve për institucionet qeveritare dhe shoqërisë civile mbi kuadrin 

rregullator dhe kërkesat e ndryshme për zbatimin efektiv të financimit publik në 

ofrimin e shërbimeve të HIV dhe / ose TB. Trajnimi do të mbulojë aspektet kyçe 

që do të mundësojnë fillimin e zbatimit. 

Të mbështesë monitorimin dhe vlerësimin fillestar të politikave të prokurimit 

social në Shqipëri, duke përfshirë monitorimin me bazë komuniteti të përgjigjes 

ndaj sëmundjes. 

 

5. Rezultatet direkte nga konsulenca  

 

1. Kapaciteti kombëtar i qeverisë dhe OShC-ve është forcuar për: 

a) të inicuar dialogë konstruktivë mbi financimin publik të shoqërisë civile 

në ofrimin e shërbime të HIV dhe TB;  

b) të ndërtuar së bashku kuadrin institucional që do të rregullojë këtë 

financim publik;  

c) të prodhuar procedura të qarta me të cilat do të fillojë një projekt pilot 

për këtë mekanizëm në vitin 2019;  

d) të nxjerrë mësime të nxjerra dhe të përmirësojë zbatimin. 

 

2. Aksesi i popullatës kyce në shërbimet e HIV dhe TB aktualisht të financuara 

nga Fondi Global nuk ndikohet nga ulja e financimit të jashtë, përkundrazi 

vazhdohet me anë të financimin publik. 

 

6. Kualifikimet  

 Diplomë universitare të avancuar në studimet shoqërore, studimet e zhvillimit, 

administratën publike ose ndonjë fushë tjetër relevante; 

 Trajnime ose studime në menaxhimin e projekteve / programeve do të ishte një 

përparësi; 

 Të paktën 5 vjet përvojë në administrimin ose menaxhimin e projekteve / 

programeve në sektorin e shëndetësisë ose në sektorë të lidhur me të. 

  Përvoja e menaxhimit të projekteve shëndetësore në lidhje me HIV apo TB do të 

ishte një përparësi; 



 Përvojë në punën me institucionet kombëtare dhe lokale, si dhe organizatat e 

shoqërisë civile; 

 Njohuri dhe përvoja e ndërtimit të partneriteteve; 

 Njohje të shkëlqyer të gjuhës angleze 

  

7. Aftësitë  

 Kapacitete planifikimi, aftësi analitike dhe implementuese 

 Përvojë dhe sukses i provuar që punon me aktorë të ndryshëm, duke kërkuar aftësi 

vendimmarrëse me informacion të kufizuar dhe në afate të ngushta; 

 Aftësia për të identifikuar hendeqet dhe riskun e implementimit dhe adresimin e 

tyre; 

 Fleksibiliteti për të punuar nën presion dhe për të marrë vendime. 

 

8.Dokumentet e kërkuara 

 Letër motivimi  

 CV sipas formatit europian 

 Çdo dokument tjetër mbështetës për kualifikimet dhe eksperiencat  në fushën e 

shërbimit. 

 

9.Kriteret e përzgjedhjes  

Kriteret e përzgjedhjes do të bazohen në ekperiencën individuale dhe kualifikimet.  

 Kualifikimet e përgjithshme    40 pikë 

 Eksperienca në fushën e shërbimit   60 pikë  

Për cdo paqartësi lutemi  shkruani në adresën globalfund.albania@gmail.com.  

 

Dokumentet e nevojshme të dërgohen me email në adresën: 

globalfund.albania@gmail.com  deri në datën 01.06.2018  orari zyrtar ora 14:00  me titull 

aplikimi  Shërbim konsulence për programin e Fondit Global. 
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