
 

 

 

Termat e Referencës 

Ekspert/kompani për ngritjen e kapaciteteve të Qendrave të Rehabilitimit me Bazë në Komunitet 

 

Organizata HandiKOS (Shoqata e paraplegjikëve dhe paralizës së fëmijëve të Kosovës) 

Qëllimi i Angazhimit Zhvillimi dhe fasilitimi i trajnimit mbi ngritjen e kapaciteteve të ofruesëve të 
shërbimeve sociale në menaxhim dhe planifikim të shërbimeve në Qendrat e 

Rehabilitimit në Bashkësi 

Lokacioni Prishtinë, Kosovë 

Kohëzgjatja Tetor 2022 

Data e pritshme e 

fillimit  

Tetor, 2022 

 

HANDIKOS  
 

Shoqata e Paraplegjikëve dhe Fëmijëve të Paralizuar të Kosovës (këtu e tutje HandiKOS) është themeluar në 

vitin 1983 me objektivin kryesor për të arritur njohjen dhe pjesëmarrjen e plotë të personave me aftësi të 
kufizuara në shoqëri. HandiKOS aktivisht mbron në nivel lokal dhe qendror të drejtat e personave me aftësi 

të kufizuara, duke synuar krijimin e një mjedisi të pranueshëm dhe gjithëpërfshirës nëpërmjet rritjes së 

mundësive për punësim; përmirësimit të qasjes në arsim, mirëqenien sociale dhe skemat e sigurimit social, 
si dhe përmirësimin e qasjes fizike të kësaj kategorie.  

 

HANDIKOS në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë është duke implementuar projektin 

“Avancimi i kapaciteteve për të drejtat e fëmijëve”, financuar nga BE-ja dhe që menaxhohet nga Zyra e 
Bashkimit Evropian në Kosovë. Projekti synon të kontribuojë në forcimin, promovimin dhe mbrojtjen e të 

drejtave të fëmijëve në shërbimet sociale dhe OSHC-ve që ofrojnë shërbime për fëmijët. 

 

Qëllimi i përgjithshëm  

Një ndër objektivat kryesore të projektit është ngritja e kapaciteteve të Qendrave të Rehabilitimit me Bazë 

në Komunitet (këtu e tutje QRB). Ky program është i vetmi shërbim specifik për aftësi të kufizuara, i dedikuar 

fëmijëve dhe të rriturve me aftësi të kufizuara në Kosovë i cili funksionon përmes 13 qendrave të Handikos 
në të gjithë Kosovën, si dhe 24 zyra lokale. Gjatë vitit 2018, HANDIKOS përfundoi procesin e vlerësimit të 

programit të Rehabilitimit me Bazë në Komunitet, gjetjet kryesore të së cilit rekomanduan nevojën e 

promovimit të zgjidhjeve më të qëndrueshme për shërbimet e QRB. 
 

Për këtë qëllim, në përpjekje për të forcuar kapacitetet e Qendrave të Rehabilitimit me Bazë në Komunitet 

në menaxhim dhe rritjen e bashkëpunimit të tyre me komunat përkatëse, ne jemi duke kërkuar një 
ekspert/kompani për zhvillimin dhe fasilitimin e trajnimit mbi ngritjen e kapaciteteve të ofruesëve të 

shërbimeve sociale në menaxhim dhe planifikim të shërbimeve.  

 

Eksperti/kompania do të jetë përgjegjës për zhvillimin e modulit të trajnimit në përputhje me nevojat e 
identifikuara nga vlerësimi i programit të Rehabilitimit me Bazë në Komunitet të vitit 2017-2018, dhe 

fasilitimin e punëtorisë dy-ditore për ngritjen e kapaciteteve të QRB. 

 



 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 

Të zhvilloj një modul të trajnimit që u përgjigjet rekomandimeve të identifikuara si më poshtë: 

o Promovimi i zgjidhjeve më të qëndrueshme të menaxhimit të shërbimeve sociale; 

o Fuqizimi i aftësive të ofruesëve të shërbimeve të QRB-ve;  

o Të fasilitoj punëtorinë dy ditore për ngritjen e kapaciteteve të ofruesëve të shërbimeve 

sociale në menaxhim dhe planifikim të shërbimeve. 

 

Kohëzgjatja dhe pritjet  

 
Konsulenca është planifikuar të fillojë në tetor, me një angazhim prej dy (2) ditë pune gjatë të cilave pritet:  

 Pregaditja e draftit të parë të modulit bazuar në rekomandimet e dalura nga vlerësimi i 

programit dhe në bashkëpunim të ngusht me stafin e HANDIKOS; 

 Finalizimi i modulit bazuar në sygjerimet e akterëve kryesor;  

 Të mbështes stafin e projektit në krijimin e para dhe pas testit, për marrjen e 

reagimeve/feedbacku-un e pjesëmarrësve në punëtori; 

 Fasilitimin e punëtorisë dy-ditore për ngritjen e kapaciteteve të Qendrave me Bazë në 

Komunitet;  

 Të bashkëpunoj ngusht me stafin e HANDIKOS para dhe gjatë implementimit të 

trajnimit. 

 

Kualifikimet dhe eksperienca 

 

Eksperti lokal duhet të ketë: 

 Diplomë universiteti në fushat përkatëse për këtë pozitë;  

 Eksperiencë në hartimin e moduleve të ngjajshme; 

 Eksperiencë në udhëheqjen e trajnimeve; 

 Të këtë njohuri mbi veprimtarinë e programit të Qendrave të Rehabilitimit me Bazë në 

Komunitet dhe aftësisë së kufizuar në përgjithësi; 

 Shkathtësi të shkëlqyeshme fasilituese në organizimin e punëtorive dhe trajnimeve;  

 Aftësi për t’i rrespektuar afatet kohore; 

 Shkathtësi në të shkruar dhe të folur të gjuhës shqipe dhe angleze. 

 

Aplikuesit duhet të dorëzojnë  

 Një draft propozim mbi përmbajtjen dhe strukturën e mundshme të modulit të trajnimit dhe 

metodologjinë që do të përdorej për procesin e zhvillimit të punëtorisë dy ditore; 

 Nje letër interesi që paraqet arsyet që ai/ajo është i/e përshtatshëm dhe ka njohuri dhe eksperiencë në 

fusha të ngjashme të shoqëruara me dëshmi të përvojës së punës në zhvillimin dhe hartimin e 

moduleve të trajnimit dhe fasilitimin e tyre;  

 Curriculum Vitae (CV); 

 

 



 

 

Procedurat e aplikimit  

Aplikacionet duhet të dorëzohen në formë elektronike në: arta.sejdiu@handi-kos.org me titull “Ekspert 

lokal”, më së largu deri më 07 tetor, 2022, deri në ora 23:59. 

 

Do të kontaktohen vetëm kandidatët që hyjnë në listën e ngushtë.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arta.sejdiu@handi-kos.org


 

 

Terms of References 

Expert / company for capacity building of Community Base Rehabilitation Centers 

 

Organization HANDIKOS (Association of Paraplegics and Paralyzed Children of 

Kosovo) 

Purpose of Commitment Development and facilitation of training on capacity building of social 

service providers in management and planning of services in Community 

Rehabilitation Centers 

Location Pristina, Kosovo 

Duration October, 2022 

Expected start date October, 2022 

 

HANDIKOS  

Association of Paraplegics and Paralyzed Children of Kosovo (from now on HANDIKOS), established in 
Kosovo in 1983, aims to achieve full recognition and participation of people with disabilities (PWD) in 

society. HANDIKOS actively advocates at local and central level for the rights of PWD, aiming to create 
an inclusive environment through increasing employment opportunities; improving access to education, 

social welfare and social security schemes; and improving physical accessibility. 

 
HANDIKOS in partnership with SOS Children’s Villages Kosovo is implementing the project “Advancing 

capacities for child rights”, funded by EU and managed by European Union Office in Kosovo. The project 

aims to contribute toward strengthening, promoting and protection of the child’s rights in social services 
and CSOs providing services for children. 

 

 

Overall purpose of the assignment  

 

One of the main objectives of the project is capacity increase of the Community Based Rehabilitation Centers 

(from now on CBR). The CBR program is the only disability specific service dedicated to children and adults 
with disabilities in Kosovo, which operates through 13 Handikos centers throughout Kosovo, as well 24 local 

offices. During 2018, HANDIKOS completed the Community Based Rehabilitation Program evaluation 

process, the main findings of which recommended the need to promote more sustainable financing solutions 

for CBR services, and undertaking interventions to increase the capacity of managers in the field of advocacy 
for sustainable financing and management. 

 

To this end, in an effort to strengthen the capacity of Community Based Rehabilitation Centers in 
management and increase their cooperation with relevant municipalities, we are looking for an expert / 

company for the development and facilitation of training on raising the capacities of social service providers 

in the management and planning of services. 

 
The expert / company will be responsible for developing the training module in accordance with identified 

needs through evaluation of the Community Based Rehabilitation Program during 2017-2018, and provision 

of the two-day workshop for capacity building of CBR’s. 
 

 

 



 

 

Duties and responsibilities:  

 Promotion of more sustainable management solutions for social services; 
 Strengthening the capabilities of CBR service providers; 

 Facilitate the two-day workshop for capacity building of social service providers in service 

management and planning. 

 

Duration and expectations  

 

The consultation is scheduled to begin in October, with a commitment of two (2) working days, during which 

it is expected: 

 To prepare the module draft based on the recommendations derived from the program 

evaluation and in close cooperation with HANDIKOS staff; 

 To finalize the module based on the suggestions of the main actors; 

 To support project staff in creating pre and post-test, for receiving feedback from 

workshop participants; 

 To facilitate the two-day workshop for capacity building of Community Based 

Rehabilitation Centers  

 To collaborate closely with HANDIKOS staff before and during the implementation of 

the training. 

Qualifications and experience  

 
The local expert should have: 

 University Degree in relevant areas for this position; 

 Experience in developing similar modules; 

 Experience in conducting trainings; 

 Possesses knowledge on the activity of Community-Based Rehabilitation Program and 

disability in general; 

 Excellent facilitation skills in organizing workshops and trainings; 

 Ability to meet deadlines; 

 Good writing and speaking skills in Albanian and English. 

Applicants are requested to submit  

 

 A draft proposal on the content and possible structure of the training module and the methodology 

to be used for the two-day workshop; 

 Letter of interest that presents the reasons that he / she is suitable and has knowledge and experience 

in similar fields, accompanied by evidence of work experiences in the development and facilitation 

of training modules; 

 Curriculum Vitae (CV); 

 

Application procedure  

Applications should be sent electronically to: arta.sejdiu@handi-kos.org entitled "Local Expert", no later 

than October 07, 2022, until 23:59.  

 

Only short listed candidates will be contacted! 
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