
     
                                                      
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

TERMA REFERENCE 

EXPERT(Ë) PËR KRYERJEN E NJË ANALIZE FIZIBILITETI 

PËR LLOGARI TË CARITAS SHQIPTAR PËR PROJEKTIN  

Kapërcimi i Papunësisë së të Rinjve në Nivel Rajonal përmes Mundësive të 

Punësimit në Ballkan 21 

 

1. RRETH PROJEKTIT YourJob 2 
 

Projekti Your Job 2 është një projekt 3-vjeçar, i propozuar si një fazë vijuese e projektit homonim 

të zbatuar në periudhën prill 2019 – korrik 2022. YouJob 2 financohet nga Agjensia Austriake për 

Zhvillim dhe Caritas Austria dhe zbatimi i tij ka nisur në nëntor 2022. Projekti po zbatohet përmes 

partneritetit të organizatave të Caritas-it: Caritas Shqiptar, Caritas Bosnjë & Hercegovinë, Caritas 

Kosova dhe Caritas Serbia. 

 

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të rrisë punësimin e të rinjve/të rejave vulnerabël dhe 

të ofrojë perspektiva të reja. Rrjedhimisht, projekti do të kontribojë për integrimin e të rinjve të 

Evropës Juglindore në tregun e punës (në përputhje me OZHQ-të 1, 4, 5 dhe 8, GAP III). 

 

Rezultatet e projektit: 

R1: Rritja e efikasitetit të zhvillimit të aftësive profesionale, integrimi i tregut të punës dhe krijimi 

i bizneseve për të rinjtë, gratë dhe njerëzit që jetojnë në situatë vulnerabël, siç janë personat me 

aftësi të kufizuara. 

R2: Rritja e efikasitetit të sistemeve të tregut të punës, ndërgjegjësimi më i mirë dhe dialogu i 

qëndrueshëm për integrimin më të mirë në punë të të rinjve, grave dhe njerëzve që jetojnë në 

situatë vulnerabël, siç janë njerëzit me aftësi të kufizuara. 

 

Grupi i synuar: 4.000 të rinj/të reja vulnerabël të moshës 15 deri në 30 vjeç (50% femra/ 50% 

meshkuj; 8% minoritetet; 5% persona me aftësi të kufizuara), të cilët janë të papunë (për një kohë 

të gjatë) ose në fazën e kalimit nga shkolla në tregun e punës dhe që rrezikojnë të jenë të papunë. 

 
1 Your Job 2 është një akronim i emrit të plotë të projektit: Kapërcimi i Papunësisë së të Rinjve përmes Mundësive të 

Punësimit në Ballkan 2 
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Rajonet/zonat e synuara: Shqipëri (Kamza, Lezha, Shkodra, Vau Dejës, Kurbin, Rreshën), Bosnjë-

Hercegovinë (Banja Luka, Čapljina, Mostar), Kosovë (Gjakovë, Mitrovicë, Prizren, Ferizaj), Serbi 

(Aleksinac, Šid, Irig, Zrenjanin). 

 

2. QËLLIMI KRYESOR I ANALIZËS SË FIZIBILITETIT 
Një nga objektivat specifike të projektit synon të rrisë efikasitetin e sistemeve të tregut të punës, 

ndërgjegjësim më të mirë dhe dialog të qëndrueshëm për integrimin më të mirë në punë të të 

rinjve, grave dhe njerëzve që jetojnë në situatë vulnerabël, siç janë personat me aftësi të 

kufizuara. Ky objektiv do të arrihet përmes zhvillimit të një sërë aktivitetesh që synojnë vendosjen 

e një dialogu të gjerë politikash për të përshtatur nevojat dhe burimet mes OSHC-ve, kompanive 

dhe institucioneve, si dhe duke promovuar praktikat më të mira dhe informacionin në lidhje me 

kuadrin ligjor për punësimin e të rinjve. 

Prandaj, qëllimi kryesor i analizës së fizibilitetit është të kryejë një analizë të kuadrit të politikave 

kombëtare dhe vendore mbi punësimin e të rinjve, duke marrë parasysh advokimin e projektit – 

me një vëmendje të veçantë në identifikimin e masave/sistemeve konkrete mbështetëse për të 

rinjtë dhe të rejat vulnerabël.  

Masat e propozuara duhet të jenë të realizueshme në kuadër të projektit të përmendur dhe duhet 

të ofrojnë një bazë për zgjedhjen e strategjive të përshtatshme advokuese.  

Kjo analizë do të zhvillohet në bazë të rekomandimeve të YourJob 2019-2022 dhe do të japë 
udhëzime për aksionet advokuese të projektit. Analiza do ti drejtojë ekipet kombëtare drejt 
qëllimeve të arritshme përmes dialogut të politikave kur bëhet fjalë për përmirësimin e pozitës 
së të rinjve në tregun e punës. Ajo do të theksojë rekomandimet që mund të vihen në praktikë 
me anë të aktiviteteve advokuese dhe që do të sjellin ndryshime konkrete brenda kornizës së 
politikave për mbështetjen e të rinjve. Analiza do të japë rekomandime në lidhje me përbërjen e 
ekipeve advokuese, aleancave dhe përfaqësuesve të palëve të interesuara që mund të 
mbështesin përpjekjet e Caritas-it për të advokuar në lidhje me zbatimin e masave të sugjeruara.  
 
Analiza do të vlerësojë çështjet e papunësisë së të rinjve, si dhe do të ofrojë informacion dhe 

analizë të relevancës, fizibilitetit dhe qëndrueshmërisë së rekomandimeve të propozuara. 

Analiza do të vlerësojë relevancën, koherencën, efektivitetin, efikasitetin, rëndësinë dhe ndikimin 

e pritshëm, si dhe qëndrueshmërinë e veprimeve të advokacisë dhe pajtimin e përputhshmërinë 

e tij me objektivat e përgjithshme kombëtare/vendore të zhvillimit, të specifikuara në ligjet/aktet 

nënligjore dhe programet qeveritare në lidhje me këto çështje.   
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3. DETYRAT/FUSHA E PUNËS  
 

• Një vlerësim i ligjeve, politikave, strategjive, statistikave dhe raporteve ekzistuese në lidhje 

me situatën e punësimit të të rinjve në Shqipëri, me fokus të veçantë tek grupet e të rinjve 

vulnerabël (të rinjtë romë, vajzat e reja, të rinjtë me aftësi të kufizuara) 

• Një vlerësim i politikave vendore ekzistuese në lidhje me punësimin e të rinjve vulnerabël 

në këto qytete/bashki: Shkodër, Lezhë, Kamëz, Vau i Dejës, Rrëshen dhe Kurbin 

• Një analizë e rekomandimeve të projektit në përputhje me ligjet/aktet nënligjore në fuqi 

dhe politikat përkatëse 

• Zhvillimi i rekomandimeve që kanë të bëjnë me aksionet e ardhshme advokuese në kuadër 

të projektit dhe me theks tek implikimi Gjinor 

• Hartimi i draft-raportit të analizës së fizibilitetit 

• Përgatitja e raportit të analizës së fizibilitetit 

• Prezantimi i rekomandimeve të analizës së fizibilitetit për ekipet e krijuara të advokacisë 

së projektit  

 

4. EKSPERTIZA E KËRKUAR 
 

● Diplomë universitare në drejtësi, ekonomi, shkenca sociale.  

● Përvojë profesionale minimumi pesë vjet. 

● Aftësi të mira konceptuale dhe kërkimore/analitike, si dhe aftësi për të analizuar të dhëna 

dhe informacione që vijnë nga burime të ndryshme dhe për të përgatitur materiale 

koherente. 

● Përvojë e dëshmuar në përgatitjen e dokumentave vendore apo kombëtare – politikave 

publike dhe advokimit. 

● Njohuri dhe kuptim i thelluar i çështjeve të papunësisë së të rinjve dhe i shkaqeve 

rrënjësore të përjashtimit social-ekonomik (p.sh. mospërputhja e aftësive, pengesat për 

të kërkuar punë, shërbime punësimi jo-efektive, etj.). 

● Përvojë e dëshmuar në kryerjen e detyrave të ngjashme, si dhe kompetenca dhe përvojë 

e dëshmuar në kryerjen e studimeve të kuadrit ligjor dhe në fushën sociale. 

● Ose përvojë e dëshmuar për organizimin dhe zbatimin e studimeve të fizibilitetit në 

përgjithësi, për identifikimin e burimeve përkatëse të informacionit, krijimin e 

pyetësorëve, etj. 

● Ndërgjegjësim kulturor dhe ndjeshmëri ndaj çështjeve gjinore.  
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Kriteret e përzgjedhjes 

Kandidati më i mirë do të zgjidhet në bazë të përvojës së dëshmuar, metodologjisë së propozuar 

dhe ofertës financiare. 

Caritas Shqiptar, në bashkëpunim me Caritas Austria, ka të drejtë të organizojë intervista me 

ofrues potencialë përpara nënshkrimit të kontratës. 

5. RAPORTIMI 
Përfundimet e analizës duhet të paraqiten në raportin e analizës së fizibilitetit, ku analiza 

themelore të jetë e përfshirë tek shtojcat. Raporti i studimit nuk duhet të jetë më shumë se 30 

faqe. 

Një draft raport i analizës së fizibilitetit i duhet paraqitur Caritas Shqiptar për komente deri më 

datë 1 mars 2023. Caritas Shqiptar do të përcjellë komentet mbi draft raportin e analizës së 

fizibilitetit brenda 15 ditësh pune. 

Eksperti/ët do të marrë/in parasysh këto komente në përgatitjen e raportit përfundimtar të 

analizës së fizibilitetit (maksimumi 30 faqe). Raporti përfundimtar duhet të ketë cilësi të lartë, të 

jetë në gjuhën shqipe dhe do t’i dorëzohet Autoritetit Kontraktor deri më 30 mars 2023.  

6. PROGRAMI KOHOR 
 

VEPRIMI DETYRAT AFATI PERSON 
KRYESOR 

Hapet tenderi  25/11/2022  

Mbyllet tenderi  15/12/2022  

Përzgjedhja e konsulentit që do të kryejë 
studimin 

Nënshkrimi i 
kontratës 

30/12/2022  

Analiza e fizibilitetit - drafti Përgatitja e draftit 
të parë të analizës 
së fizibilitetit 

01/03/2023  

Analiza e fizibilitetit - përfundimtare Dorëzimi i versionit 
përfundimtar 

30/03/2023  
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7. NDIHMË NGA ANA E AUTORITETIT KONTRAKTOR PËR EKSPERTIN/ËT  
Autoriteti Kontraktor do të vejë në dispozicion të konsulentit/ëve informacionin dhe ndihmën e 
mëposhtme:  

• Të gjitha raportet, dokumentat, rekomandimet përkatëse të projektit. 
 

8. DOKUMENTAT E APLIKIMIT 
Aplikimi për analizën e fizibilitetit duhet të ketë informacionin e mëposhtëm:  

1. Curriculum Vitae e ekspertit dhe përshkrimin e përvojave të mëparshme të vlerësimit. (30 
Pikë) 

2. Përshkrimi i metodologjisë (përshkrimi i metodave të studimit që do të përdoren, etj.) (20 
Pikë) 

3. Përbërja e ekipeve të studimit, nëse ka (për secilin ekspert të propozuar, bashkë me 
propozimin, duhet dorëzuar dhe një curriculum vitae si dhe mënyra se si pjesëtarët e ekipit 
do të përfshihen në studim) (20 Pikë) 

4. Oferta financiare (30 Pikë).  
 
Tarifa e ekspertit dhe plani i pagesës 
Ekspertiza e përfunduar duhet bërë deri në fund të muajit mars. Eksperti/ët duhet të japë/in 
tarifën ditore që kërkohet (e negociueshme në përputhje me buxhetin e disponueshëm prej 
maksimumi 2.500 euro). 
 
 
Procedura për dorëzimin e shprehjes së interesit  
Aplikimet duhen bazuar në këto Terma Reference dhe duhen dërguar dorazi në adresën Rruga 

“Don Bosko”, Nr. 4 Tiranë deri në ora 16:00, ditën e enjte, më 15 dhjetor 2022.   

 

 

 

 

 
 


