
 
  

 

Termat e Referencës: Ndihmës Nutricionist Vendor 

   

Numri i Referencës: SiV2022NV 

 

Fushëveprimi: 

 

Ndihmës Nutricionisti Vendor do të ndihmojë dhe do të punojë së bashku me një 

nutricionist ndërkombëtar në zhvillimin e protokolleve të të ushqyerit, të kryejë 

hulumtime bazë, të mbështesë organizimin e trajnimeve të specializuara për 

personelin e spitalit si dhe të zbatojë aktivitete të tjera të lidhura me projektin në lidhje 

me protokollet e të ushqyerit. 

 

Nutricionisti vendor do të punësohet si ekspert i jashtëm i cili do të punojë në projekt 

dhe do të jetë në gjendje të bëjë të gjitha aranzhimet e tij/saj për sa i përket zyrës, 

pajisjeve të punës, logjistikës dhe udhëtimit. Kohëzgjatja e kësaj kontrate është 

deri në 6 muaj. Datat dhe numri i ditëve të punës të parashikuara në këtë kontratë janë 

40 ditë pune dhe do të shpërndahen në një periudhë nga dhjetori 2022 deri në janar 

2023, shkurt 2023, mars, prill dhe maj 2023. Datat e sakta të ditëve të punës do të bien 

dakord me ekipin e projektit dhe ekspertin nutricionist ndërkombëtar. 

 

Sfondi i projektit: 

 

Qëllimi i projektit Humedica në Kosovë është të përmirësojë ofrimin e shërbimeve 

shëndetësore në spitalin e përgjithshëm të qytetit të Pejës, Kosovë, duke zhvilluar dhe 

zbatuar standarde të ushqyerjes dhe aktivitete plotësuese për të përmirësuar aftësitë 

e personelit spitalor përmes trajnimeve dhe punëtorive të përshtatura. 

 

Nëpërmjet këtij projekti, spitali do të jetë në gjendje të organizojë katering dhe 

mbështetje ushqimore me të gjitha shërbimet e tjera në një spital dhe të ofrojë kujdes 

të duhur ushqimor për të gjithë pacientët në të gjitha repartet/njësitë. 

 

Jemi në kërkim të një specialisti vendor nutricionist (të jashtëm) për të mbështetur 

ekspertin ndërkombëtar në zhvillimin e protokolleve dhe standardeve të të ushqyerit 

dhe udhëzimeve përkatëse, si dhe ngritjen e kapaciteteve të stafit të spitalit për të 

zbatuar këto standarde. 

 

Aktivitetet e mëposhtme do të kryhen: 

 

- Mbështetje/zhvillim i hulumtimit bazë (formulari i pyetësorit) dhe kryerje e 

anketimit me personelin e spitalit (kryesisht anketim të të dhënave për të 

vlerësuar statusin e treguesve kryesorë sipas kornizës logjike dhe 

zinxhirit/matjes së rezultateve të ndërhyrjes; 

- Mbështetje për ekspertin ndërkombëtar në krijimin e planeve të shujtave mostër 

për përdorim individual nga pacientët dhe krijimin e profileve të kërkesave për 

furnitorët; 



 
  

- Pjesëmarrje në zhvillimin e plan-programeve sipas përmbajtjes dhe nevojave 

për ngritjen e kapaciteteve të personelit spitalor në spital 

- Mbështetje logjistike e trajnimeve (ToTs) për të zbatuar këto standarde dhe për 

të mundësuar mundësitë e edukimit dhe trajnimit të vazhdueshëm në këtë fushë 

për të trajnuar stafin shtesë të spitalit; 

- Çfarëdo detyrë tjetër të caktuar nga projekti; 

 

Kërkesat profesionale: 

 

- Diplomë në nutricionizëm – diplomë bachelor ose e barasvlershme; dëshmi që 

duhet të dorëzohet; një kriter i domosdoshëm. 

- Përvoja si praktikues nutricionist në spital dhe/ose klinika shëndetësore në 

vlerësimin dhe krijimin e menusë ushqimore dhe punës me pacientë të veçantë 

është përparësi; Aplikimit për punë mund t'i bashkëngjitet dëshmi/letër 

referencë; 

- Është e dëshirueshme njohja e mirë e industrisë së sigurisë ushqimore, 

higjienës dhe hotelerisë përkatëse për HACCP; Referenca e cila dëshmon 

përvojën mund të dorëzohet nëse është e disponueshme. 

- Dëshmi se kandidati nuk është nën hetim penal - jo më e vjetër se një muaj; 

- Kopje e letërnjoftimit; 

- Kopje e konfirmimit të llogarisë bankare – jo më e vjetër se 1 muaj. 

- Nutricionistit vendor mund t’i kërkohet të ofrojë mbështetje udhëtimi për 

Nutricionistin Ndërkombëtar brenda qytetit të Pejës. 

 

Përveç kërkesave të mësipërme, aplikuesi duhet të paraqesë veçmas një ofertë 

financiare dhe teknike për shërbimet e kërkuara. Dështimi për të paraqitur ndonjë nga 

dokumentet e përmendura më sipër do të rezultojë me diskualifikim. Kriteret e dhënies: 

oferta më e ulët e cila është teknikisht e përputhshme. 

 

Aplikimet janë të hapura deri më 14 dhjetor 2022. Ju lutemi dërgoni aplikacionin tuaj 

në këtë e-mail info@syriivizionit.org, vlora.latifi@syriivizionit.org, ose në formë fizike 

tek zyrat e OJQ “Syri i Vizionit”, Rruga Isa Demaj Nr 14 Pejë.  
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