Termat e Referencës
Njoftim për Ekspert/Kompani për të realizuar një video të shkurtër
për promovimin dhe ndërgjegjësimin e komunitetit për gjithpwrfshirjen e te rinjëve
me aftësi tw kufizuar

Organizata:

Projekti:
Koha e angazhimit

Shoqata Ndihmoni Jetën
Fshati Prush, Njesia Administrative Vaqarr, Tirane
Tel: +355(044)803370
Web site: info@helpthelife.org.al
Te rrinjt me aftwsi tw kufizuar, advokojne pwr pwrfshirjen e tyre
sociale.
Nëntor 2019 –Dhjetor 2019

Shoqata “Ndihmoni Jetën”, është një organizatë kombëtare me një eksperiencë prej 20 vjetësh në fushën e mbrojtjes
së të drejtave të personave me aftësi të kufizuar dhe ofrimit të Shërbimeve të aftësimit për jetën e fëmijëve dhe të
rinjëve me aftësi të kufizuar në Qendër ditore, komunitet, dhe gjithëpërfshirje në sistemin arsimorë.
Shoqata Ndihmoni Jetën, është duke zbatuar Projektin “Te rrinjt me aftwsi tw kufizuar, advokojne pwr pwrfshirjen e
tyre sociale.” i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga World Vision dhe SEEYN.
Ky projekt synon fuqizimin i 200 të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale për të siguruar përfshirjen e tyre në
shoqëri, si dhe trajnimi i personelit të shërbimeve publike dhe prindërve për të mbështetur dhe inkurajuar vetëpërfaqësimin e të rinjve me aftësi të kufizuara intelektuale. Projekti do te zbatohet në disa nga bashkitë më
thelbësore të vendit si, Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Korçë, Vlorë, Lezhë, Librazhd dhe Prrenjas.

Në kuadër të implementimit të këtij projekti, Shoqata “Ndihmoni Jetën” kërkon të kontraktoj një ekspert
apo kompani, të aftë për të demonstruar aftësi humane, etike dhe teknike dhe për të realizuar një video
promovuese dhe ndërgjegjësuese për projektin e mësipërm.
Qëllimi i shërbimit:
Ndihmoni Jetën kërkon të realizoj një video promovuese për të ndërgjegjësuar komunitetin mbi i drejtat e tw
rinjwve me aftwsi tw kufizuar dhe gjithpwrfshirjen e tyre ne shoqwri.
Metodologjia
Eksperti/agjensia do të rekrutohet për të punuar ngushtë me stafin e projektit për të zhvilluar një video siç është
përshkruar më sipër. Produkti do të përdoret si mjet advokimi për të promovuar të drejtat e tw rinjwve me aftësi
të kufizuara dhe promovimin e tyre nw jetën sociale.. Individi ose agjencia duhet të punojë ngushtë me Ndihmoni
Jetën në përgatitjen e skemës dhe prodhimit përfundimtar të mbuluar nga ky TOR. Para fillimit të zhvillimit të
dokumentacionit të videos të praktikave më të mira të rasteve, do të mbahet një takim fillestar ndërmjet individëve /
agjencisë dhe Ndihmoni Jetën dhe më pas të dy palët do të takohen në baza një javore për të vlerësuar progresin
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dhe sfidat e procesit. Në fund të konsultimit, do të organizohet një takim mes personave që do të përfshihen në
video ekspertëve dhe një grupi më të gjerë të punonjësve nga Ndihmoni Jetën, në mënyrë që ekspertët të realizojnë
filmimet e nevojshme.
Detyrat që pritet të realizohen nga Eksperti/Agjensia:
Nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të Koordinatores të Projektit dhe ekspertit të fushës pranë Shoqatës, individët /
agjencia pritet të:
• Përcaktoj një plan kohor që tregon kohën e nevojshme për përgatitjen, xhirimin, redaktimin dhe finalizimin
e videos;
• Kryerja e xhirimeve (versionet e regjistrimit të gjata dhe të shkurtra) të aktorëve të përfshirë të projektit;
• Shembuj të punimeve të mëparshme gjithashtu duhet të dorëzohen;
• Zhvillimi i procedurave të përshtatshme për redaktimin dhe finalizimin e pamjeve të përgjithshme në
versionin përfundimtar të titruar.
Përgjegjësitë e Ndihmoni Jetën
• Të sigurojë të gjitha materialet e kërkuara në kohën e duhur;
• Identifikoj pjesëmarrësit për videon dhe siguroj pjesëmarrjen e tyre;
• Lehtësimi i bërjes së videos në zonat ku implementohet projekti,
• Mbikëqyrë ofruesin e shërbimeve duke menaxhuar kontratën e konsulencës;
• Monitoron respektimin e afateve të përcaktuara;
• lehtësimi për dhënien e informacionit të kërkuar;
• Ofrimi i udhëzimeve në të gjitha fazat e ekzekutimit, miratimi i të gjitha rezultateve dhe lehtësimi i hedhjes
së videos në faqen e projektit dhe ndërhyrjet.

Vendi i konsulencës: Tiranë
Kohëzgjatja e konsulencës: Nëntor – Dhjetor 2019
Produkti
Kompania pritet të dorrëzoj tek Shoqata Ndihmoni Jetën një video me kohëzgjatje 1’-2’ jo më vonë se data
31 Dhjetor 2019.
Rezultatet kryesore të detyrës do të jenë:
• Hartimi i draftin të historisë për komentet dhe kontributet e ekipit të projektit - 30 Nëntor 2019
• Drafti i parë i videos,
• Dorëzimi i draftit përfundimtar të videos,
• Dorëzimi përfundimtar i videos deri më 31 Dhjetor 2019.
SPECIFIKIMET E TJERA: Video do të jetë në gjuhën shqipe dhe me titra në gjuhën shqipe. Kohëzgjatja
duhet të jetë 1’ - max 2 minuta. Video duhet të dorëzohet në HD me CD (2 kopje).
Kualifikimet, Përvoja e kërkuar:
• Eksperiencë e provuar në përgatitjen e Mesazheve/spoteve me natyrë Sociale në Shqipëri në
mënyrë të ndjeshme dhe etike (Duhet të sigurohen linket e videos / spoteve / rasteve /
dokumentarëve);
• Njohuri për gjendjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në Shqipëri;
• Aftësi e provuar për të përmbushur afatet dhe për të punuar nën presion;
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•
•

Fleksibiliteti në përgjigjen ndaj nevojave të agjencisë kontraktuese. Kualifikimi ose eksperienca që
kërkohet
Preferohen aplikime nga ekspert/kompani të cilët e ushtrojnë aktivitetin në qytetin e Tiranës.

Paraqitja e aplikimit: Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin:
1. Oferten financiare
2. CV-në e tyre profesionale PDF ose MS Word (në një postë të vetme)
3. Punime të mëparshme të të njëjtit lloj (link ose cd me materialet)

Përzgjedhja e individit do të bazohet në:
• Sa mirë aplikimi plotëson kërkesat e përcaktuara në Termat e Referencës.
• Përvojë relevante
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen.
Aplikantët gjithashtu mund të dorëzojnë aplikimet e tyre në kopje fizike ose elektronike në adresat e
mëposhtme jo me vone se data 10 Nëntor 2019, ora 16:00.
1. Shoqata Ndihmoni Jetën, Fshati Prush, Njësia Administrative Vaqarr, Tiranw
2. e-mail: info@helpthelife.org.al
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