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1) Prapavija:  

Si rezultat i rritjes tashmë ekzistuese dhe shtesë të popullatës së moshuar në Republikën e 

Maqedonisë Veriore, kërkesa për kujdes të integruar dhe shërbime mbështetëse për gratë 

dhe burrat e moshuar aktualisht është shumë më e lartë se furnizimi në treg. Kryqi i Kuq i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut (KKRMV) është një ofrues i njohur kombëtar me përvojë 

profesionale dhe falas i ndihmës shëndetësore dhe sociale për burra dhe gra të moshuara në 
nevojë. Sidoqoftë, KKRMV mbështetet në mbështetjen e jashtme për të vazhduar me ofrimin 

e shërbimeve kryesore për të përmirësuar jetën e grave dhe burrave të moshuar në lidhje 
me shëndetin dhe dinjitetin e tyre. Kjo nevojë për ndihmë është një sfidë për ofrimin e 

shërbimeve cilësore në planin afatgjatë. Projekti Zhvillimi i shërbimeve të biznesit për 
kujdesin dhe mbështetjen e integruar në Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut 

(KKRMV) mbështet KKRMV të vazhdojë të ofrojë sigurim cilësor të kujdesit të integruar dhe 
shërbimeve mbështetëse për gratë dhe burrat e moshuar duke zhvilluar një model 

gjithëpërfshirës të biznesit për ofrim i qëndrueshëm i shërbimeve brenda organizatës së tij. 

Modeli i biznesit do të përmbajë tre shtylla për të ndihmuar njerëzit e moshuar në nevojë 
dhe për të gjeneruar të ardhura për të financuar këto shërbime shëndetësore dhe sociale në 

planin afatgjatë. Projekti do të çojë në pavarësinë e ndihmës dhe do të hedhë bazat për vetë-
qëndrueshmëri në ofrimin e shërbimeve. 

Shtylla e dytë brenda këtij projekti është pilotimi i Shërbimit të Butonit të Emergjencës (BE). 

60 burra dhe gra të moshuar në Maqedoni do të zgjidhen si klientë për shërbimin e butonit 
të emergjencës (BE) të sapo futur dhe të bazuar në tarifë në Republikën e Maqedonisë së 

Veriut. KKRMV do të krijojë një shërbim të qëndrueshëm dhe efikas të BE i cili është i 



 

 

                                       

frymëzuar nga përvojat austriake dhe zvicerane për funksionimin efikas të shërbimeve të 

BE. 

Projekti është hartuar si një Aleancë Strategjike me Agjencinë Austriake të Zhvillimit (ADA). 
Kryqi i Kuq Austriak (AutRC) do të menaxhojë dhe Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë 

së Veriut (KKRMV) do të zbatojë projektin. AutRC dhe KKRMV janë duke kërkuar 
partneritete shtesë private dhe publike me organizata kombëtare dhe ndërkombëtare dhe 

aktivitete të biznesit me qëllim të bashkëpunimit të qëndrueshëm pas përfundimit të 
kohëzgjatjes reale të projektit. 

 

2) Shqyrtimi i qëllimeve: 

Qëllimi kryesor është të sigurojë mbështetje teknike dhe shërbime këshilluese brenda 
shërbimit BUTONI EMERGJENT 

 

3) Përshkrim detal i detyrave: 

 Vlerësimi i nevojës infrastrukturore për harduer dhe softuer, si dhe protokollet e 
komunikimit në qendrën e thirrjeve të BUTONIT EMERGJENT dhe paraqitja e një 
propozimi për rregullim sipas nevojave; 

 Siguroni mbështetje teknike për tre vende pune dhe një vend pune në distancë 
(përmes smartphone) duke përfshirë PC, printer, internet, telefon VoIP, server lokal. 

 Të sigurojë të dhëna për kompaninë lokale më të përshtatshme dhe me kosto efektive 
të telekomunikacionit në lidhje me sigurimin e kartave SIM për pajisjet e monitorimit. 

 Të zhvillojë plan për situata emergjente për skenare të ndryshme për situata 
emergjente siç janë ndërprerja e rrymës apo rënia e internetit 

 Qasje për konsultime gjatë instalimit të softuerit të jashtëm të siguruar deri në 10 orë 

 Përkrahje teknike sipas nevojës gjatë orarit të punës (08-16) 

 
4) Subjekteve përkatëse u kërkohet të përmbushin kriteret e mëposhtme: 

- Të bëhet fjalë për kompani. 
- Njohja e gjuhës angleze. 
- Ekspertizë në IT, telekomunikime, instalim dhe mirëmbajtje e softuerit. 

5) Duhet të dorëzohen dokumentet në vijim: 

-  



 

 

                                       

- Oferta financiare në MKD (maksimumi 1 faqe) për gjithsej 60 ditë pune në 
periudhën Prill 2021- Gusht 2023 (1 ditë = 8 orë pune) 

- Portfolio profesionale 

- Statusi aktual i Regjistrit Qendror. 

 

6) Mënyra e pagesës: 

 
Në 5 transferime në një vlerë totale prej 20% të shumës totale, pasi të keni marrë një 
raport mbi punën e përfunduar. Një total prej 5 raportesh duhet të dorëzohen në fund 
të angazhimit. 

 


