
Mambo muhimu kwa wasimamizi wa ngazi za mikoa 
na taifa kutoa msaada wa kitaalamu na  

ufuatiliaji kwa ngazi za halmashauri na jamii 
KWA KILA USIMAMIZI UNAOFANYIKA, KUWA NA:
1. Ripoti ya utendaji kazi za wasimamizi wa watoa huduma 

za afya ngazi ya jamii (zikiwemo taarifa za matembeleo 
zilizofanywa na watoa huduma za afya ngazi ya jamii 
kuwatembelea walengwa majumbani)  

2. Vitendea kazi kwa watoa huduma za afya ngazi ya jamii

• Fomu 1.1: Kitendea kazi cha kufanya matembeleo za 
kuwatembelea watoto wa umri wa miezi 0-5, kufanya 
majadiliano juu ya mabadiliko ya tabia 

• Fomu 1.2: Kitendea kazi cha kufanya matembeleo 
za kuwatembelea watoto wenye umri wa miezi 6-11, 
kufanya majadiliano juu ya mabadiliko ya tabia 

• Fomu 1.3: Kitendea kazi cha kufanya matembeleo za 
kuwatembelea watoto wenye umri wa miezi 12-23, 
kufanya majadiliano juu ya mabadiliko ya tabia 

• Fomu 1.4: Kitendea kazi cha kufanya matembeleo 
za kuwatembelea wanawake wajawazito, kufanya 
majadiliano juu ya mabadiliko ya tabia  

3. Orodha ya hatua nane za kufanya majadiliano

4. Horodha ya vitendea kazi kwa ajili ya wasimamizi wa 
watoa huduma za afya ngazi ya jamii

• Fomu 4.1: Orodha ya vitendea kazi vya msimamizi 
wa watoa huduma za afya ngazi ya jamii wakati wa 
matembeleo za kutembelea watoto wote wenye umri 
kuanzia miezi 0-23, kufanya majadiliano ya mabadiliko 
ya tabia 

• Fomu 6.1: Orodha ya vitendea kazi vya mtoa huduma 
za afya kwenye kituo cha kutolea huduma kwa ajili ya 
kuwahudumia akina mama na watoto wote wenye umri 
kuanzia miezi 0-23

5. Nakala mbili za miongozo ya kusimamia mikutano ya 
mwezi (nakala moja kwa ajili ya Afisa Lishe Wilaya na 
nyingine kwa ajili ya Msimamizi wa watoa huduma za 
afya ngazi ya jamii)

6. Vigezo vya kaya za kupewa  kipaumbele

• Kaya masikini zilizopo kwenye mpango wa TASAF 

• Kaya zenye watoto wenye umri wa miezi 3-9

• Kaya zenye watoto wenye uzito pungufu (watoto 
wenye ukondefu wanapaswa kupewa rufaa kwenda 
kuhudumiwa kwenye vituo vya kutolea huduma za afya)

• Kaya zenye mama mwenye ujauzito wake wa kwanza

7. Maelezo ya kazi za Wasimamizi wa watoa huduma za 
afya ngazi ya jamii

8. Maelezo ya kazi na majukumu ya watoa huduma za afya 
ngazi ya jamii; na

9. Orodha ya matangazo ya redio yatakayorushwa mwezi huu 

KAMA UNAJADILI AU KUANGALIA MBINU ZA KULETA 
MABADILIKO CHANYA YA TABIA KATIKA JAMII, KUWA NA:
• Kwa Mafunzo – miongozo ya mabadiliko chanya ya tabia 

katika jamii PD/H na vitini vya kufundishia wakufunzi, 
wawezeshaji na wanaojitolea

• PDI- Orodha ya kuangalia Utafiti wa kutambua mbinu za 
mabadiliko ya tabia ya afya na lishe katika jamii (kitini cha 
18.2)

• Majadiliano ya wanajamii kuangalia mbinu za kuleta 
madaliko chanya ya tabia katika jamii 

• Usimamizi wa majadiliano ya wanajamii kuangalia 
mbinu za kuleta madaliko chanya ya tabia katika jamii  
(kitini cha 32.6)

• Uchunguzi wa kuangalia majadiliano ya wanajamii 
kuangalia mbinu za kuleta madaliko chanya ya tabia 
katika jamii  (kitini cha 5.1)

• Kitini 6.1: mahitaji muhimu ya kuleta mabadiliko 
chanya ya tabia katika jamii

• Orodha ya vifaa vinavyohitajika kwa ajili ya kufanya 
majadiliano ya wanajamii kuangalia mbinu za kuleta 
mabadiliko chanya ya tabia (vitendea kazi) – (kitini 36.1)

• Fomu za usajili na mahudhurio ya watoto (kitini 36.3A)

• Usimamizi wa majadiliano ya wanajamii kuangalia 
mbinu za kuleta madaliko chanya ya tabia (kitini 36.6)
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• Ufuatiliaji

• Uchunguzi wa kina na maswali muhimu (kitini cha 6.2)

• Fomu za usajili na ufuatiliaji wa majadiliano ya 
wanajamii kuangalia mbinu za kuleta madaliko  
chanya ya tabia (kitini 36.4)

• Fomu ya matembeleo za kujitolea za kuwatembelea 
walengwa majumbani (kitini 36.5) (chaguo la hiari)

• Ripoti ya mwaka ya mabadiliko chanya ya  
tabia katika jamii (kitini 36.7)

USAIDIZI KWA MAAFISA LISHE WA WILAYA NA 
WAFANYAKAZI WA SEKTA NYINGINE KWENYE 
HALMASHAURI 
ASTUTE na timu ya wataalamu wa Serikali ngazi ya mkoa, 
wakati wa kwenda halmashauri, kutana na Afisa Lishe wa 
Wilaya na na wafanyakazi wa sekta nyingine, na kama 
inawezekana, nenda na timu ya Afisa Lishe Mkoa na 
wajumbe wengine wa sekta mbalimbali.

Kwa kawaida hutoweza kufanya mambo yote yafuatayo 
katika kikao kimoja, lakini jaribu kufanya mambo mengi 
kadri uwezavyo:

KWA UJUMLA
1. Hudhuria vikao vingi vya kila mwezi kila mwezi (vikao kati 

ya maafisa lishe wilaya na wasimamizi wa watoa huduma 
za afya ngazi ya jamii) kadri iwezekanavyo. Uliza maswali 
kuhakikisha kwamba wasimamizi wa watoa huduma 
za afya ngazi ya jamii wanapitia ripoti kuangalia kama 
zimejazwa kwa usahihi na kwa ukamilifu.

a. Kutegemeana na halmashauri, wasaidie kupanga 
agenda za kikao.

b.  Wakati wowote iwezekanavyo, wahimize viongozi 
wa halmashauri (mfano Mkurugenzi Mtendaji wa 
Halmashauri, Mwenyekiti wa Halmashauri, na viongozi 
wengine kuhudhuria vikao vya kila mwezi. Hakikisha 
wasimamizi wa watoa huduma za afya ngazi ya jamii 
wanapata fursa ya kuelezea changamoto yoyote 
wanayokutana nayo. Uongozi wa halmashauri utakuwa 
umehudhuria kikao ukiwa na watu sahihi wa kutatua 
changamoto zilizowasilishwa na wasimamizi wa watoa 
huduma za afya ngazi ya jamii. 

2. Angalia ucheleweshaji katika kuandaa na kuwasilishwa 
kwa ripoti za kazi na ripoti za fedha. Hii ni pamoja 
na fomu za mahudhurio, karatasi za malipo, saini 
zilizoidhinishwa na mihuri ya ofisi kila inapowezekana. 
Wasaidie kutatua changamoto.

VIONGOZI WA HALMASHAURI (MKURUGENZI MTENDAJI, 
MGANGA MKUU WA WILAYA, N.K)
1. Angalia utayari na kujitolea kwa watendaji wakuu katika 

ngazi ya halmashauri (Mganga Mkuu wa Wilaya, Afisa 
Lishe Wilaya, wafanyakazi wa sekta nyingine, wahasibu) 
katika kutekeleza miradi kwa kiwango cha juu ikiwemo:

a. Kuandaa CMSCNs kwa kuzingatia TOR,  
pamoja na maazimio ya ajenda. 

b.  Kupata fedha za mfuko wa FOG kwa wakati; na 
kama hutoweza kuzipata, fuatilia OR-TAMISEMI ili 
kuhakikisha kuwa fedha zinapatikana.

c. Ushirikiano kati ya Afisa Lishe Wilaya na  
wahasibu wakati wa kuandaa ripoti za  
utekelezaji na ripoti za fedha.

AFISA LISHE WILAYA NA KAMATI YA WILAYA  
YA WADAU MBALIMBALI WA LISHE
1. Angalia Afisa Lishe Wilaya na Kamati ya wilay ya wadau 

mbalimbali wa lishe wanaelewa nini kwa kufanya 
usimamizi saidizi wa kutoa msaada wa kitalaamu kila 
mwezi, kwa nini ni muhimu, nini kinapaswa kufanyika 
wakati wa usimamizi, na mara nyingi ni namna gani 
husimamizi hufanyika.

2. Kwa pamoja na Afisa Lishe Wilaya na Kamati ya lishe ya 
wilaya ya wadau mbalimbali Pitia:

a. Miongozo ya Mtoto Mwerevu (ASTUTE) ya kufanya 
usimamizi wa kila mwezi, Orodha ya vitendea kazi 
kuhakikisha wasimamizi wanavielewa na kujua jinsi 
wanavyoweza kuvitumia ili kuboresha vikao vya kila 
mwezi na utendaji kazi wa watoa huduma za afya 
ngazi ya jamii.

b.  Hakikisha kwamba wasimamizi wa watoa huduma 
za afya ngazi ya jamii wanakuwa na vitendea kazi, 
orodha na miongozo ya kufanya usimamizi wa kila 
mwezi na kwenda navyo wakati wa kufanya kazi.

3. Amua wasimamizi wa watoa huduma za afya ngazi ya 
jamii watafanya vikao vingapi vya kila mwezi na jinsi 
gani vikao hivyo vinaweza kufanyika vizuri.

a. Ikiwezekana, hakikisha kwamba maafisa lishe wa 
wilaya wanakusanya mihtasari ya vikao vya kila 
mwezi vinavyofanyika kati ya maafisa lishe wilaya 
na wasimamizi wa watoa huduma za afya ngazi ya 
jamii na kati ya wasimamizi wa watoa huduma za 
afya ngazi ya jamii na watoa huduma za afya ngazi 
ya jamii. Kusanya karatasi za orodha ya mahudhurio 
kama ushahidi wa kufanyika kwa vikao hivyo.

4. Amua kama maafisa lishe wilaya watatumia miongozo 
ya kufanyia usimamizi wa kila mwezi na jinsi 
wanavyoweza kuitumia:

a. Je, wanaitumia kupanga vikao?

b. Je, wanaitumia kama rejea muhimu ya kuwaongoza 
kuangalia jambo linalohitajika  kufanyika wakati wa vikao?
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c.  Hakikisha wanapitia kujadili mada zote. 

5. Hakikisha Afisa Lishe Wilaya anakuwa na ajenda 
zisizopungua kiwango cha chini cha ajenda zinazohitajika 
kujadiliwa kwenye vikao vya kila mwezi na wasimamizi 
wa watoa huduma za afya ngazi ya jamii kulingana na 
mwongozo wa usimamizi wa kila mwezi. 

6. Pitia ripoti za watoa huduma za afya ngazi ya jamii 
(fomu ya na. 3 ya ufuatiliaji na tathimini) na uwasilishe 
ripoti ya changamoto walizoziibua.

7.  Thibitisha kama wasimamizi wa watoa huduma 
za afya ngazi ya jamii wana mpango wa mwezi wa 
kuwatembelea watoa huduma za afya ngazi ya jamii.

8.  Kuwa na ripoti nne za wasimamizi wa watoa huduma za 
afya ngazi ya jamii kuwatembelea watoa huduma za afya 
ngazi ya jamii (jumla, watoa huduma za afya ngazi ya 
jamii wote) zikionesha alichokiona msimamizi wao wakati 
akifanya kazi na watoa huduma za afya ngazi ya jamii. 

a. Kuwa na ripoti ya kila msimamizi ikielezea juu ya 
shughuli ambazo kaya zimeridhia kujitolea kuzifanya. 
Ikiwa hii ni matembeleo ya pili ya kutembelea walengwa 
majumbani, je, watoa huduma za afya ngazi ya jamii 
wamewauliza walezi kama wameweza kutekeleza 
taratibu mpya za malezi? (Na ikiwa sivyo, kwa nini?)

9. Kupitia mchezo wa kuigiza, kuwe na angalau 
wasimamizi wa watoa huduma za afya ngazi ya jamii 
wachache wakionesha kila hatua katika hatua nane za 
mazungumzo, na kuwe na watazamaji watakaotoa maoni.

10.  Hakikisha kuwa faili za Mtoto Mwerevu zinatunzwa ngazi 
za halmashauri na kwenye jamii (na ikiwezekana, katika 
ofisi za afisa mtendaji kata).

11. Kwa kuzingatia kanuni za vituo vya kutolea huduma za 
afya, angalia kwa uangalifu fomu za vituo vya kutolea 
huduma za afya.

a. Mwalike mganga mkuu wa kituo cha afya kuhudhuria 
vikao vya kamati ya wilaya ya wadau mbalimbali wa 
lishe  na mjadili takwimu zilizojumuishwa zikionesha 
elimu ya lishe iliyotolewa na hali ya lishe ya watoto.

12. Wasiliana mara kwa mara na waganga wakuu wa vituo 
kwa njia ya simu kuwakumbusha juu ya shughuli za 
lishe ambazo wamekubali kuzitekeleza (na haswa, 
ushauri nasaha).

13.  Angalia kama wakuu wa vituo wote wamepewa mafunzo 
ya Mtoto Mwerevu. Ikiwa yanahitajika, panga kutoa 
mafunzo wakati wa muda wa kazi. 

14.  Hakikisha maafisa lishe wilaya hufanya usimamizi wa 
kutathmini utendaji kazi wa watoa huduma za afya ngazi 
ya jamii mmoja mmoja angalau mara moja kwa mwaka.

MATEMBELEO ZA MAJUMBANI 

1. Amua ni mara ngapi wasimamizi wa watoa huduma za 
afya ngazi za jamii watafanya ukaguzi usiokuwa rasmi 
na mpangilio maalum kutathmini ubora na idadi ya 
matembeleo za majumbani. Inapaswa kuwa angalau 
jumla ya mara nne (kwa watoa huduma za afya ngazi ya 
jamii wote) kwa mwezi.

2.  Angalia mifano ya matembeleo za majumbani. Zingatia 
kutazama mambo yaliyofanyika  “vizuri” na “vibaya”. 
Wakati wa kufanya matembeleo za kutembelea 
walengwa nyumbani angalia kama watoa huduma za 
afya ngazi ya jamii:

a. kuwakagua watoa huduma za afya ngazi ya jamii 
kama angalia kama wanatumia kifaa cha kuanisha 
umri sahihi.

b.  Wanatumia vitabu vya kurekodi taratibu sahihi za 
malezi ambazo walezi wamekubali kujaribu kuzifanya.

3. Angalia kama wasimamizi wa watoa huduma za 
afya ngazi ya jamii wanatoa maoni mazuri kuhusu 
matembeleo ya nyumbani, ikiwemo juu ya kufuatwa 
hatua nane za mazungumzo, nini kimefanyika vizuri na 
jinsi kinavyoweza kuboreshwa.

HITIMISHA

1. Ukiwa pamoja na wasimamizi wa watoa huduma za afya 
ngazi ya jamii, pitia ripoti ya utendaji kazi za wasimamizi 
wa watoa huduma za afya ngazi ya jamii ili kujua nini 
kimefanyika vizuri na kisichofanyika vizuri. Toa taarifa 
kwa maandishi juu ya wasimamizi wa watoa huduma za 
afya ngazi ya jamii ambao hawakufanya vizuri, na kutoa 
ushauri kwa Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri na 
Afisa Lishe Wilaya kwamba wanaweza kuwasimamisha 
kazi ya kuendelea kuwa wasimamizi,  ikiwa hakuna 
maboresho ya kazi waliyoyafanya ndani ya mwezi mmoja.

2.  Tengeneza mpango kazi rahisi kwa masuala ambayo 
yanahitaji umakini

3.  Kila baada ya kufanyika kikao cha usimamizi, panga 
kikao cha kutoa mrejesho kwa Mganga Mkuu wa 
Wilaya na Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ili 
kuwaelezea kwa ufupi juu ya mambo uliyoyaona na 
kitu kinachopaswa kufanywa kwa baadae. Tenga muda 
wa kufanya ufuatiliaji na muhimize Afisa Lishe Wilaya 
kuchukua hatua ambazo wanaweza kuzifanya kulingana 
na mambo yaliyoibuliwa wakati wa kufanyika kwa 
usimamizi saidizi wa kutoa msaada wa kitaalamu.
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USIMAMIZI WA WASIMAMIZI WA WATOA HUDUMA 
ZA AFYA NGAZI YA JAMII:
Wafanyikazi wa IMA ngazi ya mkoa, tafadhali kumbuka: 
kuhudhuria vikao vingi vya kila mwezi kadri iwezekanavyo 
(vinavyofanyika kati ya wasimamizi wa watoa huduma za afya 
ngazi ya jamii na watoa huduma za afya ngazi ya jamii). Lengo 
ni kuhudhuria kila kikao cha usimamizi cha watoa huduma za 
afya ngazi ya jamii, angalau kikao kimoja kwa robo. Wakati 
ambapo haiwezekani kuhudhuria kikao cha usimamizi, 
mwambie msimamizi wa watoa huduma za afya ngazi ya 
jamii kujadili hoja muhimu zilizoibuliwa kutoka kwenye kikao 
kilichopita ili kuamua kile kinachofanyika, nini kinafanyika 
vizuri na kisichofanyika vizuri.

Inawezekana usimalize mambo yote yafuatayo kwenye 
kikao kimoja, lakini fanya mengi kadri iwezekanavyo kati ya 
haya yafuatayo.

Itifaki ya vikao kati ya Afisa Lishe Wilaya na wajumbe 
wengine wa kamati ya wilaya ya wadau  mbalimbali wa lishe 
na wasimamizi wa watoa huduma za afya ngazi ya jamii:

KWA UJUMLA

1. Angalia ucheleweshaji katika utayarishaji na uwasilishaji 
wa fomu ya kufanya ufuatiliaji na tathimini fomu na. 3.

2.  Hakikisha kuwa wasimamizi wa watoa huduma za afya ngazi 
ya jamii wanakagua ripoti za ubora na ukamilifu wa kazi.

3.  Saidia kutatua changamoto.

WASIMAMIZI WA WATOA HUDUMA ZA AFYA NGAZI YA JAMII

1. Afisa lishe na wajumbe wengine wa kamati ya wilaya 
ya wadau mbalimbali wa lishe, wakati wa kukutana na 
wasimamizi wa watoa huduma za afya ngazi ya jamii:

a. Hakikisha wanapitia maelezo yao ya kazi mara kwa 
mara na kazi na majukumu ya watoa huduma za afya 
ngazi ya jamii.

b.  Tao majibu ya maswali na mashaka ya watoa 
huduma za afya ngazi ya jamii. 

c. Toa msaada katika maeneo ambayo watoa huduma 
za afya ngazi ya jamii wanaudhaifu nayo.

2. Angalia uelewa wa maana ya usimamizi saidizi wa 
kutoa msaada wa kitaalamu wa kila mwezi, kwa nini 
ni muhimu, ni nini kifanyike wakati wa usimamizi na 
unapaswa kufanyika mara ngapi.

3.  Pitia miongozo ya kufanya usimamizi wa kila mwezi, 
orodha ya vitendea kazi na kuhakikisha kuwa 
wasimamizi wanaelewa jukumu lao na jinsi wanaweza 
kusaidia kuboresha vikao vya kila mwezi na utendaji 
kazi wa watoa huduma za afya ngazi ya jamii. 

4. Angalia kama mambo yafuatayo yamefanyika wakati wa 
matembeleo za majumbani:

a. Wasimamizi wa watoa huduma za afya ngazi ya jamii 
wametumia orodha ya kuangalia umri sahihi katika 
kuwakagua watoa huduma za afya ngazi ya jamii.

b.  Hakikisha kwamba watoa huduma za afya ngazi 
ya jamii wanatumia reja kurekodi kanuni sahihi za 
malezi ambazo walezi wamekubali kujaribu kuzifuata.

c.  Wasimamizi wa watoa huduma za afya ngazi ya 
jamii wametoe maoni mazuri yenye kuboresha 
matembeleo za majumbani, pamoja na kufuatwa 
kwa hatua nane za kuendesha mazungumzo, 
kipi kimefanyika vizuri, na namna gani kinaweza 
kuboreshwa.

5. [Wafanyikazi wa IMA ngazi ya mkoa: Uliza  
kuhakikisha kuwa wasimamizi wa watoa huduma  
za afya ngazi jamii wanavitendea kazi, orodha na 
miongozo ya kufanya usimamizi wa kila mwezi na 
kwenda navyo sehemu za kazi.]

VIKAO VYA MWEZI

1. Hakikisha kwamba watoa huduma za afya ngazi ya jamii 
huzungumza mara kwa mara na viongozi wa kijiji/mtaa na 
wafanyikazi wa kituo vya kutolea huduma za afya kuhusu 
kazi wanazozifanya, pamoja na mafanikio na changamoto.

2.  Panga ni mara ngapi wasimamizi wa watoa huduma za 
afya ngazi ya jamii hufanya vikao vya kila mwezi na jinsi 
vikao hivyo vitafanyika vizuri.

3.  Waulize wasimamizi wa watoa huduma za afya ngazi 
ya jamii juu ya uzoefu wao wa kufanya mikutano ya kila 
mwezi: mafanikio, changamoto na sababu za mafanikio 
na changamoto.

4.  Angalia kama wasimamizi wa watoa huduma za afya 
ngazi ya jamii wametumia mwongozo wa usimamizi wa 
kila mwezi na jinsi walivyoutumia:

a. Je, wameutumia katika kuandaa mpango  
wa vikao vya kila mwezi?

b.  Je, wameutumia kama rejea muhimu ya  
kuwaongoza kuangalia vitu vinavyopaswa  
kujadiliwa wakati wa vikao?

c.  Je, wamejadili mada zote au baadhi tu ya  
mada hizo? Ikiwa ni baadhi ya mada hizo,  
waliamua vipi kuzichagua? 

5. Tathmini urefu wa vikao vya usimamizi vya kila mwezi na 
ikiwa kama watoa huduma za afya ngazi ya jamii hupata 
fursa ya kufanya mazungumzo.
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6.  Hakikisha wasimamizi wa watoa huduma za afya ngazi 
ya jamii wana ajenda zisizopungua kiwango cha chini cha 
vitu vinavyohitaji kujadiliwa kila mwezi na watoa huduma 
za afya ngazi ya jamii (ajenda zinapaswa kuzingatia 
mwongozo wa usimamizi wa kila mwezi).

a. Jadili ajenda ambazo wasimamizi wa watoa huduma 
za afya ngazi ya jamii wanadhani zinahitaji kujadiliwa 
kwenye vikao vya miezi mitatu ijayo kati yao na 
watoa huduma za afya ngazi ya jamii.

7. Hakikisha kwamba watoa huduma za afya ngazi ya 
jamii wanayo fursa ya kujifunza na kufanya mazoezi ya 
matembeleo za kuwatembelea walengwa majumbani 
na kupokea mrejesho wa maoni mazuri yanayolenga 
kuboresha juu ya hatua nane za mazungumzo.

a. Tumia ripoti ya robo mwaka kuangalia:

i. Kaya ngapi zilizotembelewa.

ii.  Asilimia ngapi ya kaya zimetembelewa.

iii.  Kiasi gani watoa huduma za afya ngazi ya jamii 
wameangalia mambo yanayohusu ulishaji wa watoto 
wachanga na wadogo dhidi ya WASH, Malezi na 
makuzi ya awali ya mtoto na lishe ya mjamzito.

iv.  Je, ni watoto wangapi ambao walipatikana 
wanaumwa sana au walipata utapiamlo mkali, na 
kama wamepewa rufaa ya kupata huduma zaidi 
katika vituo vya kutolea huduma za afya. 

8. Hoji kuona kama wasimamizi wa watoa huduma za afya 
ngazi ya jamii wanafuata mpango kazi wa kila mwezi na 
ikiwa wamegundua na kuripoti maswala yoyote ambayo 
yanapaswa kushughulikiwa na Afisa Lishe Wilaya na/au 
vituo vya kutolea huduma za afya.

MATEMBELEO ZA MAJUMBANI

1. Angalia matembeleo tano za majumbani kwa kila mwezi.

2.  Angalia kuona kama, wakati wa matembeleo za 
majumbani, watoa huduma za afya ngazi ya jamii 
wamekuwa na uwezo mzuri wa kutumia kifaa cha 
kuzingatia umri sahihi. Kama kifaa cha kuzingatia 
umri sahihi hakitumiki, kwa nini? Pendekeza ni jinsi 
gani watoa huduma za afya ngazi ya jamii wanaweza 
kuboresha utumiaji wa vitendea kazi.

3.  Hakikisha watoa huduma za afya ngazi ya jamii hutumia 
usajili wa kaya kubaini kaya za kupewa kipaumbele. 
Angalia rekodi katika kliniki za baba, mama na mtoto 
na rekodi ya vituo vinavyotoa huduma katika jamii ili 
kuwabaini watoto wenye uzito pungufu na wanawake 
wenye ujauzito wa kwanza.

4.  Wakumbushe wasimamizi kwamba kuna vigezo vinne vya 
kuchagua kaya za kuzitembelea, na wala sio vigezo tano.

5.  Angalia namba ya matembeleo ya kwanza na ya pili za ili 
kuhakikisha kuwa matembeleo zinazofuata zinafanyika.

6.  Hakikisha kwamba pamoja na kazi zao zingine, watoa 

huduma za afya ngazi ya jamii wanasambaza ujumbe 
ambao hurushwa kwenye redio.

VITUO VYA KUTOLEA HUDUMA ZA AFYA

1. Hakikisha watoa huduma za afya ngazi ya jamii wanatoa 
rufaa kwa wanajamii kwenda vituo vya kutolea huduma 
za afya na wanawafuatilia ili kuhakikisha kuwa familia 
zilizopewa rufaa zimeenda kupata huduma kwenye vituo 
hivyo. Sehemu ambapo Serikali tayari imepeleka fomu, 
angalka idadi ya kesi zilizopewa rufaa kutoka kwenye 
jamii kwenda kituo cha kutolea huduma afya.

2.  Watoa huduma za afya ngazi ya jamii na familia zilizopewa 
rufaa amabazo zinahitaji huduma zaidi za lishe, Usafi 
wa maji, chakula cha mtoto na mazingira au msaada 
wa Malezi na makuzi ya awali ya mtoto watambulishane 
majina na kupea namba za simu; kisha andika majina yao, 
sehemu wanazotoka, na namba za siumu kwa wale wote 
waliopewa rufaa katika madaftari yao.

KAZI ZINGINE

1. Waulize wasimamizi wa watoa huduma za afya ngazi za 
jamii kwanini baadhi ya watoa huduma za afya ngazi 
ya jamii wamefanya vibaya na/au kwa nini wameacha 
kazi. Uliza nini kifanyike ili kurekebisha jambo hili. 
Inashauriwa pia kuwasilisha hoja hizo kwenye timu 
ya uongozi wa halmashauri ili waweze kuelewa nini 
kinachoendelea na kipi ambacho hakijaenda vizuri 
hivyo kutumia nafasi zao kushinikiza kufanyika jambo 
linalohitajika ili mambo yafanyike vizuri.

2.  Hakikisha wasimamizi wa watoa huduma za afya ngazi 
ya jamii wanafikia makundi mengine (angalau kikao 
kimoja kwa robo):

a. Vikundi vya kidini, majukwaa ya afya, mikusanyiko 
midogo ya kijamii, vikundi vya wazazi na vijana, siku 
za wazazi kuwatembelea watoto wao shuleni, timu za 
michezo, vikundi vya umoja wa jamii kama vile vikundi 
bodaboda na makondakta, mikutano ya vijiji, siku 
za kuhudhuria kliniki, vikundi vya akiba na kukopa, 
vikundi vya kusaidiana, ikiwemo vikundi vya kiukoo, 
vikundi vya wakulima, siku za mnads, TASAF, vyama 
vya wafanyakazi na Kamati za Maendeleo ya Kata. 

3. (Chaguo la hiari lakini linaweza kusaidia): Hakikisha 
msimamizi wa watoa huduma za afya ngazi ya jamii 
hufanya tathmini ya utendaji kazi wa watoa huduma za 
afya ngazi ya jamii kwa mpangilio maalumu wa kumpitia 
mmoja mmoja angalau mara moja kwa mwaka, ambayo ni 
pamoja na:

a. Tathmini ya utendaji wa mtu mmoja mmoja, ubora na 
ukubwa wa eneo lililopewa huduma na kukamilisha 
kwa usahihi fomu za ukaguzi.

b.  Ikiwezekana, toa zawadi kwa utendaji mzuri wa kazi 
(unaokubaliwa na jamii au kwa njia nyingine).
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HITIMISHO

1. Kwa pamoja na wasimamizi wa watoa huduma za afya 
ngazi ya jamii, pitia ripoti za Utendaji kazi wa watoa 
huduma za afya ngazi ya jamii, ukiangalia idadi ya 
matembeleo za kutembelea walengwa majumbani 
zilizofanywa na watoa huduma za afya ngazi. Tambua vijiji 
vilivyokuwa na idadi kubwa au ndogo ya matembeleo za 
kutembelea walengwa majumbani. (Idadi ya matembeleo 
inapaswa kuwa 24). Katika kesi ya utendaji duni, angalia 
kwanini utendaji huo umekuwa duni. (Je, ni ukosefu wa 
motisha? Kutokuwa na uhakika wa nini cha kufanya kwa 
watoa huduma za afya ngazi ya jamii? Kukosekana kwa 
malipo? muda? Au Kitu kingine?)

2.  Andaa mpango kazi ambao ni rahisi kutekelezeka kwa 
masuala yanayohitaji umakini.

3.  Panga muda wa kufanya ufuatiliaji na wahimize maafisa 
lishe wilaya kutekeleza na kufanya vitendo kulingana na 
masuala yaliyoibuliwa wakati wa usimamizi zaidizi wa 
kutoa msaada wa kitaalamu.

Additional resource to assess CHW performance:  
http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/
CHWAIMToolkit_Revision_Sept13.pdf?ua=1

USIMAMIZI WA PDH
1. Wakati wa kwenda kufanya usimamizi saidizi wa kutoa 

msaada wa kitaalamu, nenda na vitini vifuatavyo:

• Kwa Mafunzo – miongozo ya mabadiliko chanya ya 
tabia katika jamii PD/H na vitini vya kufundishia 
wakufunzi, wawezeshaji na wanaojitolea

• PDI- Orodha ya kuangalia Utafiti wa kutambua mbinu 
za mabadiliko ya tabia ya afya na lishe katika jamii 
(kitini cha 18.2)

• Majadiliano ya wanajamii kuangalia mbinu za kuleta 
madaliko chanya ya tabia katika jamii  

• Usimamizi wa majadiliano ya wanajamii kuangalia 
mbinu za kuleta madaliko chanya ya tabia katika 
jamii  (kitini cha 32.6)

• Uchunguzi wa kuangalia majadiliano ya wanajamii 
kuangalia mbinu za kuleta madaliko chanya ya 
tabia katika jamii  (kitini cha 5.1)

• Kitini 6.1: mahitaji muhimu ya kuleta mabadiliko 
chanya ya tabia katika jamii

• Orodha ya vifaa vinavyohitajika kwa ajili ya 
kufanya majadiliano ya wanajamii kuangalia 
mbinu za kuleta mabadiliko chanya ya tabia 
(vitendea kazi) – (kitini 36.1)

• Fomu za usajili na mahudhurio ya watoto (kitini 
36.3A)

• Usimamizi wa majadiliano ya wanajamii kuangalia 
mbinu za kuleta madaliko chanya ya tabia (kitini 
36.6)

• ufuatiliaji

• Uchunguzi wa kina na maswali muhimu (kitini 
cha 6.2)

• Fomu za usajili na ufuatiliaji wa majadiliano ya 
wanajamii kuangalia mbinu za kuleta madaliko 
chanya ya tabia (kitini 36.4)

• Fomu ya matembeleo za kujitolea za kuwatembelea 
walengwa majumbani (kitini 36.5) (chaguo la hiari)

• Ripoti ya mwaka ya mabadiliko chanya ya tabia 
katika jamii (kitini 36.7)

2. Fanya maandalizi yote kwa ajili ya mafunzo ya 
mabadiliko chanya ya tabia katika jamii kupia 
majadiliano ya wanajamii, ikiwemo kuainisha msaada 
wowote wa karibu na wa kitaalamu unaohitajika toka 
mkoani.

3.  Timiza ndani ya siku za zilizopangwa kabla ya kufanya 
mafunzo ya kujitolea.

4.  Hakikisha sekta zote muhimu (WASH, kilimo, afya, 
elimu) na viongozi wa kijiji wanawakilishwa katika 
mpango na utekelezaji wa kazi za majadiliano ya 
wanajamii kuangalia mbinu za kuleta madaliko chanya 
ya tabia.

5.  Elezea changamoto za programu zilizoibuliwa wakati 
wa mafunzo ya wawezeshaji. Ikiwemo (miongoni mwa 
wengine):

• Mahitaji yote muhimu ya chakula, huduma za malezi 
na afya zinazojumuishwa kwenye majadiliano ya 
wanajamii  kuangalia mbinu za kuleta mabadiliko 
chanya ya tabia, sio tu lishe ya mama mjamzito, 
anayenyonyesha, watoto wachanga na wadogo 
pamoja na vijana balehe (MIYCAN) 

• Hali ya kiuchumi

• Upatikanaji wa tepu za kupima mzunguko wa mkono 
wa juu (MUAC)

• Uingizaji na kurekodi kwa takwimu

• Mgawanyiko wa mabadiliko chanya na mabadiliko 
hasi ya tabia katika jamii

• Uhamasishaji wa jamii na mchango wa wadau

• Maudhurio ya walezi katika majadiliano ya jamii 
kuangalia mabadiliko chanya ya tabia 

• Mchango wa chakula cha kila siku

• Mgawanyo wa chakula na mchango wa chakula

• Namna ya kuratibu kwa pamoja na vituo vya kutolea 
huduma za afya

• Mahali pa kufanyia majadiliano ya wanajamii 
kuangalia mabadiliko chanya ya tabia 

• Kama vigezo vya kuwawezesha watoto kuwa na hali 
nzuri ya lishe bora vimefikiwa (uliza: Je, ni asilimia 
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ngapi ya watoto wamefanikiwa kuwa na hali nzuri ya 
lishe?)

• Kama majadiliano ya wanajamii kuangalia 
mabadiliko chanya ya tabia yanaendelea kufanika 
kwa watoto waliobaki na tatizo la uzito pungufu.

• Kama utafuatiliaji wa matembeleo za nyumbani 
umefanyika kwa siku 30-, 60- na 90 pamoja na ubora 
wa kufanya ufuatiliaji wa matembeleo za majumbani.

6. Hakikisha kuna mfumo madhubuti wa kufanya ufuatiliaji 
na tathimini wa PD/H. Hii ni pamoja na kuwa na 
ufuatijiaji endelevu na tafsiri za matokeo kutoka kwa 
maafisa lishe wilaya ili  kugundua changamoto (kwa 
mfano, viwango vya chini vya watoto waliofanikiwa 
kutoka kwenye hearth session). 


