
Lista e renditjes së projekt-propozimeve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) të marra në dorëzim pas Thirrjes Publike 
për OSHC-të të Programit “Kujdesi Social për Familjet dhe Fëmijët” në Bashkinë Tiranë

PROJEKTET E PROPOZUARA PËR FINANCIM
       

NR Emri i OSHC Titulli i Projekt Propozimit  Vlera totale e 
buxhetit 

Kohezgjatja 
ne muaj

Pike 
gjithsej Komente

1
Qendra per administrim 
social ekonomik territorial  - 
ASET

Nuk je vetem - Asistencë 
shtepiake për të moshuar në 
nevojë

          
2,190,000.00 12 muaj 91  

2 Ndihmoni jeten Përkujdesi për fëmijët me aftësi të 
kufizuar

          
1,495,920.00 8 muaj 91  

3 Shoqata RYDER Albania
Shërbim multidisiplinar në banesë 
për të moshuarit në nevojë dhe të 
vetmuar, në Bashkinë Tiranë

          
     
2,213,600.00 12 muaj 91  

4 Qendra Streha 
Mbrojtja dhe fuqizimi i të rinjve 
LGBTI+ gjatë pandemisë COVID 
19

          
1,500,000.00 12 muaj 89  

5 Fondacioni Joscelyn
Përkujdesje për punësim të të 
rinjve rom dhe egjiptian në 
Bashkinë Tiranë

          
2,095,100.00 11 muaj 88  

6 Aksion Plus Shërbime egfektive për individët 
përdorues të drogave

          
1,977,000.00 12 muaj 87  

7  Shoqata DDAER Sy të shëndetshëm për arsim të 
suksesshëm

          
2,009,000.00 9 muaj 87  



8 Qendra Jonathan Telpak 06           
1,497,420.00 9 muaj 85  

9 Qendra Studim dhe Trajnim 
Illuminitos

Ngritja e qendrave alternative pas 
mësimit në shkolla

          
1,000,000.00 viti shkollor 84  

10 Sherbimi Ligjor Falas
Fuqizimi i kujdesit social për 
familjet dhe fëmijët përmes 
aksesit në drejtësi

          
1,495,000.00 10 muaj 84  

11 Grupi per Integrim dhe 
Demokraci - GID

Riintegrimi i të rinjve në 
konflikt/kontakt me ligjin

          
2,096,000.00 11 muaj 83  

12 Albania Rezilience Center Mbështetje e integruar dhe 
fuqizimi i rasteve në situatë rruge

          
1,373,000.00 8 muaj 83  

PROJEKTET QË NUK JANË PROPOZUAR PËR FINANCIM
       

NR Emri i OSHC Titulli i Projekt Propozimit  Vlera totale e 
buxhetit 

Kohezgjatja 
ne muaj

Pike 
gjithsej Komente

13 Shoqata Shqiptare qe Jetojne 
me HIV AIDS

Përmirësimi i efikasitetit në 
sigurimin e qasjes të kujdesit në 
kushtet e pandemisë

          
1,747,500.00 12 muaj 72 

Numri i projekteve të miratuara 
varet nga vlera totale e fondeve në 
dispozicion; projektet me numrin më 
të madh të pikëve miratohen për 
financim deri sa të jenë përdorur të 
gjitha fondet.

14 Agjensia për Iniciativa 
Sociale Të rinjtë romë  1,1672,400.00 8 muaj  71

Numri i projekteve të miratuara 
varet nga vlera totale e fondeve në 
dispozicion; projektet me numrin më 
të madh të pikëve miratohen për 
financim deri sa të jenë përdorur të 
gjitha fondet.

15 Partnerë për fëmijët  Drejt fuqizimit social dhe 
ekonomik të rinisë në zonat rurale  2,498,000.00 8 muaj 64

Numri i projekteve të miratuara 
varet nga vlera totale e fondeve në 
dispozicion; projektet me numrin më 
të madh të pikëve miratohen për 



financim deri sa të jenë përdorur të 
gjitha fondet.

16 Sustaining Inclusive Growth 
(SIG)

Sistem i integruar shërbimesh të 
kujdesit social një realitet për të 
moshuarit në Bashkinë Tiranë

2,500,000.00 9 muaj  64

Numri i projekteve të miratuara 
varet nga vlera totale e fondeve në 
dispozicion; projektet me numrin më 
të madh të pikëve miratohen për 
financim deri sa të jenë përdorur të 
gjitha fondet.

17 Fondacioni Down Syndrome 
Albania

Shërbime 360° të ndërhyrjes së 
hershme për fëmijë me AK dhe 
sfida në zhvillim

          
2,498,000.00 11 muaj 31

Projekti përjashtohet nga procesi i 
mëtejshëm nëse relevanca e projektit 
vlerësohet si jo e mjaftueshme 
(minimumi 18 pikë)   Deri në 
seksionin II të matricës së vlerësimit 
projekti ka grumbulluar 30 pike / 
Relevanca e projektit është vlerësuar 
me 16 pikë 

18
Qendra për Mbrojtjen e të 
Drejtave të Fëmijëve në 
Shqipëri - CRCA

4 rrota në shërbim           
2,400,000.00 12 muaj 31

Projekti përjashtohet nga procesi i 
mëtejshëm nëse relevanca e projektit 
vlerësohet si jo e mjaftueshme 
(minimumi 18 pikë)   Deri në 
seksionin II të matricës së vlerësimit 
projekti ka grumbulluar 31 pike / 
Relevanca e projektit është vlerësuar 
me 17 pikë 

19 Instituti për Integrimin 
Evropian  Punësimi yt, prioritetin ynë 1,970,000.00 8 muaj  30

 Projekti përjashtohet nga procesi i 
mëtejshëm nëse relevanca e projektit 
vlerësohet si jo e mjaftueshme 
(minimumi 18 3pikë)   Deri në 
seksionin II të matricës së vlerësimit 
projekti ka grumbulluar 30 pike / 
Relevanca e projektit është vlerësuar 
me 16 pikë 



20 Qendra Jonathan  TelePAK 25+ 1,793,900.00 7 muaj  30

Projekti përjashtohet nga procesi i 
mëtejshëm nëse relevanca e projektit 
vlerësohet si jo e mjaftueshme 
(minimumi 18 pikë)   Deri në 
seksionin II të matricës së vlerësimit 
projekti ka grumbulluar 30 pike / 
Relevanca e projektit është vlerësuar 
me 16 pikë 

21 Observatori për të Drejtat e 
Fëmijëve dhe të Rinjve

Ti nuk je vetëm! Asistencë 
shtëpiake për të moshuarit e 
vetmuar dhe në nevojë 

1,868,500.00 8 muaj 26

Projekti përjashtohet nga procesi i 
mëtejshëm nëse relevanca e projektit 
vlerësohet si jo e mjaftueshme 
(minimumi 18 pikë)   Deri në 
seksionin II të matricës së vlerësimit 
projekti ka grumbulluar 26 pike / 
Relevanca e projektit është vlerësuar 
me 15 pikë

22
Qendra Mbështetje 
Informacion, Kujdes, 
Edukim

Kujdestarë të moshës së tretë me 
aftësi profesionale dhe krijimi i 
pavarësisë së tyre ekonomike 

1,768,400.00 10 muaj 25 

Projekti përjashtohet nga procesi i 
mëtejshëm nëse relevanca e projektit 
vlerësohet si jo e mjaftueshme 
(minimumi 18 pikë)   Deri në 
seksionin II të matricës së vlerësimit 
projekti ka grumbulluar 25 pike / 
Relevanca e projektit është vlerësuar 
me 11 pikë 

23
Instituti Shqiptar për Studime 
Ligjore dhe Territoriale – 
Qendra A.L.T.R.I

Aftësimi i të rinjve për punësim të 
qëndrueshëm

          
1,755,000.00 10 muaj 25

Projekti përjashtohet nga procesi i 
mëtejshëm nëse relevanca e projektit 
vlerësohet si jo e mjaftueshme 
(minimumi 18 pikë)   Deri në 
seksionin II të matricës së vlerësimit 
projekti ka grumbulluar 25 pike / 
Relevanca e projektit është vlerësuar 
me 13 pikë   

24 Agjensia për Zhvillim të 
Qëndrueshëm Ti merr drogë, droga të merr jetë           

1,751,000.00 8 muaj 21 

Projekti përjashtohet nga procesi i 
mëtejshëm nëse relevanca e projektit 
vlerësohet si jo e mjaftueshme 
(minimumi 18 pikë)   Deri në 



seksionin II të matricës së vlerësimit 
projekti ka grumbulluar 21 pike / 
Relevanca e projektit është vlerësuar 
me 9 pikë  

25 Ancora international 
foundacion Familje për të moshuarit

          
2,477,000.00 
 

6 muaj 8 

Projekti përjashtohet nga procesi i 
mëtejshëm nëse kapacitetet 
financiare dhe operative të 
aplikantët vlerësohen si jo të 
mjaftueshme (minimumi 10 pikë)

26 Youth development through 
integration policies Të rinjtë mbështesin të rinjtë  1,401,000.00 10 muaj  5

Projekti përjashtohet nga procesi i 
mëtejshëm nëse kapacitetet 
financiare dhe operative të 
aplikantët vlerësohen si jo të 
mjaftueshme (minimumi 10 pikë)

27 Në Familje për Familjen  Unë dhe Bashkia përballë 
COVID 1,997,230.00 12 muaj  Projektet që nuk plotësojnë kriteret 

teknike skualifikohen nga procesi. 

28 Romano Kam  Takohemi pas shkolle 1,918,500.00 12 muaj Projektet që nuk plotësojnë kriteret 
teknike skualifikohen nga procesi. 

29 Linja e Këshillimit për gra 
dhe vajza

Përkujdesja sociale në Bashkinë 
Tiranë – Përmirësimi i përgjigjes 
ndaj nevojave të grupeve në 
nevojë , vecanërisht viktimave të 
dhunës në familje, si pasojë e 
COVID 19

 2,828,200.00 8 muaj  

Projektet që nuk plotësojnë kriteret 
teknike skualifikohen nga procesi. 

30 Klubi Kombëtar i Fëmijëve 
me CSA

Së bashku për fuqizimin e 
fëmijëve me CSA 1,907,200.00 12 muaj Projektet që nuk plotësojnë kriteret 

teknike skualifikohen nga procesi.

31 Qendra Steps Fuqizimi përmes artit social  4,152,000.00 10 muaj  
Projektet që nuk plotësojnë kriteret 
teknike skualifikohen nga procesi. 



32
Rrjeti i Shoqatave të 
pacientëve me sëmundje 
kronike

Mbështetje dhe ndihmë për të 
rinjtë me sëmundje kronike  2,592,000.00 12 muaj  

Projektet që nuk plotësojnë kriteret 
teknike skualifikohen nga procesi. 

33 New Vision 2016 Shikoj përmes teje 2,250,150.00 9 muaj  
Projektet që nuk plotësojnë kriteret 
teknike skualifikohen nga procesi.

34
Shoqata Kombëtare e 
Njerëzve që nuk Dëgjojnë - 
ANAD

Integrim komunitar i njerëzve që 
nuk dëgjojnë dhe i pakicës rome  4,000,000.00 12 muaj  

Projektet që nuk plotësojnë kriteret 
teknike skualifikohen nga procesi. 

35 Shërbime Sociale Bethany Fuqizimi i familjes dhe programi i 
prindërimit 2,500,000.00 12 muaj  

Projektet që nuk plotësojnë kriteret 
teknike skualifikohen nga procesi. 

36 Eper Center Grumbulluesit individual në 
riciklimin e mbetjeve  2,498,400.00 11 muaj  

Projektet që nuk plotësojnë kriteret 
teknike skualifikohen nga procesi. 

LEGJENDA
1. Numri i projekteve të miratuara varet nga vlera totale e fondeve në dispozicion; projektet me numrin më të madh të pikëve 

miratohen për financim deri sa të jenë përdorur të gjitha fondet.
2. Vetëm projektet me 50 ose më shumë pikë do të kalojnë për shqyrtim në fazën e mëtejshme.
3. Projekti i pragut të dytë përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse relevanca e projektit vlerësohet si jo e mjaftueshme
4. Projekti i pragut të parë përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse kapacitetet financiare dhe operative të aplikantët vlerësohen si 

jo të mjaftueshme.
5. Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike skualifikohen nga procesi.
6. OSHC-të projektet e të cilave nuk janë propozuar për financim, kanë të drejtë të ankimojnë brenda afatit 5 ditë nga dita e njoftimit, 

pranë Bashkisë Tiranë

Shpjegime të hollësishme për legjendën gjenden në Njoftimin e Thirrjes për Projekt Propozime dhe Udhëzuesin për Aplikantët – 
Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC), botuar së bashku për projekt-propozime në territorin e bashkisë Tiranë


