
                         Empowered lives.
                         Resilient nations.

PROJEKTET E PROPOZUARA PËR FINANCIM

Nr Emri i OSHC Titulli i projekt propozimit
Pikët gjithsej

Komente

1 Qendra DDAER  1,640,000 ALL 9 87.8 Projekt propozimi miratohet me rishikim Buxheti 

2 ADRA AL / Advertist and relief agency SuperEDU 2,000,000 ALL 6 85.2 Projekt propozimi miratohet me rishikim Buxheti 

3 Qendra “Art, Kulture, Integrim” Ambasadoret e rinj kunder bullizmit 2,000,000 ALL 8 84 Projekt propozimi miratohet me rishikim Buxheti 

PROJEKTET QË NUK JANË PROPOZUAR PËR FINANCIM

Nr Emri i OSHC Titulli i projekt propozimit
Pikët gjithsej

Komente

1 Shoqata Ndihmoni jeten Mbeshtetje online femijeve me AK dhe familjeve te tyre  1,574,380 ALL 6 80

2 Une - pjese aktive e qytetit tim  1,796,000 ALL 8 74.4

Lista e renditjes së projekt-propozimeve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) të marra në dorëzim pas Thirrjes Publike 
për OSHC-të në Bashkinë Tiranë

Vlera totale e 
buxhett

Kohëzgjatja në 
muaj

TIR-Programi per mbeshtetjen e teknologjise dhe inovacionit 
per te rinjte

Vlera totale e 
buxhett

Kohëzgjatja në 
muaj

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.

Shoqata Federata e familjes per paqe boterore 
dhe bashkim FFPBB

3. Projektet me buxhet mbi 1.500.000 Lek duhet 
të marrin të paktën 80 pikë në procesin e 
vlerësimit për tu konsideruar për financim             

 



3 Fondacioni DSA  2,000,000 ALL 8 70.4

4 Albanian skills Aftesimi dhe orientimi I te rinjve drejt tregut te punes  1,199,500 ALL 6 68.8

5 SOS Fshatrat e femijeve Shqiperi RAI-Rinia Aktive Integrohet  1,306,200 ALL 9 68.2

6 Shfrytezimi i fuqise se teknologjise per sherbimet ndaj PJHA  1,970,000 ALL 12 67.4

7 Fondacioni Joscelyn  1,813,500 ALL 8 66.8

8 Albanian Romani Baxt  1,982,600 ALL 12 66.4

9 Qendra e studimeve dhe zhvillimeve Ndergjegjesohu -Reago Rini Aktive  1,749,400 ALL 9 65.5

Platorma online e sherbimeve parashoqerore dhe sigurimi I 
ketij sherbimi

3. Projektet me buxhet mbi 1.500.000 Lek duhet 
të marrin të paktën 80 pikë në procesin e 
vlerësimit për tu konsideruar për financim             

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.

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.

Shoq.shqiptare e personave qe jetojne me 
HIV/AIDS

3. Projektet me buxhet mbi 1.500.000 Lek duhet 
të marrin të paktën 80 pikë në procesin e 
vlerësimit për tu konsideruar për financim             

Promovimi i punesimit dhe perfshirja ne tregun e punes se 
komuniteteve Rom dhe Egjiptian

3. Projektet me buxhet mbi 1.500.000 Lek duhet 
të marrin të paktën 80 pikë në procesin e 
vlerësimit për tu konsideruar për financim             

Zbutja  efekteve te shendetit mendor , fizik, psikologjik 
emocional te dhunes se bullizmit brenda komunitetit te 
nenave dhe femijeve rom, pesuar gjate karantinimit Covid 19, 
edukimi e masat mbrojtese ne vijim 

3. Projektet me buxhet mbi 1.500.000 Lek duhet 
të marrin të paktën 80 pikë në procesin e 
vlerësimit për tu konsideruar për financim             

3. Projektet me buxhet mbi 1.500.000 Lek duhet 
të marrin të paktën 80 pikë në procesin e 
vlerësimit për tu konsideruar për financim             



10 Milieukontakt Shqiperi Permiresimi i mjedisit prane bregut te lumit te Tiranes  1,964,100 ALL 7 64.4

11 Qendra ACT for society Youth Care  1,988,200 ALL 12 63.8

12 Forumi i mendimit te lire Miresevini ne fshatin tim  1,717,000 ALL 7 63.6

13 Aleanca per qytetaret dhe komunitetet Zeri i te rinjve  1,591,000 ALL 8 63.4

14 Instituti per Integrim Europian  1,898,000 ALL 12 62.8

15 Qendra per zhvillim komunitar Artizanet moderne  1,408,000 ALL 12 62

16 SIG Foundation  1,999,000 ALL 12 62

17 Linja e keshillimit per gra dhe vajza  2,000,000 ALL 8 60.6

3. Projektet me buxhet mbi 1.500.000 Lek duhet 
të marrin të paktën 80 pikë në procesin e 
vlerësimit për tu konsideruar për financim             

3. Projektet me buxhet mbi 1.500.000 Lek duhet 
të marrin të paktën 80 pikë në procesin e 
vlerësimit për tu konsideruar për financim             

3. Projektet me buxhet mbi 1.500.000 Lek duhet 
të marrin të paktën 80 pikë në procesin e 
vlerësimit për tu konsideruar për financim             

3. Projektet me buxhet mbi 1.500.000 Lek duhet 
të marrin të paktën 80 pikë në procesin e 
vlerësimit për tu konsideruar për financim             

Nxitja e vete-mbeshtetjes ekonomike te grave dhe vajzave 
punekerkuese te papuna

3. Projektet me buxhet mbi 1.500.000 Lek duhet 
të marrin të paktën 80 pikë në procesin e 
vlerësimit për tu konsideruar për financim             

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.

Zhvillimi i fushates "Fol me mua; Te rinjte per shendetin 
mendor

3. Projektet me buxhet mbi 1.500.000 Lek duhet 
të marrin të paktën 80 pikë në procesin e 
vlerësimit për tu konsideruar për financim             

Angazhimi qytetar dhe edukimi i djemve te rinj: Klubi "Behu 
Burre"

3. Projektet me buxhet mbi 1.500.000 Lek duhet 
të marrin të paktën 80 pikë në procesin e 
vlerësimit për tu konsideruar për financim             



18 Qendra Streha Fuqizimi i te rinjve LGBTI ne Bashkine e Tiranes  1,994,699 ALL 12 60.4

19 Qendra “Per Arsim Cilesor” Tirana's youth engagement  1,800,000 ALL 10 56.8

20 Qendra shqiptare per zhvillimin e qendrueshem Behu ti ndryshimi!  1,727,000 ALL 8 53

21 Qendra Kombetare per Sherbime Komunitare Sherbime kujdesi ditore ne shtepi  1,915,800 ALL 12 23

22 Shoqata Barleti Sporti ne shkollat e mesme te Tiranes  1,866,500 ALL 12 21.4

23 Shoqata Vizioni i Ri 2016 Rinia Flet  1,812,300 ALL 8 9.4

3. Projektet me buxhet mbi 1.500.000 Lek duhet 
të marrin të paktën 80 pikë në procesin e 
vlerësimit për tu konsideruar për financim             

3. Projektet me buxhet mbi 1.500.000 Lek duhet 
të marrin të paktën 80 pikë në procesin e 
vlerësimit për tu konsideruar për financim             

3. Projektet me buxhet mbi 1.500.000 Lek duhet 
të marrin të paktën 80 pikë në procesin e 
vlerësimit për tu konsideruar për financim             

5. Projekti përjashtohet nga procesi i mëtejshëm 
nëse relevanca e projektit vlerësohet si jo e 
mjaftueshme (minimumi 15 pikë)

Deri në seksionin II të matricës së vlerësimit  
projekti ka grumbuulluar 23 pike / Relevanca e 
projektit është vlerësuar me 11 pikë 

5. Projekti përjashtohet nga procesi i mëtejshëm 
nëse relevanca e projektit vlerësohet si jo e 
mjaftueshme (minimumi 15 pikë)

Deri në seksionin II të matricës së vlerësimit 
projekti ka grumbuulluar 21.4 pike / Relevanca e 
projektit është vlerësuar me 10.2 pikë 

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



24 Agjensia per zhvillim te qendrueshem  1,440,000 ALL 12 9

25 Qendra per iniciativa rajonale Te rinjte per qeverisjen vendore  1,385,900 ALL 8 7.4

26 Qendra per fuqizimin e grave ëomen pro tech  2,000,000 ALL 6 7.2

27 Agjencia per zhvillim rinor Thuaj "Jo bullizmit"  1,611,500 ALL 9

28 Qendra Focus in the Future Forcimi i kapaciteteve dhe qendrueshmeria ne tregun e punes  2,000,000 ALL 10

29 Federata shqiptare e sportit shkollor Dita Europiane e Sportit Shkollor  3,499,000 ALL 8

30 Albania Committee of Medical Students  1,484,000 ALL 12

31 Qendra Youth Act Te rinj me shanse te barabarta  1,986,600 ALL 8

32 Shoqata SHKIZH  1,850,970 ALL 12

33 Center for competitive skills  1,625,000 ALL 6

Nxitja e fuqizimit social te grave ne nevoje permes trajnimit 
profesional per prodhimin e produkteve artizanale

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

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

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

6. Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike 
skualifikohen nga procesi.

6. Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike 
skualifikohen nga procesi.

6. Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike 
skualifikohen nga procesi.

Shendeti - Per nje rini me te shendeteshme, aktive dhe te 
mobilizuar

6. Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike 
skualifikohen nga procesi.

6. Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike 
skualifikohen nga procesi.

Promovimi I turizmit ne qytetin e Tiranes dhe fshtarave 
perreth dhe nxitja e punesimit te te rinjve ne kete fushe

6. Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike 
skualifikohen nga procesi.

Youth empoëerment toëard a sustainable and principled 
society

6. Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike 
skualifikohen nga procesi.



34 Shoqata Kombetare e parqeve te Shqiperise  691,225 ALL 6

35 Qendra Protik PROTIK Tech-Bus  1,999,240 ALL 8

36 Qendra ALTERUM  1,400,000 ALL 6

37 Qendra Altri

38 ODA 

Permiresimi i infrastruktures se grumbullimit te mbetjeve dhe 
informacionit turistik ne Gryken e Skoranes dhe Shpellen e 
Pellumbasit

6. Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike 
skualifikohen nga procesi.

6. Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike 
skualifikohen nga procesi.

Roli i institucioneve arsimore ne zhvillimin dhe mbrojtjen e 
shendetit psikologjik te nxenesve

6. Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike 
skualifikohen nga procesi.

6. Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike 
skualifikohen nga procesi.

6. 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 të paktën 60 pikë mund të konsiderohen për financim. 
3. Projektet me buxhet mbi 1.500.000 Lek duhet të marrin të paktën 80 pikë në procesin e vlerësimit për tu konsideruar për financim                                                                      

 4. Projekti përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse kapacitetet financiare dhe operative të aplikantët vlerësohen si jo të mjaftueshme (minimumi 10 pikë)
5. Projekti përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse relevanca e projektit vlerësohet si jo e mjaftueshme (minimumi 15 pikë)

6. Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike skualifikohen nga procesi.
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