
REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA PER MBESHTETJEN E SHOQERISE CIVILE

Nr. Emri i OJF-së Titulli i Projektit 
 Shuma e 

Akorduar (ne 
Leke) 

1 Acli Ipsia Të rinjtë shqiptarë në epokën e inovacionit social           900,000 

2
Agjencia Shqiptare për Mbrojtjen e Natyrës 
dhe Zhvillim të Qëndrueshëm (Albanian 
Agency for Nature Protection and 

Mbrojtja e mjedisit nëpërmjet edukimit dhe trajnimit të fëmijëve  në shkollat fillore 
dhe 9-vjecare si mënyrë cilësore për të nxitur ndjenjën komunitare në të mirë të 
ambientit

          720,000 

3 Aksion PLUS Të punojmë së bashku për një komunitet dhe shkolla të sigurta nga droga           800,000 

4 Albanian Art Institute (AAI) Kinoforumi "Kamper film festival mbi dhunen ne familje" ne shkollat e mesme           720,000 

5 Albanian Democratic Institute (ADI) Angazhim rinor në mbështetje të Vullnetarizmit        2,500,000 

6
Albanian Legal and Territorial Research 
Institute (ALTRI)

Mbi një zbatim sa më efektiv të Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi           855,000 

7 ARGJIRO Promovimi dhe përfshirja sociale e të rinjve dhe minoriteteve          360,000 

në mbledhjen e Bordit Mbikëqyrës të datës 11.04.2013

Lista përfundimtare e projekteve të shpallura fituese në Thirrjen e Katërt (27 Dhjetor 2012 – 15 Shkurt 2013)
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7 ARGJIRO Promovimi dhe përfshirja sociale e të rinjve dhe minoriteteve          360,000 

8 ARTLINK Tradita ime, biznesi im, e ardhmja ime        1,080,000 

9 CESA
Nisma rinore për rritjen e peshës së shpenzimeve për rininë në buxhetin e 
Organeve të Pushtetit Vendor

          720,000 

10 Dimension Human
Është koha për veprim (Nxitja dhe ndërgjegjësimi i grave dhe i të rinjve në 
vlerësimin e qeverisjes lokale)

          800,000 

11 Dora Prindërore
Realizimi i fushatës së 6 zgjedhore për deputetët e rinj të Parlamentit Rinor 
Korçë

          720,000 

12 Edukimi për Shoqërinë e Hapur (EShH)
Nxitja e angazhimit të të rinjve në procesin e lobimit, hartimit dhe zbatimit te 
politikave sociale

       1,500,000 

13 Epoka e Re Bashkë - Vendosim           720,000 

14 Fondacioni EDS A new Voice (Street art)        1,000,000 

15 Fondacioni i Biznesit të Vogël (FBV)
Fuqizimi i statusit ekonomik dhe social te grave te varfra rurale  ne rajonin e 
Durresit

          360,000 

16 Forumi i Mendimit të Lirë
Nxitja e vullnetarizmit si formë e edukimit mjedisor të rinisë dhe shpallja e 
nismës "Dita e Pastrimit Vullnetar"

          720,000 

17 Forumi Shqiptar Social Ekonomik (ASET)
Harmonizimi i politikave sociale me arsimore për mosbraktisjen e arsimit nga 
fëmijët e komunitetit rom në Njësinë Bashkiake Nr. 4, Tiranë

          600,000 

18 Gruaja drejt Integrimit
Ndërmarrje sociale - Vetëpunesimi i grave në nevojë, nëpërmjet marketingut të 
makaronave

          810,000 

19 Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri
Fuqizimi dhe përfshirja sociale e komunitetit Rom përmes nxitjes së punësimit 
dhe luftës kundër diskrimimit

          800,000 
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20
Instituti i Migracionit, Zhvillimit dhe 
Integrimit (IMZHI)

Ndërgjegjësimi si mënyrë nxitjeje të punësimit të të rinjve        1,000,000 

21
Instituti Kombëtar për Riintegrimin e 
Emigrantëve

"E drejta ime" - suplement informues dhe advokues për të drejtat e njeriut në 
Shqipëri

          630,000 

22
Instituti për Promovimin e Zhvillimit Social 
Ekonomik (IPSED)

Të mësojmë duke punuar; të punojmë duke mësuar        1,000,000 

23
Integrim i Zonave Suburbane të Shqipërisë 
(IZSSH)

Kultivimi i ndjenjës komunitare nëpërmjet pjesëmarrjes në aktivitete           400,000 

24 Jemi edhe Ne Punësim me dinjitet           540,000 

25 Jeta e Re Integrimi...!           900,000 

26 Jetimët në Fokus
Frontalisht të gjithë aktorët STOP dhunës dhe diskriminimit ndaj fëmijëve jetimë 
në komunitet dhe në zonat rurale

          360,000 

27 Këshilli Kombëtar Studentor (KKS) Këshillimi i karrierës së studentëve dhe promovimi i modeleve të suksesshëm        4,500,000 

28 Kontabël i Miratuar (ShKM)
Intershipi - nxitje  për një punësim të  qëndrueshëm drejt tregut të punës në 
sektorin ekonomik, privat dhe publik

          700,000 
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29 Mbrojtja e Mjedisit Natyror - Berat Vullnetarizmi, pjesëmarrja komunitare - Element i Partneritetit Social        1,000,000 

30 NDIHME !!!
Rritja e njohurive të punëmarrësve dhe punëdhënësve mbi mundesitë e frenimit 
dhe parandalimit të informalitetit në punësim

          450,000 

31
Organizata për Zhvillim dhe Emancipim 
(OZHE)

Konsolidimi i një kulture qytetare për kontrollin, transparencën dhe llogaridhënien 
e pushtetit vendor në përballje me komunitetin

       1,350,000 

32 POETEKA Shtepia e shkrimtarit dhe e perkthyesit        1,000,000 

33 Qendra ACT for SOCIETY Monitorimi i Shtypit Ditor rreth Raportimit për Korrupsionin           900,000 

34 Qendra AKSES Fushata për një votues te informuar        2,300,000 

35
Qendra Instituti për Studime Demokratike 
(ISD)

Edukimi i votuesve në qarkun e Fierit mbi mënyrën e votimit dhe numërimit 
elektronik me fokus të veçantë grupet e margjinalizuara

          500,000 

36
Qendra Kërkimore për Politikat Publike 
(TRIUM)

Promovimi i modeleve praktike për përmirësimin e shërbimeve sociale për 
grupet vulnerabël të shoqërisë në zonën e Kombinatit dhe më gjerë në Tiranë

          800,000 

37
Qendra Kombëtare për Shërbime 
Komunitare (NCCS)

Veprimi yt sjell ndryshim, VEPRO TANI!           800,000 

38 Qendra Miqtë e Muzikës
"LABOUR-E-MUS" - Punësimi i të rinjve përmes muzikës dhe përgatitja e tyre 
për një treg kompleks, kreativ dhe transparent

          700,000 

39
Qendra për Kërkime Sociale në Cilësinë e 
Shëndetit (QKSCSH)

Vlerësimi i statusit socio-ekonomik të personave që jetojnë me HIV/AIDS           450,000 

40
Qendra për Kulturë dhe Zhvillim Europian 
(QKZHE)

Unë zgjedh të ardhmen e qetë           800,000 

41
Qendra për Menaxhimin Agro-Mjedisor & 
Ekonomik (AEEM-Center)

Njohja me biodiversitetin dhe vlerat e bimëve mjekësore të serpentinave - si një 
alternative e bujqësisë në Kukës

          800,000 
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42
Qendra për Zhvillim dhe Iniciativë Sociale 
(CDSI)

Pjesëmarrja aktive e të rinjve në vendimet dhe aksionet në nivelin lokal për 
ndërtimin e një shoqërie sa më demokratike dhe gjithëpërfshirëse

          540,000 

43 Qendra Shqiptare për Filantropi (ALCEFI)
Sensibilizimi i komunitetit të biznesit për punësimin dhe integrimin e grave me 
probleme sociale në Qarkun e Kukësit

          800,000 

44
Qendra Shqiptare për Zhvillimin e 
Qendrueshëm

Advokasi, monitorim dhe ndergjegjesim ne perdorimin e fondeve publike te 
perdorura ne infrastrukturen rrugore ne qytetin e Lushnjes

       1,000,000 

45
Qendra Sociale Ndihmë për Kategoritë në 
Nevojë

Angazhimi dhe planifikimi per nje ndryshim te qendrushem social        2,700,000 

46 Qendra UET Përmbledhje e Studimeve të Thelluara për Çamërinë           800,000 

47
Qendra: Rrjeti i Vullnetarëve Shqiptarë 
(RVSh)

Bëhu Buzëqeshja           540,000 

48 Rinia në Sipërmarrjen e Lirë Ndërgjegjësim dhe nxitje e të rinjve që votojnë për herë të parë        1,000,000 

49
Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri - 
AWEN

Forcimi i pjesëmarrjes së grave në vendimmarrje dhe në jetën politike në vend           720,000 

50
Rrjeti Shqiptar i Studentëve në Botë 
(ASAN)

Punësimi një e drejtë për të rinjtë, të drejtat në punë, një detyrim për shoqërinë           900,000 

Të rinjtë e disavantazhuar të zonave periferike kandidate tërheqës në tregun e
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51 Shoqata e Grave me Probleme Sociale
Të rinjtë e disavantazhuar të zonave periferike, kandidate tërheqës në tregun e 
punës

          810,000 

52
Shoqata e Invalidëve Intelektualë të 
Shqipërisë

Zhvillimi (social, ekonomik, kulturor e intelektual) me përmasa Εvropiane i 
komunitetit të personave me aftësi të kufizuara, në Shqipëri

       2,700,000 

53 Shoqata e Komunave të Shqipërisë Nxitja e Pjesëmarrjes Qytetare në Qeverisjen Vendore           720,000 

54
Shoqata Internacionale për Solidaritetin 
(SHIS)

Forcimi i bashkëpunimit komunitar në zonën e Kombinatit, si një model i mirë 
për të parandaluar braktisjen shkollore tek fëmijët më të rrezikuar

          360,000 

55
Shoqata Kombëtare e Punonjësve Sociale 
(SHKPS)

Një komunitet më pranë të moshuarve           800,000 

56 Shoqata për Gratë dhe Fëmijët Të krijojmë të ardhmen           450,000 

57 Shoqata për Integrim dhe Zhvillim
Permiresimi i cilesise se qeverisjes lokale nepermjet rritjes se pjesemarrjes se 
komunitetit ne luften kunder Korrupsionit

          630,000 

58 Shoqata për Zhvillim Mediatik
Album përshkrimor i vlerave Historike, Etnografike, Kulturore dhe Natyrore në 
shërbim të turizmit malor të Komunave Lis - Derian - Macukull

          400,000 

59
Shoqata Rajonale e Pyjeve dhe Kullotave 
Komunale (SHRPKKQE)

Qendra e karrierës për punësimin e të rinjve që studiojnë në fushën e mjedisit. 
Solidariteti i të rinjve në mbrojtjen e mjedisit

       1,350,000 

60 Soroptimist Më jep një rreckë, të të bëj një vepër arti        1,000,000 

61 Together for Life Poliklinika dhe qytetari           700,000 

62 Transparency International Albania (TIA)
Nxitja e transparencës së partive politike dhe monitorimi i programeve anti-
korrupsion në kuadër të fushatës elektorale 2013

          900,000 

63
Zhvillimi Psiko-Social dhe Kulturor të 
Fëmijëve dhe të Rinjëve - Elbasan

Sensibilizimi dhe edukimi i te rinjeve - votues per here te pare           720,000 
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