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(ORGANIZATAT JO FITIMPRURËSE) 

APLIKANTI OJF KONCEPT IDEA 
Forumi Shqiptar Liqeni i Shkodrës FOL PER ATA QË HESHTIN 
Qendra për Edukim dhe Sport “SKILLS” Sporti në qytetin tim. Fëmijët të parët. Jemi edhe ne. 
YMCA Shkodra - Alb Komunitet aktiv, komunitet më i sigurt 
Qendra Mjedisore “EDEN” (Qendra Mjedisore për Zhvillim, 
Edukim dhe Rrjetëzim) 

Dialog rinor - Pjesëmarrja e të rinjve në çështjet e 
ndryshimeve klimatike për një zhvillim të qëndrueshëm. 

Akademia Shqiptare e Studimeve Politike Lëviz RINI 
Shpresë për të verbërit Një zë më shumë në qeverisjen lokale! 
Shoqata e Kërkimeve Urbane (SHKU) - Urban Research Institute 
(URI) 

Qytetarë aktiv për monitorimin e ofrimit të shërbimeve 
publike vendore nëpërmjet “Teknikave të vëzhguesve të 

Trajnuar” 
Shoqata për Mbrojtjen e Vlerave të Durrësit More Durrës, Less Ëaste 
Grate Artizane, Vau Dejes Të rinjtë në iniciativë 
Instituti Shqiptar i Shkencave (Open Data Albania) Monitorim qytetar dhe transparencë mbi kontraktor privat 

të bashkive për shërbime dhe investime publike 
Albanian Center for Quality Journalism/Qendra Shqiptare për 
Gazetari Cilësore 

Barrierat ne komunitet: Efektet e ndertimit te grupimeve te 
hidrocentraleve  në statusin socio-ekonomik të popullsisë 

lokale 
Qendra për Ruajtjen e Ekosistemeve Natyrore në Shqipëri - 
EcoAlbania Hartëzimi i konflikteve të HEC-eve në Shqipëri 

Instituti i Studimeve Politike Vetëqeverisja vendore në fushatën zgjedhore kombëtare 
2021 

Qendra për Nxitjen e Zhvillimit Njerëzor (HDPC) Qeverisja lokale në kohë normale dhe emergjencash: Me 
qytetarët dhe pët qytetarët 

OFIÇINA Zhvillimi i një vitrine virtuale për promovimin e produkteve 
të prodhuara nga fermerët dhe shqiptarët në çdo bashki të 

vendit 
Qendra Mjedisore për Mbrojtje, Edukim dhe Rehabilitim (EPER 
Center) 

Fuqizimi i të drejtave të punës së Romëve dhe Egjiptianëve 
në Riciklimin e Mbetjeve 

Zëri Qytetar Jo duke pritur një COVID-19 ,Nr 2 
TID Gjirokastër Kooperativa GJIROART si një mjet në fuqizimin e angazhimit 

qytetar të zejtareve/artizanëve në Qarkun Gjirokastër 
Shoqata Ryder Albania Së bashku të advokojmë për krijimin e modelit të shërbimit 

në banesë për moshën e tretë në bashkinë Tiranë 
Forumi i Mendimit të Lirë Për një pushtet vendor më operativ dhe transparent 
Qendra Burimore e Mjedisit në Shqipëri (REC Albania) Risku nuk është fat, është Zgjedhje 
NUR Ndërtimi i Banesave Konceptuale me Materiale të 

ticiklueshme plastike për të pastrehët 
Instituti për Shkencë dhe Kërkim në Arsimin e Lartë Argëtohemi se bashku - të jemi aktiv dhe kreativ edhe pse 

në distancim social! Nismë gjithëpërfshirëse për fëmijët e 
klasave 1-12 e cila do të nxis: bashkëpunimin, solidaritetin 

dhe mirëqenien mendore dhe fizike të fëmijëve. 
Shoqata Shqiptare e Personave që Jetojnë me HIV/AIDS Matja dhe vlerësimi i efekteve të përgjegjësisë sociale në 

shërbime, ndërhyrje dhe fuqizim të komuniteteve vulnerabël 
për përmirësimin e shërbimeve me ndikim në aftësimin dhe 
stimulimin e përgjegjshmërisë së qeverisjes lokale në Tiranë 

Fondacioni Partneritet për Zhvillim Përfshirje dhe aftësim i komuniteteve lokale për nxitjen e 
zhvillimit rural të qëndrueshëm. 

Trajnim Edukim dhe Demokraci (TED) Përfshirja e nxënësve në politikat vendore për 
infrastrukturën në shkollat e mesme. 

Qendra për Arsim Cilësor “Aktivizimi i të rinjve dhe prindërve për nxitjen e 
transparencës dhe llogaridhenies të institucioneve vendore” 

Consulting and Development Partners TRU AKTIV 



 

 

Shoqata e Udhërrëfyesve Turistikë të Shqipërisë Peshkimi turistik në liqen dhe përgatitja e udhërrëfyesve 
turistike lokalë për një turizëm sa më të qëndrueshëm në 

funksion të promovimit dhe mbrojtjes së burimeve natyrore. 
Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të 
Kufizuara 

Fuqizimi i personave me aftësi të kufizuara përmes 
informimit dhe ndërgjegjësimit. 

Gruaja Verilindore e Papunë Nxitja e barazisë gjinore në rrethin e Pukës si dhe përfshirja 
aktive e grave në vendimarrjen e institucioneve vendore dhe 

shërbimeve publike. 
Shoqata Rinore Soek-In Unë-raportoj, Ne -Zgjidhim 
Shoqata ISO Rrjeti i Demokracisë Lokale në Qarkun Gjirokastër 
Faktoje NDIQ LEKUN / FOLLOË THE MONEY – Transparenca post-

tërmet 
Ekon.al Analizë ekonomike e vendimarrjes së Bashkisë Tiranë, 2015-

2020 
Qendra Rinore e Vlorës Fuqizimi dhe përfshirja e qytetarëve në vendimmarrje, 

përmes mekanizmave pjesëmarrës dhe instrumentave  
ligjore. 

North Green Association “Dynamite” NDAL. Unë jam Drini i Zi. 
EU Policy Hub RI-ACT - Promovo aktvizmin në komunitetin tënd lokal! 
Shpresa për të ardhmen Rinia-forca që sjell ndryshimin 
Pjesëmarrje, Integrim, Kontroll (P.I.K) Turizmi Patirotik e Historik dhe ringritja pas një krize të 

pashmangshme 
Qendra Multidisiplinary Arts Movement TROKITJA 
Shoqata Jo Fitimprurese Qendra Fluturo për Jetën Ardhmëri për të Gjithë: Arsim, Punësim dhe Strehim për PAK 
The Youth of Ura Kult-Ura në Dimal 
Instituti i Studimeve Sociale dhe Humane Distancat e Shërbimeve Publike në Bashkinë e Tiranës. 

Hartimi i një dokumenti analitik dhe propozim politikash, 
bazuar në përllogaritjen e kohës së udhëtimit në zonat 
rurale dhe urbane të Tiranës në vendin më të afërt të 

ofruesit të shërbimeve publike si spitale, shkolla, stacione 
policie etj. 

Art.Im.Pulse “Këtu më duhet...” 
Qendra e Keshillimit të Grave dhe Shërbimeve Sociale Mirëmenaxhimi i mbetjeve urbane është garanci për mjedis 

e shëndet cilësor të qytetarëve. 
Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural Nga anonimitet në aktivizëm – të rinjtë e zonave rurale të 

largëta janë gjeo-prezent dhe komunikojnë. 
Me Komunitetin për Ndryshim Të rinjtë dhe fëmijët në bashkitë Vlorë dhe Selenicë 

advokojnë, ngrenë zërin dhe bëhen ambasador të 
respektimit të të drejtave dhe lirive të tyre duke kërkuar 
ngritjen e shërbimeve shoqërore në komunitetin e tyre. 

Fondacioni JOSCELYN Të rinjtë advokues në Elbasan. 
Hand to Hand Against Nation Apathy Rini, Riciklim, Respekt - Ekosistemi i Dashurisë për Mjedisin. 
Qendra FOKUS Shkolla të shëndetshme - komunitete të sigurta. 
Qendra ALERT Mbrojtja e konsumatorit, detyrimi i bashkive për të krijuar 

tregje me standarde dhe largimi i produkteve me origjinë 
shtazore nga rrugët e trotuaret. 

Forumi Shqiptar Social Ekonomik (ASET) EQGj@Albania – Ekonomia qarkulluese dhe e gjelbër, 
mundësi për nxitjen e një shoqërie aktive dhe zhvillimin 

ekonomik në bashkitë Patos dhe Roskovec. 
Organizata për Menaxhimin e Destinacionit Edukimi dhe fuqizimi i fëmijëve si qytetarë të së ardhmes. 
Shoqata ""Dibra Turistike"" Pjesëmarrje aktive e banorëve të fshatrave turistikë në Dibër 

në zhvillimin e turizmit. 
Qendra Shqiptare për Zhvillim dhe Integrim (QSHZHI/ACDI) Forcimi i angazhimit qytetar në rritjen e cilësisë të qeverisjes 

vendore. 
GO2_Sustainable Urban Planning Organization ARTI drejt PUBLIKES 

 


