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BEpërBASHKITË

Infrastrukturë më e mirë.
Shërbime më të mira.
Jetesë më e mirë.

Fituesit e Granteve në Thirrjen e Dytë

Infrastrukturë më e mirë. Shërbime më të mira. Jetesë më e mirë. Infrastrukturë më e mire. 
mirë. Shërbime më 



Çlirimi i Potencialit
të Rinisë së
Bashkisë Lushnjë
BASHKIA LUSHNJË

Objektivi i Përgjithshëm Objektivat Specifike

Aktivitetet Kryesore

1.

2.

3.

Krijimi i një qëndre rinore: Rregullimi i një ndërtese ekzistuese e cila
do të transformohet në një qëndër rinore multi-funksionale. 

Funksionimi i një qëndre rinore nëpërmjet: Krijimit dhe funksionimit të
katër klubeve rinore; Organizimi i tre kurseve edukative për
mbështetjen e talenteve rinore; Organizimi i të paktën 16 aktiviteteve
“nga të rinjtë, për të rinjtë”; Organizimi i ekspozitës për riciklimin.

Aktivitetet e komunikimit dhe vizibilitetit: përgatitja e një videoje
promovuese, dizenjimi i materialeve promovuese, inagurimi i
Qëndrës Rinore dhe aktiviteti përfundimtar i projektit. 

Përmirësimi i shërbimeve
bashkiake të cilat kontribojnë
në përmirësimin e kushteve
socio-ekonomike të rinisë në
Bashkinë Lushnjë.

Infrastruktura publike dhe shërbimet
të ri-vitalizuara në mbështetje dhe
fuqizim të rinisë së Bashkisë Lushnjë.

Kohëzgjatja e Projektit: 8 muaj
Buxheti i Përgjithshëm: 50,423 EUR 
Kontributi i BE-së: 45,380 EUR 
Kontributi Kombëtar: 5,043 EUR
Komponenti i Investimeve: 32,000 EUR

Informacion i Përgjithshëm



Rezultatet Kryesore 

Para

Pas

1.

2.

Një Qëndër Rinore multifunksionale e krijuar në Bashkinë Lushnje, që
ofron 6 shërbime publike ndaj të paktën 230 të rinjve.

Ndërgjegjësim më i rritur i të rinjve rreth vlerave të BE-së në lidhje
me mbrojtjen e mjedisit si dhe pjesëmarrja aktive e të paktën 60 të
rinjve në 16 aktivitete kulturore dhe sportive.



Ndërtimi i mjediseve
sportive në shkollën
“Zylyftar Veleshnja” 
BASHKIA SKRAPAR

Aktivitetet Kryesore

1.

2.

3.

Ndërtimi i një mjedisi sportiv në shkollën “Zylyftar Veleshnja” në
Skrapar.

Krijimi i një akademie sportive në shkollën “Zylyftar Veleshnja” me
qëllim promovimin e sportit të basketbollit në këtë shkollë si dhe në
lagjen "Estref Caka".

Hapja e qendrës komunitare në shkollën “Zylyftar Veleshnja”. Ndërtimi i
mjediseve sportive- i një fushe basketbolli- në shkollën 9-vjeçare
"Zylyftar Veleshnja".

Objektivi i Përgjithshëm Objektivat Specifike

Përmirësimi i aftësive dhe
shërbimeve për përfshirjen e
nxënësve dhe të rinjve në aktivitete
fizike dhe sportive, për një jetë më të
shëndetshme në Bashkinë Skrapar.

Ambiente sportive dhe aktivitete që
angazhojnë të rinjtë e shkollës
“Zylyftar Veleshnja” dhe lagjes
“Estref Caka”.

Kohëzgjatja e Projektit: 9 muaj
Buxheti i Përgjithshëm: 55,550 EUR 
Kontributi i BE-së: 50,000 EUR 
Kontributi Kombëtar: 5,550  EUR
Komponenti i Investimeve: 39,000 EUR

Informacion i Përgjithshëm

4. Organizimi i 2 aktiviteteve sportive për të rinjtë e lagjes "Estref Caka"
për të promovuar përfitimet e ushtrimit të sporteve.



Rezultatet Kryesore 

Para

Pas

1.

2.

3.

Një mjedis i ri modern sportiv në shkollën “Zylyftar Veleshnja” për t’u
perdorur nga 725 të rinj të me përfshirë dhe më të edukuar rreth
përfitimeve nga ushtrimi i sporteve.

Një qëndër e qëndrueshme komunitare e krijuar dhe funksionale në
shkollën “Zylyftar Veleshnja”, në shërbim të 120 antareve të
komunitetit të lagjes "Estref Caka".

Një akademi sportive e krijuar dhe operative në shkollën “Zylyftar
Veleshnja” e cila mbështet 30 talente të reja me aftësimin në sportin
e basketbollit dhe në promovimin, zhvillimin dhe diversifikimin e
aktiviteteve sportive. 



Përirësimi i kulturës
dhe shërbimeve që
lidhen me fëmijët

Informacion i Përgjithshëm

BASHKIA PATOS

Objektivi i Përgjithshëm Objektivat Specifike

Aktivitetet Kryesore

1.

2.

4.

3.

5.
6

Rehabilitimi i hapësirës së QKF, në ndërtesën ekzistuese të Pallatit të
Kulturës së Bashkisë Patos.
Mobilimi dhe pajisja e qendrës me instrumenta muzikore, pajisje për
pikture dhe vallëzim, si dhe me një sistem të ri audiofonik. 

Komunikimi dhe Vizibiliteti.

Inaugurimi i Qendrës së Kreativitetit të Fëmijëve. 

Organizimi i 10 aktiviteteve në QKF: 5 aktivitete në kuadrin e javës së
BE-së 2023, të cilat do të promovojnë integrimin evropian dhe vlerat
evropiane, me fokusin tek fëmijët dhe njohuritë e tyre rreth BE-së. 

Aktiviteti inaugurues për hapjen e QKF. 

Të kontribojë për përmirësimin e
zhvillimit të fëmijëve nëpërmjet
përmirësimit të infrastrukturës lokale
publike, cilësisë dhe aksesit tek
shërbimet lokale për fëmijët, ofruar
nga Bashkia Patos.  

Mundësi të shtuara për fëmijët e
Bashkisë Patos, në mbështetje të
kreativitetit, talentit dhe përfshirjes
sociale, nëpërmjet krijimit dhe
funksionimit të Qendrës së
Kreativitetit të Fëmijëve (QKF).

Kohëzgjatja e Projektit: 9 muaj
Buxheti i Përgjithshëm: 54,657.27 EUR
Kontributi i BE-së: 49,191.54 EUR
Kontributi Kombëtar: 5,465.73 EUR
Komponenti i Investimeve: 38,258.81 EUR



Rezultatet Kryesore 

Para

Pas

1.

2.

3.

Qendra e Kreativitetit të Fëmijëve (QKF) e rehabilituar dhe në
shërbim të 500 fëmijëve nga Bashkia Patos.

QKF operative dhe funksionale me 5 lloje pajisjesh artistike (piano,
violinë, kitarë, fizarmonike dhe organo) si dhe e furnizuar me pajisje
të vogla në shërbim të fëmijëve. 

15 aktivitete kulturore dhe të rritjes së ndërgjegjësimit, të
organizuara në kuadrin e Javës Evropiane 2023 me pjesëmarrjen e
77 fëmijëve.



Rikonstruksioni i
shkollës “Koço
Korçari” Kuçovë
BASHKIA KUÇOVË

Aktivitetet Kryesore

1.

2.
3.

Rikonstruksioni i dy ndërtesave shkollore si dhe i sistemeve elektrike
dhe hidraulike të shkollës “Koço Korçari”.
Organizimi i inaugurimit të projektit.

“Trashëgimia Kulturore e BE-së”,aktivitete edukative për Ditën e
Pavarësisë së Shqipërisë, që konsistojnë në një paradë folklorike
tradicionale dhe një koncert, me pjësemarrjen e 108 nxënësve dhe 12
mësuesve të shkollës “Koço Korçari”.
“Java festive e qytetit", e cila përfshin rreth 12 lojëra krijuese të
fëmijëve/të rinjve, të cila nxjerrin në pah influencën e kulturave
evropiane në zhvillimin e Bashkisë Kuçovë. 

Organizimi i 5 aktiviteteve edukative: 

Shërbime të përmirësuara vendore
në fushën e arsimit në Bashkinë
Kuçovë.

Kushte të përmirësuara për arsim në
shkollën ”Koço Korçari”, nëpërmjët
përmirësimit të infrastrukturës dhe
shërbimeve të mësimdhënies për
nxënësit. 

Kohëzgjatja e Projektit: 9 muaj
Buxheti i Përgjithshëm: 49,725 EUR
Kontributi i BE-së: 34,825  EUR
Kontributi Kombëtar: 14,900  EUR
Komponenti i Investimeve: 31,775  EUR

Informacion i Përgjithshëm

Objektivi i Përgjithshëm Objektivat Specifike



Rezultatet Kryesore 

Para

Pas

1.

2.

Infrastruktura e rehabilituar në shkollën “Koço Korçari” në Kuçovë (i
sistemeve elektrike dhe hidraulike), duke përmirësuar kushtet e
mësimdhënies për 108 studentë.

5 aktivitete kulturore dhe edukative, të cilat sjellin së bashku 300
fëmijë dhe 150 të rinj nga Bashkia Kuçovë, duke promovuar talentet,
diversitetin dhe kreativitetin e tyre, si dhe duke i bërë më aktivë në
kuptimin dhe ndarjen e vlerave të BE-së.

“Aktiviteti i Ditës së Rinisë”, me 20 instrumentistë të rinj të cilët do të
luajnë pjesë klasike dhe moderne nga kompozitorë të ndryshëm. 
Një ekspozitë e arteve vizive realizuar nga fëmijët, me pjesëmarrjën
e 40 fëmijëve, duke përfshirë 10 femijë me aftësi ndryshe, të cilët do
të shprehin kuptimin e tyre rreth vlerave të BE-së.
Një anketim i menaxhuar nga 10 të rinj nga Bashkia Kuçovë dhe
ndarja me publikun e rezultateve të tij, lidhur me performancën e
bashkisë në lidhje me integrimin evropian.



“Mjedis i pastër,
edukim i shëndetshëm
dhe cilësor në shkolla”
MUNICIPALITY OF KAMËZ

Aktivitetet Kryesore
1. Prezantimi i projektit në 25 shkollat përfituese:1. Shkolla “Hillary

Clinton”; 2. Shkolla “Kamëz e Re”; 3.     Shkolla “Azem Hajdari”; 4. Shkolla
“Niko Hoxha”; 5. Shkolla ”Demokracia”; 6. Shkolla “Ibrahim Basha”; 7.
Shkolla “Nënë Tereza”; 8. Shkolla “Dom Nikoll Kaҫorri”; 9. Shkolla “Halit
Coka”; 10. Shkolla “ Ahmet Zogu”’; 11. Shkolla “100 Vjetori”; 12. Shkolla
“Arbëria”; 13. Shkolla ”Jashar Hoxha”; 14. Shkolla ”Azem Hajdari”; 15.        
 Shkolla ”Lidhja e Prizrenit”; 16. Shkolla “Tahir Sinani”; 17. Shkolla “Dom
Nikoll Kaҫorri”; 18. Shkolla “Vllazërimi”; 19. Kopshti ”Bletëzat”; 20. Kopshti
“Bota e Luleve”; 21. Shkolla e mesme “Ibrahim Rugova”; 22. Shkolla e
mesme “Elez Isuf Ndreu “ 23. Shkolla e mesme “Sulejman Elezi”; 24.
Shkolla e mesme ”Isa Boletini”; 25.  Shkolla e mesme “Gramoz Palushi”

Shërbime të përmirësuara
vendore të menaxhimit të
mbetjeve dhe hapësirave të
gjelbërta në Bashkinë Kamëz.

Pilotimi i praktikave të mira mjedisore
në 25 shkolla të Bashkisë Kamëz: ofrimi i
infrastrukturës së ndarjes së mbetjeve
në burim, si dhe shtimi i hapësirave të
gjelbërta rreth ndërtesave të shkollave,
për një qytet të pastër dhe të gjelbër.

Kohëzgjatja e Projektit: 8 muaj
Buxheti i Përgjithshëm: 53,392 EUR
Kontributi i BE-së: 47,260 EUR
Kontributi Kombëtar: 6,132 EUR
Komponenti i Investimeve: 35,000 EUR

Informacion i Përgjithshëm

Objektivi i Përgjithshëm Objektivat Specifike

2. Organizimi i 25 aksioneve të pastrimit në zonat përreth çdo shkolle.



Rezultatet Kryesore 

1.

2.

3.

3.

Situata e menaxhimit të mbetjeve e përmirësuar në 25 shkolla, si
dhe komunikimi dhe marrëveshjet e realizuara me kompanitë e
ricikilimit.
Rreth 20,000 studentë dhe anëtarë të komunitetit, më të informuar
rreth ndarjes së mbetjeve, riciklimit dhe opsioneve të ripërdorimit.

25 grupe ekologjike të krijuara dhe aktive në aktivitetet e shkollave
të gjëlbërta, me pjesëmarrjen aktive të 625 nxënësve.

Kopshte të gjelbërta shtesë të krijuara përreth 25 shkollave lokale të
Bashkisë Kamëz.

3.

4.

5.

Instalimi i koshave për ndarjen e diferencuar të mbetjeve dhe
organizimi i aksioneve praktike të edukimit për komunitetet e
shkollave rreth vlerave të BE-së për mjedisin e pastër dhe të gjelbër
në 25 shkolla të Bashkise Kamëz.

Organizimi i 25 aksioneve të gjelbërimit për çdo shkollë. Mbjellja e 10
pemëve dhe luleve në oborret e secilës shkollë.

Organizimi nga nxënësit i 25 muraleve me piktura në muret e
oborreve të shkollave.



Hapat e parë:
Mbështetje për mjedisin,
pjesëmarrjen dhe sportin
në Bashkinë Klos.
BASHKIA KLOS

Aktivitetet Kryesore

1.

3.

2.

4.

Krijimi i këndit të ri komunitar të lojërave 

Organizimi i 7 aktiviteteve edukative dhe për rritjen e kapaciteteve; 2
trajnime rreth aktiviteteve në mjedis të hapur për edukatoret e
kopshtit; 2 trajnime rreth vlerave të BE-së për mbrojtjen e mjedisit dhe
zvogëlimin e mbetjeve; një workshop me fëmijët për menaxhimin e
diferencuar të mbetjeve.

Pajisja e këndit të lojërave dhe instalimi i masave të sigurisë për fëmijët
e vegjël.

Organizimi i 7 aktiviteteve për rritjen e ndërgjegjësimit: 1 ditë pa
plastikë; në festival me të gjitha shkollat për të inauguruar këndin e
lojërave; 4 ditë ekologjike; një workshop për sportet.

Përmirësimi i shërbimeve vendore
dhe pjesëmarrjes së komunitetit
lokal në zhvillimin e mirëqënies
sociale në Bashkinë Klos.

Zhvillimi përfshirës lokal, nëpërmjet
përdorimit të formave të reja të
përfshirjes së komunitetit nëpërmjet
aktiviteteve të shëndetshme gjatë kohës
së lirë dhe menaxhimit të të mirave të
përbashkëta të këndit vendor të lojërave.

Kohëzgjatja e Projektit: 8 muaj
Buxheti i Përgjithshëm: 53,392 EUR
Kontributi i BE-së: 47,260 EUR
Kontributi Kombëtar: 6,132 EUR
Komponenti i Investimeve: 35,000 EUR

Informacion i Përgjithshëm

Objektivi i Përgjithshëm Objektivat Specifike



Rezultatet Kryesore 

Para

Pas

1.

2.

3.

4.

Bashkia Klos pasurohet me një mjedis të gjelbër të hapur, për 390
fëmijë, prindër dhe gjyshër. Komunitet i ndërgjegjësuar në lidhje me
impaktin pozitiv të një mjedisi të sigurtë për takime sociale. 

390 fëmijët e kopshteve lokale mund të përdorin një kënd lojërash
të gjelbër dhe të sigurtë në ambient të hapur, gjatë orëve të
mësimit.

Jeta kulturore dhe sportive në Bashkinë Klos pasurohet me 3
aktivitete të reja në mjedis të hapur.

Më shumë së 200 punonjës të bashkisë dhe 390 fëmijë të Bashkisë
Klos, të ndërgjegjësuar dhe të informuar lidhur me vlerat e BE-së për
mbrojtjen e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve. 



Promovimi i praktikave dhe
instrumenteve inovative për
reduktimin e emetimeve të
karbonit dhe për të
përmirësuar efiçencën e
energjisë në Bashkinë Kavajë.
BASHKIA KAVAJË

Aktivitetet Kryesore

1.

3.

2.

Zhvillimi i Planit të Veprimit për Energjinë e Qëndrueshme dhe Klimën
(SECAP) për Bashkinë Kavajë.

Organizimi i 5 aktiviteteve për rritjen e kapaciteteve rreth përdorimit të
energjive të rinovueshme me pjesëmarrjen e përgjithshme të stafit të
bashkisë dhe 20 studentëve nga shkolla e agro-biznesit, mbi energjinë
e rinovueshme, ujitjen “e zgjuar” dhe menaxhimin e ujërave.

Instalimi i një sistemi panelesh diellore me kapacitet total prej 26 kwp
në tarracën e shkollës së bujqësisë.

Përmirësimi i shërbimeve bashkiake
të cilat kontribuojnë në zhvillimin
dhe aplikimin e agjendës së gjelbër,
me përfshirjen e komuniteteve
lokale në Bashkinë Kavajë.

Emetimet e karbonit në nivelin lokal të
reduktuara në Bashkinë Kavajë,
nëpërmjet “investimeve të shpejta” në
shkollën e mesme të agro-biznesit në
Golem, me përfshirjen e komuniteteve
lokale në aktivitetet e energjisë së
gjelbër dhe të ruajtjes së klimës.

Kohëzgjatja e Projektit: 9 muaj
Buxheti i Përgjithshëm: 49, 770 EUR
Kontributi i BE-së: 41, 400 EUR
Kontributi Kombëtar: 8, 370 EUR
Komponenti i Investimeve: 30, 000 EUR

Informacion i Përgjithshëm

Objektivi i Përgjithshëm Objektivat Specifike



Para Pas

5.

6.

Organizimi i aktiviteteve për rritjen e ndërgjegjësimit: Dita e
Energjisë në Bashkinë Kavajë, e cila do të promovojë vlerat e BE-së
lidhur me efiçencën energjitike. 

Komunikimi dhe vizibiliteti:  shpërndarja e 300 materialeve
promovuese për të gjitha aktivitetet e sipërpërmendura. 

Rezultatet Kryesore 

1.

2.

3.

Sistemi i paneleve diellore (26 kwp) i instaluar në tarracën e
shkollës së agro-biznesit "Charles Telford Erickson" në Golem,  që
ndihmon në uljen e konsumit të energjisë me 90%. 

Përgatitja e Planit të Veprimit për Energjinë e Qëndrueshme dhe
Klimën për Bashkinë Kavajë 2022-2030, dhe prezantimi në Këshillin
Bashkiak.

Kapacitetet të rritura të 5 autoriteteve përfaqësuese bashkiake
lokale; 20 studentë, 5 përfaqësues nga hotelet dhe10 fermerë të rinj,
të informuar dhe përfshirë në praktikat e kursimit të energjisë, si dhe
lidhur me praktikat e BE-së për eficencën energjitike.

4. Organizimi i 2 eventeve për transferimin e njohurive nga nxënësit e
shkollës, me ndihmën e një mentori, tek tw rinj të tjerë rurale (fermerë),
për aplikimin e sistemeve të energjisë së rinovueshme në fermat e tyre.
Një seminar 5-ditor me përfaqësues nga hotelet e interesuara
bregdetare, me tematikë krijimin e sistemit të menaxhimit të energjisë.
Një manual në mbështetje të hoteleve bregdetare mbi reduktimin e
konsumit të energjisë elektrike, kryesisht gjatë sezonit veror. 



BASHKIA TROPOJË

Aktivitetet Kryesore
1.

3.
2.

4.

Takimi fillestar me grupet e interesit dhe perfituësit.

Përgatitja dhe krijimi i Këshillit Rinor dhe Planit të Punës për Rininë
(YoWP).

Rindërtimi i Qendrës Rinore me Bashkinë Tropojë.

Aktivitete për rritjen e kapaciteteve për Qendrën Rinore: trajnim 3 (tre)
ditor me përfaqësues nga sektori i rinisë në Bashkinë Tropojë dhe të
rinj; sesione informuese për nxënës të trajnuar në shkollat e mesme
rreth çështjeve të pjesëmarrjes së të rinjve në strukturat
vendimmarrëse dhe rreth rolit të tyre në komunitet; përdorimi i
metodave stimuluese nëpërmjet shembujve të mirë nga Bashkimi
Evropian, të cilat do t’i prezantohen audiencës rinore, me qëllimin për të

Aftësitë dhe shërbimet e
përmirësuara në Bashkinë
Tropojë, për ri-vitalizimin e jetës
së të rinjve në bashkinë e tyre.

Të rinjtë e Bashkisë Tropojë më të angazhuar
dhe më të fuqizuar për të luajtur rolin e tyre
në politikat, planet dhe projektet lokale si
dhe në proceset vendim-marrëse nëpërmjet
funksionimit të duhur të Këshillit Rinor dhe të
qendrës së tyre rinore.

Kohëzgjatja e Projektit: 8 muaj
Buxheti i Përgjithshëm: 53,848 EUR
Kontributi i BE-së: 48,463.2 EUR
Kontributi i Bashkisë: 4,000 EUR
Komponenti i Investimeve: 27,000 EUR

Të rinjtë aktive në
Bashkinë e Tropojes
(ATY4M)

Informacion i Përgjithshëm

Objektivi i Përgjithshëm Objektivat Specifike



Para Pas

5. Komunikimi dhe vizibiliteti i Qendrës Rinore. Dizenjimi, printimi dhe
shpërndarja e materialeve promovuese. Organizimi i Ditës
Kombëtare të Rinisë në bashki, me praninë e shumë përfaqësuesve
nga palët e interesuara.

Rezultatet Kryesore 

1.

2.

3.

Qendra Rinore në Tropojë, e krijuar në ndërtesen e rikonstruktuar,
siguron mbështetje operative për 3 iniciativa rinore (1 debat me
pjesëmarrjen e 16 të rinjve, 1 iniciativë e klubeve sportive me
pjesëmarrjen e 15 të rinjve, dhe krijimin e 10 grupeve vullnetare), me
qëllim përmirësimin e kuptimit të tyre lidhur me integrimin evropian. 

Këshilli Rinor i krijuar dhe funksional me një plan pune operativ për 5
vitet në vijim dhe me një staf të Qendrës Rinore te aftësuar për të
menaxhuar programin e Këshillit Rinor në bashkëpunim me
Bashkinë Tropojë.

10 persona nga stafi i Bashkisë Tropojë, të aftësuar dhe në gjendje të
menaxhojnë programin rinor si dhe të bashkëpunojnë me Këshillin
Rinor.

stimuluar ndërgjegjen e tyre dhe vlerën e tyre për shoqërinë; një
seminar 5-ditor do të organizohet me përfaqësues të Këshillit Rinor të
Tropojës në një kamp rinor; trajnim 3-ditor i modelit “peer to peer”, me
module të posaçme trajnimi rreth procesit të vendimmarrjes.



BASHKIA RROGOZHINË

Aktivitetet Kryesore

1.

3.
2.

4.

Prezantimi i projektit me palët e interesuara.

Inaugurimi i Qendrës Rinore.

Rikonstruksioni dhe mobilimi i Qendrës Rinore.

Organizimi i aktiviteteve edukuese për rritjen e kapaciteteve në
Qendrën Rinore: 6 sesione informuese. Përgatitja e manualit të
trajnimit për aftësitë e komunikimit, lidershipin, të menduarit kritik dhe
organizimi i 13 trajnimeve me pjesëmarrjen e 30 studentëve dhe 2
personave nga stafi i bashkisë.

Përmirësimi i shërbimeve dhe
kapaciteteve bashkiake për të
kontribuar në mirëqënien e të
rinjve në Bashkinë Rrogozhinë

“Aftësi të buta” (të formimit të
përgjithshëm) të përmirësuara (p.sh.
aftësitë në komunikim, lidership, të
menduarit kritik, etj), si dhe përfshirje
më e lartë e të rinjve në jetën politike
lokale dhe procesin e vendimmarrjes në
nivel lokal, nëpërmjet rikonstruksionit
dhe funksionimit të Qendrës Rinore

Kohezgjatja e Projektit: 8 muaj
Buxheti i Pergjithshem: 54,500.00 EUR
Kontributi i BE-se: 49,050.00 EUR
Kontributi Kombetar: 5,450.00 EUR
Komponenti i Investimeve: 34,000.00 EUR

Fuqizimi i
Udheheqesve te
Ardhshem 

Informacion i Përgjithshëm

Objektivi i Përgjithshëm Objektivat Specifike



Para Pas

Rezultatet Kryesore 

1.

2.

3.

4.

Ndërtesa e re e Qendrës Rinore në Bashkinë Rrogozhinë e rinovuar
dhe mobiluar plotësisht, për t’i shërbyer 180 të rinjve.

Pjesëmarrje e rritur e të rinjve në procesin e vendimmarrjes në nivel
lokal. 180 nxënës dhe 200 qytetarë të informuar mbi funksionimin e
autoriteteve publike, me mekanizmat për përfshirjen e qytetarëve
në procesin e vendimmarrjes dhe procesin e integrimit në BE.

Aftësi të përmirësuara të stafit të bashkisë dhe 4 anëtarëve të stafit
akademik (nga 2 për çdo shkollë), për ofrimin tek të rinjtë e
moduleve inovative të trajnimit lidhur me aftësitë në komunikim,
lidership, të menduarit kritik, etj.

30 nxënës të trajnuar në “aftësitë e buta” (të formimit të
përgjithshëm) si për shembull: aftësitë në komunikim, lidership dhe
të menduarit kritik, etj, të cilët marrin pjesë aktivisht në procesin e
vendimmarrjes me Këshillin Bashkiak. 

5. Organizimi i takimit të 30 studentëve me Këshillin Bashkiak, lidhur me
çështjet që shqetësojnë komunitetin lokal, duke përdorur të gjitha
aftësitë e përfituara nga trajnimet.



BASHKIA MIRDITË

Aktivitetet Kryesore

1.

2.

3.

4.

Organizimi i takimeve publike për përdorimin e parkut të gjelbër
argëtues për femijet dhe të moshuarit. 
Organizimi dhe mbikqyrja e punës ndërtimore për rikonstruksionin e
këndit të lojërave.
Përgatitja e rregullores bashkiake për parqet dhe hapësirat publike në
Mirditë. Organizimi i dëgjesave publike me banorët e zonave urbane të
prekura nga rregulloret. 

Organizimi i një udhëtimi studimor në Korçë me qëllim njohjen me
rregulloret e menaxhimit të hapësirave publike. 

Ofrimi i shërbimeve publike të
përmirësuara për komunitetin
nëpërmjet ndërhyrjeve të vogla
në qytetin e Rrëshenit

Hapësira publike e përmirësuar në
qytetin e Rrëshenit, si rezultat i rritjes
së aksesueshmërisë për 1315 fëmijë
tek një kënd lojërash në rrugën
“Gjergj Fishta” dhe ofrimi i një
hapësire argëtuese si një qendër
komunitare për komunitetin lokal. 

Kohëzgjatja e Projektit: 7 muaj
Buxheti i Përgjithshëm: 46,856.99 EUR
Kontributi i BE-se: 40,120.75 EUR
Kontributi Kombëtar: 6,736.24 EUR
Komponenti i Investimeve: 27,000 EUR

BE për fëmijët
në Rrëshen

Informacion i Përgjithshëm

Objektivi i Përgjithshëm Objektivat Specifike

5. Organizimi dhe inaugurimi i parkut për fëmijët dhe të moshuarit në
rrugën “Gjergj Fishta”, me pjesëmarrjen e gjerë të të gjithë
përfituesve.



Para Pas

Rezultatet Kryesore 

1.

2.

3.

Një kënd lojërash i rindërtuar në rrugën “Gjergj Fishta”, një investim i
cili përmirëson si aksesin, ashtu edhe cilësinë e shërbimeve
argëtuese lokale për banorët e rinj të Rrëshenit. 

4 aktivitete publike me pjesëmarrjen e 1315 fëmijëve dhe 753 të
moshuarve, organizuar në mjedisin e gjelbër të sapondërtuar, për të
promovuar dialogun ndërbrezor, fuqizimin e të rinjve dhe të
moshuarve, promovimin e kulturës së mjedisit të hapur, si dhe të
vlerave të BE-së rreth jetesës së shëndetshme.

Rregullorja bashkiake e parqeve dhe hapësirave publike në Mirditë,
është përgatitur dhe aprovuar nga Këshilli Bashkiak, si një udhëzues
për përdorimin me efiçencë të hapësirave bashkiake publike.

6.

7.

Organizimi i 4 aktiviteteve të ndërgjegjësimit: një takim me temë
“Fëmijët u mësojnë gjyshërve ndërkohë që gjyshërit u mësojnë
fëmijëve”; një koncert me muzikë klasike nga orkestra “Wind” e
Qendrës Kulturore të Fëmijëve (QKF); një ekspozitë punimesh: “Si e
kuptojmë Europën?”; një projekt gjelbërimi “Lagjja ime e gjelbër” 

Organizimi i aktivitetit përmbyllës.



BASHKIA TIRANË

Aktivitetet Kryesore

1.

2.

3.

4.

Takimi i parë lançues me pwrfituesit, grupin e punës dhe komunitetin
me qëllim informimin dhe promovimin e projektit.

Instalimi i tarracës së gjelbër dhe krijimi i serës së gjelbër në tarracën e
Shkollws “Kosova”.

Workshop me fëmijët, duke ndjekur procesin e mbjelljes, duke u
fokusuar gjithashtu tek edukimi mjedisor dhe ushqyerja e
shëndetshme. 

Ceremonia inauguruese e hapësirës së re të gjelbër, duke promovuar
edhe projektin (vizibiliteti i projektit).

Përmirësimi i cilësisë së jetës nëpërmjet
shtimit të hapësirave të gjelbëra. Sjellja
e të rinjve dhe qytetarëve më pranë
natyrës nëpërmjet transformimit të
gjelbër të ndërtesave që menaxhohen
nga bashkia.

Brezat e rinj bëhen më të
ndërgjegjshëm për shëndetin,
më të informuar rreth aspekteve
sociale dhe më miqësorë me
mjedisin.

Kohëzgjatja e Projektit: 9 muaj
Buxheti i Përgjithshëm   49,742.92 EUR
Kontributi i BE-së:  41,452.43 EUR
Kontributi Kombëtar: 8,290.49 EUR
Komponenti i Investimeve: 35,812.43 EUR

“Kopshtarët e vegjël”,
një serë edukative në
tarracën e shkollës
“Kosova” në Tiranë.

Informacion i Përgjithshëm

Objektivi i Përgjithshëm Objektivat Specifike



Para Pas

Rezultatet Kryesore 

1.

2.

3.

649 fëmijë të informuar lidhur me mbrojtjen e mjedisit, të
ndërgjegjësuar rreth jetesës së shëndetshme në harmoni me
natyrën.

Një tarracë e gjelbër, e cila mund të përdoret si nga famijet që
ndjekin shkollën “Kosova”, por edhe nga komuniteti.

Një tarracë e gjelbër e cila do sjellë së bashku fëmijët, prindërit e
tyre si dhe mësuesit, gjatë aktiviteteve të mbjelljes dhe
mirëmbajtjes së serës.



BASHKIA LEZHË 

Aktivitetet Kryesore

1.

2.

3.

4.

5.

Organizimi i një takimi publik rreth planit dhe vizionit të Bashkisë
Lezhë për turizmin.
Organizimi dhe ndërtimi i një zyre informuese (info-point) në plazhin
e Shëngjinit, Lezhë.
Organizimi i aktiviteteve për rritjen e kapaciteteve për stafin e
Bashkisë Lezhë që punon në sektorin e turizmit, kulturës dhe
komunikimit; një vizitë studimore e stafit të bashkisë në Bashkinë e
Budvës, me qëllim përfitimin nga eksperienca e tyre në promovimin e
turizmit.
Promovimi i një oferte më të mirë turistike. Organizimi i dy takimeve
të përbashkëta me bizneset dhe agjencitë turistike në Bashkinë
Lezhë, me qëllim koordinimin e përpjekjeve të përbashkëta.
Organizimi i eventit përmbyllës për inaugurimin e zyrës së
informacionit.

Sherbime bashkiake të përmirësuara
për të kontribuar në zhvillimin e
potencialeve turistike të Lezhës si
dhe për të promovuar ofertën
turistike.

Infrastruktura dhe shërbimet
publike të mbështetjes së turizmit të
përmirësuara në Bashkinë Lezhë.

Kohëzgjatja e Projektit: 9 muaj
Buxheti i Përgjithshëm:  51,840 EUR
Kontributi i BE-së:  46, 656 EUR 
Kontributi Kombëtar: 5,184 EUR
Komponenti i Investimeve: 31,308 EUR

Zhvillimi i turizmit 
në Lezhë

Informacion i Përgjithshëm

Objektivi i Përgjithshëm Objektivat Specifike



Rezultatet Kryesore 

1.

2.

3.

Një zyrë informuese që ofron informacione rreth turizmit, në
përputhje me standardet bashkëkohore për 5000 turistë në plazhin
e Shëngjinit.

10 anëtarë nga stafi i Bashkisë Lezhë, janë më të informuar dhe të
aftësuar lidhur me mbështetjen e turizmit. Sektori i kulturës dhe
komunikimit është i trajnuar me njohuritë e nevojshme, për të ofruar
informacion turistik, bregdetar, kulturor, historik dhe gastronomik.

Bashkëpunim më i mirë ndërmjet Bashkisë Lezhë dhe bizneseve të
turizmit, nëpërmjet organizimit të 2 (dy) takimeve me rreth 50
pjesëmarrës në secilin takim, me qëllim promovimin e shërbimeve
bashkëkohore turistike, për një ofertë më të mirë turistike në Lezhë.



MUNICIPALITY OF FUSHË-ARRËZ

Aktivitetet Kryesore

1.

2.

3.

Prezantimi i projektit me komunitetin e targetuar (grupet e
margjinalizuara dhe vulnerabël) në Fushë Arrëz.

Rikonstruksioni  i qendrës multifunksionale, e cila do të ofrojë
shërbime ndaj grupeve të margjinalizuara dhe vulnerabël në
Bashkinë Fushë Arrëz.

Krijimi i “Librit të Adresave” të qendrës multifunksionale NECRU si dhe i
formularëve të dokumentacionit për pjesëmarrje të suksesshme të
rasteve qe lidhen me grupet e margjinalizuara dhe vulnerabël.

Shërbime bashkiake të
përmirësuara në shërbim të
grupeve të margjinalizuara dhe
vulnerabël në Bashkinë Fushë
Arrëz.

5 Njësi Administrative dhe Sektori i
Shërbimeve Sociale në Bashkinë Fushë
Arrëz, do të ofrojnë shërbime bashkiake
të zhvilluara dhe funksionale, duke
lehtësuar një qasje përfshirëse për
kuotat gjinore dhe një dimension social
për grupet e margjinalizuara dhe
vulnerabël në Bashkinë Fushë Arrëz.

Kohëzgjatja e Projektit: 9 muaj
Buxheti i Përgjithshëm:  55,270  EUR
Kontributi i BE-së:  49,250  EUR 
Kontributi Kombëtar: 6,020  EUR
Komponenti i Investimeve: 32,000 EUR

Njësia për Vlerësimin e
Nevojave dhe Referimin e
Çështjeve (NECRU) -
shërbim për komunitetin

Informacion i Përgjithshëm

Objektivi i Përgjithshëm Objektivat Specifike



Para Pas

Rezultatet Kryesore 

1.

5.

2.

6.
7.

30 persona me aftesi te kufizuar (disabilities); 
10 persona me te ardhura te ulta ekonomike;
20 persona me nevoja qe perfshijne katogrite: te rinj te
margjinalizuar, te moshuar, gra te abuzuara, individe te
margjnalizuar prej komunitetit rome etj.

Qendra multifunksionale e krijuar në Bashkinë Fushë Arrëz lehtëson
një qasje gjithepërfshirëse për kuotat gjinore dhe një dimension
social për rreth 60 persona nga grupet e margjinalizuara dhe
vulnerabël: 

Organizimi i dixhitalizimit të shërbimeve.

Organizimi i aktiviteteve të komunikimit dhe vizibilitetit 

Një punonjës social i punësuar në Bashkinë Fushë Arrëz, 5 persona
nga Sektori i Kujdesit Social si dhe nga 1 person prej secilës njësi
administrative, janë më të aftësuar për t’u shërbyer grupeve të
margjinalizuara dhe vulnerabël; shërbimi do të jetë i disponueshëm
online. 

Organizimi i digjitalizimit të shërbimeve.

4. Organizimi i një trajnimi mbi lehtësimin e qasjes përfshirëse dhe
dimensionin social të grupeve të margjinalizuara dhe vulnerabël në
Bashkinë Fushë Arrëz dhe përgatitja e metodologjisë për
qëndrueshmërinë e këtyre shërbimeve. 
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