
  

“Përkrahja  e  Luksemburgut  për   shoqërinë  civile   në  Kosovë” 

Lista e përfituesëve 
Vendimet e Bordit për Grante të datës 11 qershor 2020 

 
Grante për   projekte 

* Buxhetet e fituesëve do të rishikohen dhe do të publikohen pas finalizimit. 

** Objektiva 1: Angazhimi aktiv i rinisë për qytetari aktive dhe përfshirje sociale është rritur. 

*** Objektiva 2: Të rinjtë kanë më shumë mundësi për angazhim në tregun e punës. 

# 
Emri i organizatës së 

përzgjedhur 
Titulli i projektit Kohëzgjatja Objektiva 

 
1 

Community Development and 
Empowerment (CD&E) 

 

“Ngritje profesionale dhe praktik në punë 

për të rinj 2” 

 
6 muaj 

 

2 

 
2 

Asocijacija za licnu edukaciju, 
trening, razvoj i osnazivanje 

(ALETRO) 
“Youth in Action-YouAct” 6 muaj 1 

 
3 

Kosova’s Organization of Medical 
Students (KOMS) 

“Shkolla për Doktorë të Rinj” 3 muaj 2 

 
4 

Center for Women Development 
(CWD) 

“Mladi – pokretači društvenih promena na 

lokalu” 
 

6  muaj 
 

1 

 
5 

Tourism and Marketing Institute 
(TMI) 

“Promovimi i vetë - punësimi tek femrat 
punëkërkuese përmes turizmit në Komunën e 

Shtërpcës” 

 
5 muaj 

 
2 

 
6 

Unioni "Forca e Gruas Kosovare" 
(UFGK) “Aftësimi i të rinjve për punësim në prodhim” 6 muaj 2 

 
7 

AgroMedicinë 
“Përkrahja e vajzave të reja për punësim 

nëpërmes prodhimtarise organike ” 
6 muaj 2 

 
8 

Shoqata e Pronarëve të Pyjeve 
Private të Komunës së Pejës - 

Bjeshkët e Rugovës 
(SHPPP Bjeshkët e Rugovës) 

“Të jetohet nga Pyjet” – Nxitje për vetëpunësim 
përmes vjeljes dhe grumbullimit të Produkteve 

josdrunore pyjore (PJDP) dhe Bimëve Mjekësore 
Aromatike (BMA) 

6 muaj 2 

 
9 

Shoqata per mbeshtetjen e 
punesimit te personave me aftesi te 

kufizuara - (Feniks) 

“Trajnime profesionale për tregun e lirë të punës 
te personave të verbër dhe me aftësi te tjera te 

kufizuara” 
5 muaj 2 

10 
Association for Sustainable Tourism 

Development (ASTD) 
“Mountain biking - Brezovica” 1 muaj 1 

 
11 

Shoqata e Rrobaqepsisë Bardha (SHR 
Bardha) 

“Improving and supporting the integration of 
minorities and marginalized groups in particular 

women and young girls in Kosovo’s labour 
market” 

6 muaj 2 


