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Formular për përgatitjen e Planit Vjetor i Mbështetjes Financiare Publike për Organizatat Jo-Qeveritare 

 

Nr. Emri i 

Institucionit 

Kodi 

buxhetor/ 

Programi/nenp

rogrami 

Fusha/fushat në të 

cilat ofrohet 

mbështetja 

financiare 

Objektivat e përkrahjes 

financiare 

Numri i 

përafërt 

i 

organiza

tave që 

do të 

përzgjid

hen 

Shuma e 

mbështetjes 

financiare për 

vitin fiskal 

Koha e 

shpalljes së 

thirrjes 

Koha kur 

pritet të 

filloj 

implementi

mi i 

projekteve/p

rogrameve 

Informat

a tjera 

XXX 

1. Ministria e 

Arsimit, 

Shkencës, 

Teknologjisë 

dhe 

Inovacionit 

98300  

Përkrahja e 

nxënësve me 

potencial të 

jashtëzakonsh

ëm 

Identifikimi dhe 

përkrahja e 

fëmijëve me IQ të 

jashtëzakonshme, 

talente dhe dhunti 

Hartimi i programeve 

për identifikimin  dhe 

përkrahjen e fëmijëve  

me aftësi të 

jashtëzakonshme, 

dhunti dhe talente 

  

Ngritja e kapaciteteve 

për identifikimin dhe 

përkrahjen e   fëmijëve  

me aftësi të 

jashtëzakonshëme, 

dhunti dhe   talente 

 

Organizmi dhe 

mbështetja e  garave 

ne fusha te ndryshme  

për nxënësit  me aftësi 

të jashtëzakonshme, 

dhunti dhe talente 
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170.000.00 € 

 

Prill-Maj  

2023 

 

Shtator 

2023 

 

 

 



2. Ministria e 

Arsimit, 

Shkencës, 

Teknologjisë 

dhe 

Inovacionit 

11308 

Administrata 

Qendrore  

 

 

Përmirësimi i 

rezultateve të të 

nxënit dhe 

pjesëmarrjes në 

arsimin 

parafillor, fillor 

dhe të mesëm të 

ulët, përmes 

mësimit plotësues 

dhe mbështetjes 

për nxënësit rom, 

ashkali egjiptian 

dhe të tjerë 

përmes qendrave 

mësimore 

Aktivitete mbështetëse 

arsimore për nxënësit 

rom, ashkali, egjiptian 

dhe të tjerë në arsimin 

parauniversitar 

  

Ngritja e kapaciteteve 

të stafit të qendrës 

mësimore për të 

mbështetur nxënësit 

romë, ashkali, 

egjiptianë dhe të tjerë 

 

Ndërgjegjësimi i 

prindërve për 

rëndësinë e arsimimit 

të nxënësve nga 

komunitetet rom, 

ashkali, egjiptian dhe 

të tjerë 

 

Përmirësimi i 

bashkëpunimit mes 

qendrave mësimore, 

shkollave dhe 

drejtorive komunale të 

arsimit. 
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200.000.00 € 

 

Prill- Maj 

2023 

 

Shtator -

Tetor 

2023 

 

 

 


