
HUMAN 

RIGHTIVISM



• Komponenti I: Edukimi dhe Aktivizmi në Fushat e të Drejtave të Njeriut;

• Komponenti II: Mbikëqyrja, dokumentimi dhe avokimi strategjik;

• Komponenti III: Të drejtat mjedisore.

RIGHTIVIM

Ftesa për grante nga projekti po kërkon që aplikantët të propozojnë qasje krijuese
dhe efektive që do të përmirësojnë të drejtat e njeriut mbi tre komponentë të
projektit:



• Lehtësimi i edukimit, Kulturës dhe çdo ngjarje tjetër rekreative për gratë dhe të rinjtë për të trajtuar fushat e të 
drejtave të njeriut, edukimin dhe avokimin; 

• Fuqizimi i zërave të udhëheqësve të komunitetit, grave, të rinjve dhe përfaqësuesve të tjerë të ndryshimeve 
pozitive përmes mekanizmit të avokimit dhe mjeteve të ë komunikimit dhe ngritjes se vetëdijes mbi te drejtat e 
njeriut; 

• Zhvillimi i aftësive të liderëve të rinj për të shërbyer si katalizatorë për ndryshime pozitive në komunitetet e tyre; 

• Përpjekjet për shpërndarjen e informacionit mbi çështjet prioritare në axhendën e zhvillimit te qëndrueshëm, 
fuqizimin e grave dhe të rinjve dhe adresimin e çështjeve tjera qe kane te bëjnë me te drejtat e njeriut; 

• Krijimi i një mase fuqie vepruese dhe inkurajimi i organizatave të shoqërisë civile për të zbuluar, ofruar arsim dhe 
rritur ndërgjegjësimin e publikut për të Drejtat e Njeriut;

• Mbështetja e kapaciteteve të OSHC-ve bazë për avokim dhe lobim për të drejtat e njeriut dhe të drejtat e 
personave me aftësi të kufizuara.

• Komponenti I: Edukimi dhe Aktivizmi në Fushat e të Drejtave të Njeriut;



• Adresimi i të Drejtave të Njeriut dhe përmes nivelit lokal dhe demonstrimi i mekanizmit të 
përshtatshëm të ndërhyrjes në nivelin lokal;

• Ngritja e kapaciteteve të shoqërisë civile në rolin e tyre si promovues kryesorë të të drejtave të 
njeriut dhe parimeve të qeverisjes së mirë;

• Sigurimi i trajnimit dhe ndërtimit të kapaciteteve të të rinjve, institucioneve lokal dhe institucioneve 
vëzhguese për dokumentacionin dhe zbutjen strategjike të të drejtave të njeriut;

• Monitorimi i përgjegjësisë për të Drejtat e Njeriut;

• Dokumentimi i shkeljeve, instrumentimi i qasjes së duhur;

• Ndikimi i mediave sociale në të drejtat e njeriut.

• Komponenti II: Mbikëqyrja/monitorimi, dokumentimi dhe avokimi
strategjik



• Të Drejtat e Njeriut dhe Mjedisi, trajtimi i problemeve mjedisore, veçanërisht ndotja dhe 
degradimi i natyrës;

• Raporti ndërmjet të drejtave të njeriut dhe mbrojtjes së ligjit mjedisor në Kosovë.
• Forcimi i kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile në edukimin dhe aktivizmin

mjedisor për të rinjtë;
• Ngritja e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile në shkëmbimin e informacionit 

dhe organizimin e fushatave mjedisore;
• Forcimi i kapaciteteve të organizatës së shoqërisë civile në monitorimin e mjedisit dhe 

raportimin mbi shkaqet negative të ndotjes së mjedisit

IM

• Komponenti III: Të drejtat mjedisore



KRITERET E APLIKIMIT

Në mënyrë që të përmbushë kriteret minimale të pranueshmërisë për dhënien e grantit, 
aplikanti ose aplikacioni i tij duhet te ketë:

• Të jetë organizatë jo-qevirtare apo e sektorit privat, e regjistruar zyrtarisht në Kosovë.

• Të paraqes se si do të kontriboj për zbatimin e këtij programi përmes pjesëmarrjes së
drejtpërdrejtë ose indirekt ku së paku 5% e grantit të përgjithshëm duhet të jetë kontribut
drejtpërdrejtë ose indirekt i organizatës, (për vlerën e grantit deri në EUR 10.000).

• Të aplikohet brenda afatit të përcaktuar në APS

• Të mos jenë anëtarë të ndonjë partie politike.



Udhëzime dhe informacione për dorëzimin e aplikacionit -APS

Të gjithë aplikantëve u kërkohet të paraqesin një përmbledhje të aktiviteteve jo më shumë
se 3 faqe (përfshirë faqen e pare (cover page) që është specifik, i plotë dhe konciz.

Dokumentet e Konceptit duhet të përfshijnë:

• Faqja pare (Cover page 1 faqe)
• Përshkrimi i aktiviteve (2 faqe)
• Përmbledhje e Kostos (1 faqe)
• Dokumentet e kërkuara: Kopja e certifikatës së regjistrimit të organizatës / numrit fiskal

dhe vërtetimi tatiomor(që vërteton se organizata nuk ka ndonjë borxh ndaj
Adminsitrates Tatimore-ATK)



Dokumentet e aplikimit per konceptin do të rishikohen bazuar në thirrjen për grante ( APS),
përshtatshmërisë së thirjes, kreativitetit dhe kritereve të vlerësimit, të cilat janë të identifikuara më
poshtë:

• Paraqet një plan krijues dhe konkret në përputhje me objektivat e thirrjes se APS-së
• Propozon aktivitete të matshme që mund të tregojnë rezultatet e qëllimit të grantit / projektit
• Paraqitja e buxhetit konkret për implementimin e aktiviteteve, me pjesën e kontributit të

drejtëpërdrejtë ose indirekt
• Aftësia për tu zbatuar (afati kohor, buxheti konkret dhe fushëveprimi i projektit)
• Aplikacioni do të vlerësohet nga Komisoni i Vlerësimit (REC) i përbërë nga anëtarë të brendshëm

dhe të jashtëm.
CDF KONTAKTIT

Afati kohor për këtë thirje dhe çdo pyetje gjatë procesit të thirrjes per grant APS është deri më 15
nëntor 2020:

grants@kcdf.org

KRITERET E VLERËSIMIT:



INFORMACIONE TJERA NË LIDHJE ME THIRRJEN PËR GRANTE (APS) 

• Kjo ftesë për aplikim (APS), nuk paraqet një vlerësim apo angazhim nga ana e CDF, dhe as nuk
angazhon CDF të paguajë për kostot e bëra gjatë përgatitjes dhe paraqitjes së aplikacionit. 
CDF rezervon të drejtën për të financuar ndonjë ose asnjë nga aplikacionet e paraqitura. Më
tej, CDF rezervon të drejtën të mos jap asnjë grant të kësaj thirrje (APS) ose të zgjasë afatin
kohor apo të ri-shpall thirrjen.

• Organizatat mund të përfshijnë, p.sh (fondacione, shoqata, organizata joqeveritare, organizata
/ grupe me bazë në komunitet dhe/ose organizata të grupuara) së bashku në një aplikim si një
konsorcium zyrtar ose joformal.

• Të gjitha aplikacionet duhet të plotësohen dhe dorëzohen në mënyrë elektronike duke 
dërguar në email adresën: grants@kcdf.org më së largu deri më 30 nëntor 2020. E-mail duhet
të shënohet sipas komponentës p.sh: "C1: Edukimi dhe Aktivizmi në Zonat e të Drejtave të
Njeriut" – në subjektin (SUBJECT) e emailit- varësisht në cilën komponentë aplikoni. Në rast të
mos shënimit të komponentës, aplikacioni juaj mund të dështoj.


