BUILDING RESILIENCE IN INDIVIDUALS AND COMMUNITIES IN KOSOVO

FTESË E PËRGJITHSHME E PROGRAMIT (FPP)
Data e lëshimit raundi 3:
Afati i fundit për pyetje për raundin 3:
Data e fundit për dorëzimin e projektit të raundit 3:

12 Qershor 2019
20 Qershor 2019
1 Korrik 2019

Ndërtimi i Ripërtrirjes tek Individët dhe Komunitetet në Kosovë (BRICK) është një program dyvjeçar që do të zbatohet
me nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme në Kaçanik, gjatë periudhës 2018-2019. BRICK është një program për
zhvillimin e të rinjve dhe synon t’i zhvillojë shkathtësitë personale dhe profesionale të nxënësve. Qëllimi kryesor i
aktiviteteve të programit BRICK është t’i fuqizojë nxënësit dhe strukturat e tyre ekzistuese. Rezultatet e synuara
janë për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme që të bëhen më të qëndrueshëm dhe të ndjehen të fuqizuar për të
vepruar për të mirën e tyre dhe për t’i tejkaluar sfidat me të cilat përballen. Programi BRICK është themeluar dhe
zbatohet nga CDF-ja dhe organizatat e saja partnere.

Mbështetja e ngjarjeve sportive (përveç Futbollit) dhe kulturore (përveç teatrit dhe muzikes)
BRICK u bënë ftesë OJQ-ve të regjistruara vendore në rajonin e Kaçanikut dhe më gjerë që t’i dorëzojnë aplikacionet
për organizimin e ngjarjeve dhe aktiviteteve kulturore dhe/ose sportive duke mos e tejkaluar vlerën prej 4,000 euro mes
të periudhës 2018-2019, do të jepen deri në gjashtë grante. Përparësi do t'u jepet OJQ-ve lokale të Kaçanikut, por
gjithashtu mund të aplikojnë edhe OJQ-të nga rajone të tjera. Kriteri kyç i përzgjedhjes është cilësia e ngjarjeve ose
aktiviteteve të propozuara nga OJQ-të e mundshme.
Qëllimi i këtyre granteve është që të organizohen aktivitete ekstra-kurrikulare (jashtëshkollore) që do ta nxisin talentin
dhe kreativitetin e nxënësve drejtpërdrejt të angazhuar, gjë që i shpie në një zhvillim personal dhe profesional, në
arsimim dhe në argëtim. Përveç kësaj, prej OJQ-ve të interesuara pritet që të organizojnë aktivitete ku, përveç
angazhimit të nxënësve, duhet ta mbledhin së bashku edhe komunitetin më të gjerë përmes ngjarjeve kulturore dhe
sportive, duke luajtur kështu një rol në ndërtimin e një komuniteti më të bashkuar në aktivitete të përbashketa.

REZULTATET E PRITURA







Do të jepen maksimum 6 grante individuale në total;
Vlera maksimale për një grant është vendosur të jetë deri në 4,000 euro për një ngjarje/event;
Përmes grantit, OJQ-të mund të organizojnë një event ose një seri ngjarjesh / evente të vogla të ndërlidhura
që i arrijnë 500 përfitues;
Çdo aktivitet apo event duhet të përfshijë nxënës të shkollave fillore të larta dhe të mesme në këto aktivitete,
dhe në të njëjtën kohë të inkuadrojnë pjesëmarrje më të gjerë të komuniteteve në Kaçanik. Të paktën 15
studentë duhet të angazhohen drejtpërdrejt nga një OJQ, pavarësisht formatit të ngjarjes ( një event i madh që
mbahet vetëm një herë ose një seri evente të vogla );
Çdo aktivitet ose event pritet që t’i mbledhë së bashku të paktën 500 pjesëmarrës (të angazhuar drejtpërdrejt
dhe në mënyrë jo të drejpërdrejt si audiencë);

BRICK nuk do të ndajë më shumë se një grant për një aplikant të vetëm.
CDF nga Programi BRICK planifikojnë të japin 6 grante për evente gjatë 12 (dymbëdhjetë) muajve të
ardhshëm. Organizatave të shoqërisë civile do t’u kërkohet që t’i dorëzojnë idetë konceptuale duke i propozuar llojet e
aktiviteteve që do të mbështeten përmes granteve (siç u përmend më sipër) të cilat do të vlerësohen në baza
tremujore. Pritet që 5-6 ide konceptuale do të zhvillohen me projekt-propozimet e plota. Rreth 2-3 projekteve do t’u
jepen grante në raundin e parë, 2-3 projekteve në raundin e dytë dhe 2 projekte në raundin e tretë (6 projekte gjithsej
për FPP).

PROCEDURA E APLIKIMIT
Aplikantëve të interesuar u kërkohet të plotësojnë Formularin e Aplikimit për Grant me të gjitha shtojcat përkatëse të
cilat mund:
a.
b.

të shkarkohen në web faqen e CDF-së: http://www.kcdf.org/BRICK
të kërkohen përmes postës elektronike në grants@kcdf.org

Ditët e informuese me aplikantë potencialë do të organizohen si në vijim:

1. Për raundin e Tretë: Salla e Kuvendit Komunal, Kaçanik më 18 Qershor , 2019 në 10:00
CDF/BRICK nuk është përgjegjës për asnjë shpenzim që lidhet me zhvillimin e aplikimit.

AFATI I FUNDIT PËR DORËZIM
Tre thirrje për propozime do të jenë në dispozicion për periudhën 2018-2019 dhe propozimet duhet të dorëzohen në
gjuhën shqipe ose angleze. Përderisa OJQ-të mund t’i dorëzojnë aplikacionet e tyre në të trija thirrjet për propozime,
asnjë OJQ nuk do të fitojë grant më shumë se një herë. Të gjitha propozimet duhet të dorëzohen deri në ora 16:00 në
këto data:
Thirrja e parë: 21 nëntor 2018
Thirrja e dytë: 21 mars 2019
Thirrja e tretë: 01 Korrik 2019
Aplikantët duhet ti dërgojnë kopje elektronike te propozimit në formatin Word dhe Excel, grants@kcdf.org.
Të gjitha aplikacionet e pranuara nga ana e CDF do t’iu kethehet email vërtetim i pranimit te propozimit.
Të gjitha aplikacionet duhet:



Të dorëzohen në formatin e kërkuar me të gjitha dokumentet e kërkuara të bashkëngjitura (Formularin e plotë
të aplikimit, buxhetin, një kope e çertifikatës së regjistrimit, numrin fiskal)
CDF nuk do ta kthejë asnjë aplikacion të dorëzuar.

Aplikantët do të informohen për statusin e aplikacionit të tyre dhe shpalljen e granteve përmes e-mail adresave të
ofruara në formularin e tyre të aplikimit.

