
                          
 

Projekt i USAID për shoqëri civile  
Grante për aksione të përbashkëta të organizatave qytetare  

 
Në konkursin për dhënien e granteve për aksione të përbashkëta të organizatave qytetare në kuadër të 
Projektit të USAID për shoqëri civile deri te Fondacioni Shoqëri e hapur – Maqedoni arritën gjithsej 78 
propozime nga organizata qytetare. Në pajtim me buxhetin e projektit janë zgjedhur katër propozim 
projekte të cilëve do tu jepen grante në shumë prej 56,413 dollarë.     
Këto grante janë mundësuar me përkrahjen e popullit amerikan nëpërmjet Agjencisë së SHBA-ve për 
zhvillim ndërkombëtar (USAID). Projektet do të zbatohen në periudhë prej 5 deri 8 muaj.  
 
Organizata partnere  Emri i projektit Buxheti 

Shoqata e qytetarëve “Të rinjtë munden”, Shkup  
 Shoqata e qytetarëve për zhvillim të qëndrueshëm dhe 
mbrojtje të mjedisit jetësor  “Bidi zelen”, Shkup; Qendra 
Evropiane СН7, Tetovë; „Aqua“, Strugë; Federalist të Rinj 
Evropian; Forumi Rinor Arsimor; Qendra Rinore Kulturore 
Manastir; Aleanca Rinore, Tetovë; Reaktor – Hulumtimi në 
Aksion; Lidhja e skautëve të Maqedonisë; Streets Festival, 
Kumanovë; Këshilli i Vllahëve të Maqedonisë, Shkup; HERA, 
Shkup; Qendra për dialog ndërkulturor, Kumanovë; Qendra për 
Zhvillim dhe Përparim të Jetës Publike, Tetovë; Qendra për 
Edukim dhe Zhvillim, Tearcë  

Iniciativa për formimin e 
Këshillit rinor nacional të 
Republikës së Maqedonisë 

$14,555 

Shoqata për Përkrahje dhe Ndihmë të personave të varfër  
„Ushqim për të gjithë – Banka për ushqim “, Shkup 

 

Aleanca Rinore, Tetovë; Shoqata e grave, Strumicë; Art Life 
Maqedoni, Shkup 

Zëri i përbashkët kundër 
urisë! Fushatë dhe aksion 
kundër varfërisë dhe urisë 
dhe kthimin e dinjitetit të 
qytetarëve  

$14,978 

Shoqata Institut për zhvillimin e Bashkësisë, Tetovë   
Qendra për Zhvillimin e Bashkësisë, Kërçovë; Aqua Strugë; 
Qendra për Zhvillim Rural “Bujrum”, Kumanovë; Qendra për 
Edukim dhe Zhvillim, Tearcë; Aksioni Femëror, Shkup; Adora, 
Tetovë; Sumnal, Shkup; Fondacioni për zhvillimin e bashkësisë 
lokale, Shtip; Qendra Kulturore Rinore, Manastir  

Përfshirja e bashkësive 
etnike në nivel lokal  

$14,860 

Lidhja e skautëve të Maqedonisë, Shkup   

 Skuadra e skautëve “Ilinden”, Shkup; “Galeb”, Shkup; Skuadra 
e parë e skautëve të Shkupit; Skuadra e skautëve “Metodi 
Mitevski Brico”, Shkup; “Krste Jon”, Strugë; “Dimitar Vllahov“, 
Veles; “Jadran”, Shkuo; “Skaut“, Kumanovë; “Naum Naumovski 
Borçe “, Kriva Pallankë; “Mirko Mileski“, Kërçovë; “Bashkimi”, 
Zajas 

AGORA – Projekt për 
ndërtimin e proceseve 
demokratike nëpërmjet 
përfshirjes dhe rrjetëzimit të 
rinjve, zhvillimi dhe 
përforcimi i kapaciteteve të 
rinjve 

$12,020 

 


