
RAPORTI  VJETOR
Për Organizatat Jo Qeveritare të regjistruara në Kosovë, mbajtëse të Statusit për 

Përfitim Publik

Për periudhën financiare deri më 31/12/2016 

Në përputhje me Ligjin nr. 04/L-57 të gjitha OJQ-të e regjistruara në Departamentin për OJQ, të cilave në vazhdim 
i'u është dhënë Statusi i Përfitimit Publik duhet të përgatisin një raport vjetor. Ju lutemi, keni kujdes që detajet që i 
ofroni më poshtë të jenë të sakta dhe komplete.

Pjesa I  -  Menaxhmenti dhe Administrata

Ky raport është plotësuar nga:

Emri i Organizatës dhe shkurtesa Numri i telefonit

IPKO Foundation, IPKO Foundation +38649880885

Numri i faksit

Adresa elektronike

info@ipkofoundation.org

Adresa

Prishtinë, Rr.Hajdar Dushi nr. 3, Prishtinë

Kjo organizatë është: Fondacion ShoqatëX

(B1) Organizatë vendoreX

(B2) Organizatë ndërkombëtare

(B3) Organizatë e vendit të huaj

Emri dhe titulli i Drejtorit Ekzekutiv të organizatës?

Emri i Drejtorit Ekzekutiv:

Arbëresha Tuhina

Titulli (nëse është i ndryshëm):

Drejtor ekzekutiv

Emri i organit më të lartë udhëheqës: Kuvendi(C1)

(C)

(B)

(A)
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Emrat e çdo anëtari të organit më të lartë udhëheqës (Kuvendit) nëse është shoqatë, dhe (Bordit) nëse është 
fondacion. (Shto një listë të ndarë sipas nevojës, në rast që numri i anëtarëve të organit më të lartë 
udhëheqës është më i madh)

(D)

Plotëso këtë katrorë nëse organizata nuk ka bord të drejtorëve

Emri dhe titulli i çdo zyrtari në organizatë:(E)

# Numri personal Emri e mbiemri

1 1011432936 Akan Ismaili

3 1004470547 Kushtrim Xhakli

5 451493875 Teresa Crawford

# Numri personal Emri e mbiemri Vendi i punës

1 1171940369 Abetare Gojani Menaxhere e programeve

# Numri personal Emri e mbiemri

2 1003940329 Bujar Musa

4 505721682 Paul  Meyer
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Pjesa II  -  Raporti i aktiviteteve dhe të arriturave

Cili është misioni i organizatës (sipas Statutit)?(A)

///

Cilat janë programet kryesore të organizatës?(B) (1)

SHOQËRI PER SHOQRIN

Cilat janë veprimet të cilat i ndërmerr organizata për t'i zbaturar programet e (B)(1), cekura më lartë?(B) (2)

IPKO Foundation për të siguruar një implementim korrekt dhe sipas objektivave të përcaktuara të secilit 
program, ndërmerr një varg veprimesh të cilat i përgjigjen kërkesave të dala nga strategjia vjetore. 

Varësisht natyrës së projektit, veprimet kryesore të Fondacionit përfshijnë: 
● Organizimin e aktiviteteve informative për mundësitë që ofrojnë projektet e Fondacionit për përfituesit 
e fushave gjegjëse 
● Organizimin e aktiviteve edukative për pjesëmarrësit sic janë punëtoritë dhe trajnimet sipas kërkesave 
të projektit 
● Organizimin e aktiviteteve që kanë për qëllim grumbullimin e komunitetit dhe inspirimin e tyre 
nëpërmjet prezentimeve të ndryshme nga folës që kanë treguar të arritura të jashtëzakonshme në fusha 
të caktuara 
● Organizimin e aktiviteteve që kanë për qëllim nxitjen dhe përfshirjen e një numri më të madhë të 
vajzave në sektorin e teknologjisë. 
● Grumbullimin e një komuniteti të njerëzve që kanë treguar suksese të jashtëzakonshme në fusha të 
caktuara nga e gjithë bota 
● Dhënien e bursave dhe sponsorizimin e individëve, organizatave dhe grupeve të tjera në kuadër të 
projektit të sponzorizimit për realizimin e objektivave për edukimin, zhvillim dhe inovacion. IPKO 
Foundation ka mbështetur aktvitete të ndryshme me pasion në teknologji të cilat ndikojnë pozitivisht në 
komunitet.

Cilat janë të arriturat kryesore të programeve për periudhën nga 01/01/2016 deri më 31/12/2016?(C)

Gjatë vitit 2016, Fondacioni IPKO ka qenë organizator dhe bashkëorganizator i disa projekteve të 
mëdha dhe domethënëse, ku këto projekte kanë përfshirë të gjithë Kosovën dhe më tej!
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Programi i Sponsorizimit ka ndarë gjithësejt 35 bursa dhe mbështetje financiare për organizata dhe 
individë, duke ndarë kështu 31,015EUR dhe duke kontribuar në nxitjen dhe zhvillimin e liderëve të së 
ardhmes në fushën e teknologjisë.

Wiki Editathon ka nxjerrë 15 artikuj me vlerë të madhe informuese në lidhje me Kosovën, ku temat ishin 
nga më të ndryshmet duke trajtuar ekonominë, kulturë, monumentet historike, demografinë, ngjarje të 
rëndësishme dhe qytetet, elektricitetin etj, dhe duke mbuluar qytete si Gjakova, Peja, Prizreni, Prishtina, 
Mitrovica, Gjilani, Ferizaji dhe shtërpca.

Girls in ICT ka mbledhur në një vend disa prej mendjeve më të ndritura me prapavija nga më të 
ndryshmet, për të cilët kontribuan me mendimet e tyre drejtë përmirësimit të pozitës së grave në fushën 
e ICT-së. Ku event solli më shumë se 200 pjesëmarrës nga Kosova në kampusin e A.U.K.-ut.

Design Challenge përfshiu 15 Shkolla fillore dhe të mesme nga e gjithë Kosova, të cilët morë pjesë 5 
gara të ndryshme teknologjike për të ardhur me zgjidhjet e tyre praktike për problemet e përditshme me 
të cilat ata ballafaqoheshin. Nxënësit punuan me software-in Alice për të krijuar animacione, me 
Automata nxënësit punuan një mjet mekanik, me Control Box ata krijuan një pajisje teknologjike 
funksionale, të kontrolluar me susta dhe qelësa, krijuan robotë me funksione specifike duke shfrytëziar 
LEGO Robotët, si dhe me aftësitë e tyre artistike ata krijuan logo të ndryshme.

RobotiKs mblodhi 38 fëmijë nga 12 komuna të Kosovës të cilët në një periudhë 5 ditore u inspiruan t’i 
duan robotët dhe mësian për punën dhe funksionin e tyre në jetën e përditshme, duke mos lënë anash 
aktivitete fizike jashtë objektit dhe në natyrë.

DOKU:TECH, konferenca teknologjike prej më të famshmeve në rajon, në 2016-tën tuboi më shumë se 
300 pjesëmarrës për të ndjekur fjalimet e folësve ndërkombëtarë. Në pjesën interaktive dhe praktike, 
DOKU:TECH shërbeu edhe me punëtori dhe masterklasa me tema të ndryshme, për të thelluar 
audiencën edhe më tutje në temën e DOKU:TECH-ut e cila ishte “reflektimi”.

BarCamp Prishtina dhe BarCamp in Your City, një prej projekteve më atraktive të Fondacionit IPKO, në 
vitin 2016 pati gjithësejt 8 edicione duke përfshirë këtu 1377 pjesëmarrës gjatë tërë vitit në Prishtinë, 
dhe 924 pjesëmarrës në BarCampet e qyteteve të tjera.

Në Ditën Ndërkombëtare të Vajzave fëmijë, Fondacioni IPKO organizoi eventin “Girls in Technology” 
duke ftuar vajza të reja nga 5 komuna të Kosovës dhe duke i mësuar ato aftësi praktike në progrmim, 
robotikë dhe qarqe elektrike. Vajzat poashtu patën mundësi të motivohen nga Fiona Beqiri, folëse e cila 
tashmë kishte korrë sukses në Swiss IT, kompani Zvicerrane e Teknologjisë.

Open Datathon kishte qëllim mbledhjen e informatave publikisht të qasshme, dhe vizualizimin e atyre 
informatave për të trajtua probleme dhe sfida që i brengosin njerëzit dita e ditës. Ky projekt mblodhi 6 
ekipe të cilat morën pjesë në punëtorinë dy ditore në Prishtina Hackerspace, dhe ku mësuan rreth 
mënyrave dhe teknikave të vizualizimit të problemeve që ata i trajtonin.
Game Over Corruption! në bashkëpunim me UNDP-në në Kosovë punuan për të krijuar vetëdije tek 
gjeneratat e reja dhe të ardhshme me qëllimin për të minimalizuar korrupsionin nëpërmjet lojërave në 
telefon mobil. Lojërat kanë për qëllim të shërbejnë si mjet edukimi dhe vetëdije për temën e korrupsionit. 

Aktivitetet e mbështetura

Fondacioni IPKO poashtu ka mbështetur aktivitete të ndryshme përgjatë vitit, të cilat në përgjithësi 
lidhen me teknologjinë dhe kontribuan në fushat e teknologjisë:
- Action for Mothers and Children | Mbështetje financiare
- BONEVET | Promovim i eventit me Peter Corbet dhe punëtori të ndryshme, si dhe ka mbështetur 
eventin e tyre “European Maker Week”
- Software Freedom Conference Kosovo | Mbështetje financiare dhe mediale e të tjera.
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A angazhohet organizata në aktivitete tjera përveç atyre që janë aktivitetepër Përfitim Publik, sikur që 
është definuar në Ligjin Nr. 04/L-57

(D)(1)

Po JoX

Nëse jeni përgjigjut me Po, atëherë përshkruani këto aktivitete shkurtimisht:

A ka marrë pjesë organizata në ndonjë transaksion financiar me zyrtarë, drejtorë, të punësuarit ose me 
anëtarët e familjeve të tyre?

(D)(2)

Nëse jeni përgjigjut me Po, ju lutemi që të identifikoni transaksionet e tilla në vendin e caktuar më poshtë. Duhet të shënoni 
emrin dhe vendin e punës së personit i cili ka qenë i angazhuar në transaksionet e tilla; çfarë fonde apo përfitime ka pasur 
organizata në atë transaksion; çfarë fonde dhe përfitime ka marrë personi në këtë transaksion; sa është pagesa e rrogave dhe 
e fitimeve për zyrtarët, drejtorët, punonjësit apo anëtarët e familjes së tyre, apo organizatave anëtare të OJQsë. Ndonjë 
informacion tjetër që shpjegon natyrën e transaksionit.

Po JoX

Nëse jeni përgjigjur me Jo, ju duhet të plotësoni certifikatën në faqen 8

Nëse organizata e juaj është rrjet i organizatave, a është e angazhuar organizata në ndonjë transaksion 
financiar me organizatat e anëtarësuara?

(F)

Po JoX

Nëse jeni përgjigjur me Po, luteni që të identifikoni transaksionin e tillë në vendin e caktuar në vijim.Organizata e anëtarësuar 
është ajo me të cilën OJQ-ja, drejtorët, zyrtarët, stafi i saj apo të afërmit e tyre kanë një interes të pronësisë apo të 
menaxhimit. Duhet të cekni emrin dhe adresën e organizatave të anëtarësuara; natyrën e marrëdhënieve në mes të 
organizatave; Çfarë fonde dhe përfitime kanë marrë OJQ-të në transaskione, çfarë fonde dhe beneficione kanë marrë 
organizatat e anëtarësuara në transaksion, dhe informata tjera që shpjegojnë natyrën e transaksionit

Nëse jeni përgjigjur me Jo, ju duhet të plotësoni certifikatën në faqen 8
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Pjesa III

Emri i OJQ-së: IPKO Foundation

Bilanci i gjendjes 31/12/2016

AKTIVA PASIVA

Shënoni shumën këtu Shënoni shumën këtu

Para të gatshme 225,109.61 Llogaritë e pagueshme 8,358.51

Llogaritë e arkëtueshme 0.00 Detyrimet ndaj granteve 0.00

Llogaritë tjera të 
arkëtueshme 0.00 Të hyrat e pafituara 0.00

Stoqet 0.00 Hipoteka dhe detyrimet 
ndaj letrave me vlerë 0.00

Parapagimet e 
shpenzimeve 3,016.71 Detyrimet tjera 0.00

Investimet: 0.00 Gjithsej detyrimet: 8,358.51

Letrat me vlerë 0.00

Toka, ndërtesat, pajisjet 
në përgatitje 0.00 Fondi i OJQ-së: 2,531,900.31

Kreditë e dhëna 
(konsumatorëve) 0.00

Fondi i bartur më 
01/01/2016 2,732,572.00

Toka, ndërtesat, dhe 
pajisjet 12,312.87

Të tjera 0.00

Pasuritë tjera 2,300,000.00 Gjithsej fondi: 2,532,080.68

Gjithsej pasuria: 2,540,439.19 Gjithsej detyrimet 
dhe kapitali 2,540,439.19

Të hyrat neto (Shih P/A) -200,671.69
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Pasqyra e të ardhurave

TË HYRAT SHPENZIMET

Shënoni shumën këtu Shënoni shumën këtu

Të hyrat nga kontributet, 
dhuratat apo grantet 46,111.12 Shpenzimet programore 157,941.92

Të hyrat nga 
aktivitetet ekonomike 3,016.71

Shpenzimet e 
menaxhimit dhe 
administratës

76,380.70

Të hyrat nga borxhet e 
këqija 0.00 Shpenzimet tjera 15,476.90

Të hyrat nga interesi dhe 
dividenda 0.00 Gjithsej shpenzimet: 249,799.52

Të hyrat nga qiraja 0.00 Të hyrat neto nga 
operacionet: -200,671.69

Të hyrat tjera: 0.00

Fitimi nga shitja e 
pasurisë 0.00

(humbja nga shitja e 
pasurisë) 0.00 Shpenzimet e tatimit 0.00

Të hyrat tjera të veçanta 0.00

Të hyrat nga shitja e 
mallit 0.00

(Kosto e mallit të shitur) 0.00

Të hyrat tjera 0.00

Gjithsej të hyrat: 49,127.83 Të hyrat neto: -200,671.69

7



Pjesa IV     Certifikatat

Ju lutemi, kontrolloni çdo paragraf që vlen për organizatën tuaj:

Me anë të kësaj vërtetoj se  nuk është paraqitur asnjë transaksion për periudhën deri më 31/12/2016 në 
mes të organizatës dhe zyrtarëve, drejtorëve, të punësuarve të saj, anëtarëve të familjeve të tyre, apo 
organizatave anëtare të OJQsë.

X

Me anë të kësaj vërtetoj se  nuk ka pasur asnjë transaksion gjatë periudhës deri më 31/12/2016 në mes të 
organizatës dhe organizatave të anëtarësuara.

X

Me anë të kësaj vërtetoj se organizata nuk ka ndarë asnjë fond ose nuk ka ndërmarrë asnjë fushatë për të 
ndihmuar partitë politike apo kandidatët e punësuar apo të zgjedhur për zyrat publike, apo për regjistrimin 
ose aprovimin e kandidatëve të punësuar ose të zgjedhur për zyrat publike për periudhën deri më 
31/12/2016.

X

Me anë të kësaj vërtetoj se sektori financiar i këtij raporti vjetor ka qenë kontrolluar nga një auditor i 
pavarur, raporti i të cilit i është bashkëngjitur këtij raporti vjetor.

X

Me anë të kësaj vërtetoj se pjesët e këtij raporti vjetor si në vijim organizata i konsideron si konfidenciale 
dhe informatat në këto pjesë janë të bashkëngjitura në formularin për kërkesën për trajtimin konfidencial 
të tyre, sipas nenit 18 paragrafi 11 të Ligjit Nr. 04/L-57. 
(Shënoni qartë pjesët e raportit që kërkoni të trajtohen në mënyrë konfidenciale)

X

Pjesen financiare

Të dhënat në këtë raport vjetor janë të vërteta dhe të sakta.

Arbëresha Tuhina

Shënoni emrin e përfaqësuesit të autorizuar me shkronja të shtypit

Nënshkrimi i personit të autorizuar

31/03/2017

Datë
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Formulari A

Ky formular duhet të kompletohet vetëm nga organizatat të angazhuara në aktivitetet për përfitim 
publik në fushat e arsimit, shëndetësisë apo zhvillimit ekonomik.

(Nëse keni plotësuar këtë katror, ju lutemi kompletoni pyetjet 1 dhe 2 dhe certifikatën në 
pyetjen 3.)

X Shëno këtu nëse organizata është e angazhuar në aktivitetet për përfitim publik në fushën 
e arsimit dhe shëndetësisë.

Emëroni grupet ose individët në kushte të pavolitshme të cilët i shërben organizata?(1)

Studentet
Organizatat tjera

Shënoni mallrat, shërbimet dhe përfitimet tjera që i ofrohen grupeve apo individëve të identifikuar ne 
përgjigjen e pyetjes 1 të lartëcekur.

(2)

sponzorizime per projekte

Plotësojeni njërin prej katrorëve:(3)

X Me anët të kësaj vërtetoj se mallrat, shërbimet apo përfitimet tjera të përshkruara në përgjigjen e 
pyetjes nr. 2 ofrohen pa pagesë për organizatën.

Me anët të kësaj vërtetoj se mallrat, shërbimet apo përfitimet tjera të përshkruara në përgjigjen e 
pyetjes nr. 2 ofrohen me çmim më të ulët se çmimi i tregut

Nëse e kemi plotësuar këtë katror, ju lutemi sqaroni në hapësirën në vijim cili ka qenë çmimi që 
kemi paguar për përfitime dhe si jeni përcaktuar se çmimi ka qenë më i lirë se çmimi i tregut.
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Plotësoni këtë katrorë nëse organizata angazhohet në aktivitetet për përfitim publik në fushën e 
zhvillimit ekonomik.

(Nëse keni plotësuar këtë katror, ju lutemi përgjigjuni në pyetjen nr. 4 në vijim)

Shënoni grupet ose individët në kushte të pavolitshme të cilët i shërben organizata?(4)

Gjendja e dhënë në formularin A është e vërtetë dhe e saktë.

Arbëresha Tuhina

Shënoni emrin e përfaqësuesit të autorizuar me shkronja të shtypit

Nënshkrimi i personit të autorizuar

31/03/2017

Datë
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(4) Cila është shuma e aktivës neto që ka organizata pas likuidimit të punëve të saj?

Çfarë dispozitash janë përgatitur për likuidimin e punëve të organizatës?

(1) Data e shpërbërjes, shuarjes, 
çregjistrimit

Plotësoni këtë katrorë nëse ky raport është raport përfundimtar vjetor të cilin organizata 
duhet ta fus në dosje.

Ky formular duhet të kompletohet nëse organizata është shpërbërë, shuar apo çregjistruar, gjatë 
periudhës deri më 31/12/2016.

Formulari B

Plotësoni këtë katrorë nëse organizata është shpërbërë, shuar apo çregjistruar gjatë 
periudhës prej regjistrimit deri në 

(2) Emri dhe informatat kontaktuese të likuidatorit janë:

Emri Numri i telefonit

Numri i faksit

Adresa elektronike

Adresa

(3)
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Nënshkrimi i personit të autorizuar

Shënoni emrin e përfaqësuesit të autorizuar me shkronja të shtypit

Gjendja e dhënë në formularin B është e vërtetë dhe e saktë.

në pajtim me dispozitat e statuteve të organizatës;

(5) Si i ka organizuar organizata fondet e saja dhe-apo aktivën e saj të identifikuar në përgjigjen e dhënë në 
pyetjen 4 më lartë?

Nëse fondet i janë transferuar një OJQ-je tjetër, ju lutemi shënoni emrin e asaj OJQ-je, numrin e saj të 
regjistrimit, emrin dhe informatat kontaktuese të përfaqësuesit të autorizuar dhe daten e transferit.

(6) Organizimi i aktivës së organizatës është bërë (Plotëso njërën prej katrorëve):

me votën e organit më të lartë udhëheqës të organizatës; apo

me vendim të Organit Kompetent

(7) Ju lutemi, të bashkangjitni një kopje të raportit përfundimtarë të likuidatorit.

(Të organit i cili ka marrë vendim mbi shuarjen)

Datë
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KËRKESË PËR TRAJTIM KONFIDENCIAL TË INFORMACIONEVE NGA RAPORTI VJETOR

Për Organizatat Jo Qeveritare të regjistruara në Kosovë, mbajtëse të Statusit për Përfitim Publik

Bazuar në raportin vjetor për periudhën financiare deri më 31/12/2016 

Në përputhje me Ligjin  nr. 04/L-57  të gjitha OJQ-të e regjistruara në Departamentin për OJQ, të cilat dorëzojnë 
raportin vjetor si obligim i mbajtjes së Statusit për Përfitim Publik, mund të kërkojnë nga Departamenti për OJQ që 
informata të caktuara nga raporti i tyre të trajtohen në mënyrë konfidenciale. Informatat apo pasuria, e cila mund të 
konsiderohet konfidenciale përfshinë informatat personale ose financiare të punonjësve të organizatës. Ju lutemi 
keni kujdes që detajet që i ofroni më poshtë të jenë të sakta dhe komplete.

Pjesa I  -  Menaxhmenti dhe Administrata

Ky raport është plotësuar nga:

Emri i Organizatës dhe shkurtesa Numri i telefonit

IPKO Foundation, IPKO Foundation +38649880885

Numri i faksit

Adresa elektronike

info@ipkofoundation.org

Adresa

Prishtinë, Rr.Hajdar Dushi nr. 3, Prishtinë

Kjo organizatë është: Fondacion ShoqatëX

(B1) Organizatë vendoreX

(B2) Organizatë ndërkombëtare

(B3) Organizatë e vendit të huaj

(B)

(A)
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Emri dhe titulli i Drejtorit Ekzekutiv të organizatës?

Emri i Drejtorit Ekzekutiv:

Arbëresha Tuhina

Titulli (nëse është i ndryshëm):

Drejtor ekzekutiv

Emri i organit më të lartë udhëheqës: Kuvendi

Emrat e çdo anëtari të organit më të lartë udhëheqës (Kuvendit) nëse është shoqatë, dhe (Bordit) nëse është 
fondacion. .(Shto një listë të ndarë sipas nevojës, në rast që numri i anëtarëve të organit më të lartë 
udhëheqës është më i madh)

(D)

(C1)

(C)

Plotëso këtë katrorë nëse organizata nuk ka bord të drejtorëve

Emri dhe titulli i çdo zyrtari në organizatë:(E)

# Numri personal Emri e mbiemri

1 1011432936 Akan Ismaili

3 1004470547 Kushtrim Xhakli

5 451493875 Teresa Crawford

# Numri personal Emri e mbiemri Vendi i punës

1 1171940369 Abetare Gojani Menaxhere e programeve

# Numri personal Emri e mbiemri

2 1003940329 Bujar Musa

4 505721682 Paul  Meyer

Organizata kërkon nga Departamenti për OJQ që informatat në vijim të trajtohen në mënyrë 
konfidenciale:
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Pjesa II  -  Raporti i aktiviteteve dhe të arriturave

Cili është misioni i organizatës (sipas Statutit)?(A)

///

Cilat janë programet kryesore të organizatës?(B) (1)

SHOQËRI PER SHOQRIN

Cilat janë veprimet të cilat i ndërmerr organizata për t'i zbaturar programet e (B)(1), cekura më lartë?(B) (2)

IPKO Foundation për të siguruar një implementim korrekt dhe sipas objektivave të përcaktuara të secilit 
program, ndërmerr një varg veprimesh të cilat i përgjigjen kërkesave të dala nga strategjia vjetore. 

Varësisht natyrës së projektit, veprimet kryesore të Fondacionit përfshijnë: 
● Organizimin e aktiviteteve informative për mundësitë që ofrojnë projektet e Fondacionit për përfituesit 
e fushave gjegjëse 
● Organizimin e aktiviteve edukative për pjesëmarrësit sic janë punëtoritë dhe trajnimet sipas kërkesave 
të projektit 
● Organizimin e aktiviteteve që kanë për qëllim grumbullimin e komunitetit dhe inspirimin e tyre 
nëpërmjet prezentimeve të ndryshme nga folës që kanë treguar të arritura të jashtëzakonshme në fusha 
të caktuara 
● Organizimin e aktiviteteve që kanë për qëllim nxitjen dhe përfshirjen e një numri më të madhë të 
vajzave në sektorin e teknologjisë. 
● Grumbullimin e një komuniteti të njerëzve që kanë treguar suksese të jashtëzakonshme në fusha të 
caktuara nga e gjithë bota 
● Dhënien e bursave dhe sponsorizimin e individëve, organizatave dhe grupeve të tjera në kuadër të 
projektit të sponzorizimit për realizimin e objektivave për edukimin, zhvillim dhe inovacion. IPKO 
Foundation ka mbështetur aktvitete të ndryshme me pasion në teknologji të cilat ndikojnë pozitivisht në 
komunitet.

Cilat janë të arriturat kryesore të programeve për periudhën nga 01/01/2016 deri më 31/12/2016?(C)

Gjatë vitit 2016, Fondacioni IPKO ka qenë organizator dhe bashkëorganizator i disa projekteve të 
mëdha dhe domethënëse, ku këto projekte kanë përfshirë të gjithë Kosovën dhe më tej!
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Programi i Sponsorizimit ka ndarë gjithësejt 35 bursa dhe mbështetje financiare për organizata dhe 
individë, duke ndarë kështu 31,015EUR dhe duke kontribuar në nxitjen dhe zhvillimin e liderëve të së 
ardhmes në fushën e teknologjisë.

Wiki Editathon ka nxjerrë 15 artikuj me vlerë të madhe informuese në lidhje me Kosovën, ku temat ishin 
nga më të ndryshmet duke trajtuar ekonominë, kulturë, monumentet historike, demografinë, ngjarje të 
rëndësishme dhe qytetet, elektricitetin etj, dhe duke mbuluar qytete si Gjakova, Peja, Prizreni, Prishtina, 
Mitrovica, Gjilani, Ferizaji dhe shtërpca.

Girls in ICT ka mbledhur në një vend disa prej mendjeve më të ndritura me prapavija nga më të 
ndryshmet, për të cilët kontribuan me mendimet e tyre drejtë përmirësimit të pozitës së grave në fushën 
e ICT-së. Ku event solli më shumë se 200 pjesëmarrës nga Kosova në kampusin e A.U.K.-ut.

Design Challenge përfshiu 15 Shkolla fillore dhe të mesme nga e gjithë Kosova, të cilët morë pjesë 5 
gara të ndryshme teknologjike për të ardhur me zgjidhjet e tyre praktike për problemet e përditshme me 
të cilat ata ballafaqoheshin. Nxënësit punuan me software-in Alice për të krijuar animacione, me 
Automata nxënësit punuan një mjet mekanik, me Control Box ata krijuan një pajisje teknologjike 
funksionale, të kontrolluar me susta dhe qelësa, krijuan robotë me funksione specifike duke shfrytëziar 
LEGO Robotët, si dhe me aftësitë e tyre artistike ata krijuan logo të ndryshme.

RobotiKs mblodhi 38 fëmijë nga 12 komuna të Kosovës të cilët në një periudhë 5 ditore u inspiruan t’i 
duan robotët dhe mësian për punën dhe funksionin e tyre në jetën e përditshme, duke mos lënë anash 
aktivitete fizike jashtë objektit dhe në natyrë.

DOKU:TECH, konferenca teknologjike prej më të famshmeve në rajon, në 2016-tën tuboi më shumë se 
300 pjesëmarrës për të ndjekur fjalimet e folësve ndërkombëtarë. Në pjesën interaktive dhe praktike, 
DOKU:TECH shërbeu edhe me punëtori dhe masterklasa me tema të ndryshme, për të thelluar 
audiencën edhe më tutje në temën e DOKU:TECH-ut e cila ishte “reflektimi”.

BarCamp Prishtina dhe BarCamp in Your City, një prej projekteve më atraktive të Fondacionit IPKO, në 
vitin 2016 pati gjithësejt 8 edicione duke përfshirë këtu 1377 pjesëmarrës gjatë tërë vitit në Prishtinë, 
dhe 924 pjesëmarrës në BarCampet e qyteteve të tjera.

Në Ditën Ndërkombëtare të Vajzave fëmijë, Fondacioni IPKO organizoi eventin “Girls in Technology” 
duke ftuar vajza të reja nga 5 komuna të Kosovës dhe duke i mësuar ato aftësi praktike në progrmim, 
robotikë dhe qarqe elektrike. Vajzat poashtu patën mundësi të motivohen nga Fiona Beqiri, folëse e cila 
tashmë kishte korrë sukses në Swiss IT, kompani Zvicerrane e Teknologjisë.

Open Datathon kishte qëllim mbledhjen e informatave publikisht të qasshme, dhe vizualizimin e atyre 
informatave për të trajtua probleme dhe sfida që i brengosin njerëzit dita e ditës. Ky projekt mblodhi 6 
ekipe të cilat morën pjesë në punëtorinë dy ditore në Prishtina Hackerspace, dhe ku mësuan rreth 
mënyrave dhe teknikave të vizualizimit të problemeve që ata i trajtonin.
Game Over Corruption! në bashkëpunim me UNDP-në në Kosovë punuan për të krijuar vetëdije tek 
gjeneratat e reja dhe të ardhshme me qëllimin për të minimalizuar korrupsionin nëpërmjet lojërave në 
telefon mobil. Lojërat kanë për qëllim të shërbejnë si mjet edukimi dhe vetëdije për temën e korrupsionit. 

Aktivitetet e mbështetura

Fondacioni IPKO poashtu ka mbështetur aktivitete të ndryshme përgjatë vitit, të cilat në përgjithësi 
lidhen me teknologjinë dhe kontribuan në fushat e teknologjisë:
- Action for Mothers and Children | Mbështetje financiare
- BONEVET | Promovim i eventit me Peter Corbet dhe punëtori të ndryshme, si dhe ka mbështetur 
eventin e tyre “European Maker Week”
- Software Freedom Conference Kosovo | Mbështetje financiare dhe mediale e të tjera.
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A angazhohet organizata në aktivitete tjera përveç atyre që janë aktivitetepër Përfitim Publik, sikur që 
është definuar në Ligjin Nr. 04/L-57

(D)(1)

Po JoX

Nëse jeni përgjigjut me Po, atëherë përshkruani këto aktivitete shkurtimisht:

A ka marrë pjesë organizata në ndonjë transaksion financiar me zyrtarë, drejtorë, të punësuarit ose me 
anëtarët e familjeve të tyre?

(D)(2)

Nëse jeni përgjigjut me Po, ju lutemi që të identifikoni transaksionet e tilla në vendin e caktuar më poshtë. Duhet të shënoni 
emrin dhe vendin e punës së personit i cili ka qenë i angazhuar në transaksionet e tilla; çfarë fonde apo përfitime ka pasur 
organizata në atë transaksion; çfarë fonde dhe përfitime ka marrë personi në këtë transaksion; sa është pagesa e rrogave dhe 
e fitimeve për zyrtarët, drejtorët, punonjësit apo anëtarët e familjes së tyre, apo organizatave anëtare të OJQsë. Ndonjë 
informacion tjetër që shpjegon natyrën e transaksionit.

Po JoX

Nëse jeni përgjigjur me Jo, ju duhet të plotësoni certifikatën në faqen 8

Nëse organizata e juaj është rrjet i organizatave, a është e angazhuar organizata në ndonjë transaksion 
financiar me organizatat e anëtarësuara?

(F)

Po JoX

Nëse jeni përgjigjut me Po, luteni që të identifikoni transaksionin e tillë në vendini e caktuar në vijim. Organizata e 
anëtarësuar është ajo me të cilën OJQ-ja, drejtorët, zyrtarët, stafi i saj apo të afërmit e tyre kanë një interes të pronësisë apo 
të menaxhmentit. Duhet të cekni emrin dhe adresën e organizatave të anëtarësuara; natyrën e marrëdhënieve në mes të 
organizatave; çfarë fonde dhe përfitime kanë marrë OJQ-të në transaksion, dhe informata tjera që shpjegojnë natyrën e 
transaksionit.
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Pjesa III

Emri i OJQ-së: IPKO Foundation

Bilanci i gjendjes 31/12/2016

AKTIVA PASIVA

Shënoni shumën këtu Shënoni shumën këtu

Para të gatshme 225,109.61 Llogaritë e pagueshme 8,358.51

Llogaritë e arkëtueshme 0.00 Detyrimet ndaj granteve 0.00

Llogaritë tjera të 
arkëtueshme 0.00 Të hyrat e pafituara 0.00

Stoqet 0.00 Hipoteka dhe detyrimet 
ndaj letrave me vlerë 0.00

Parapagimet e 
shpenzimeve 3,016.71 Detyrimet tjera 0.00

Investimet: 0.00 Gjithësej detyrimet: 8,358.51

Letrat me vlerë 0.00

Toka, ndërtesat, pajisjet 
në përgatitje 0.00

Fondi i OJQ-së: 2,531,900.31

Kreditë e dhëna 
(konsumatorëve) 0.00

Fondi i bartur më 
01/01/2016 2,732,572.00

Toka, ndërtesat, dhe 
pajisjet 12,312.87

Të tjera 0.00

Pasuritë tjera 2,300,000.00 Gjithsej fondi: 2,532,080.68

Gjithsej pasuria: 2,540,439.19 Gjithsej detyrimet 
dhe kapitali 2,540,439.19

Të hyrat neto (Shih P/A) -200,671.69
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Pasqyra e të ardhurave

TË HYRAT SHPENZIMET

Shënoni shumën këtu Shënoni shumën këtu

Të hyrat nga kontributet, 
dhuratat apo grantet 46,111.12 Shpenzimet programore 157,941.92

Të dhënat nga 
aktivitetet ekonomike 3,016.71

Shpenzimet e 
menaxhimit dhe 
administratës

76,380.70

Të hyrat nga borxhet e 
këqija 0.00 Shpenzimet tjera 15,476.90

Të hyrat nga interesi dhe 
dividenda 0.00 Gjithsej shpenzimet: 249,799.52

Të hyrat nga qiraja 0.00 Të hyrat neto nga 
operacionet: -200,671.69

Të hyrat tjera: 0.00

Fitimi nga shitja e 
pasurisë 0.00

(humbja nga shitja e 
pasurisë) 0.00 Shpenzimet e tatimit 0.00

Të hyrat tjera të veçanta 0.00

Të hyrat nga shitja e 
mallit 0.00

(Kosto e mallit të shitur) 0.00

Të hyrat tjera 0.00

Gjithsej të hyrat: 49,127.83 Të hyrat neto: -200,671.69

31/03/2017

Nënshkrimi i personit të autorizuar

Shënoni emrin e përfaqësuesit të autorizuar me shkronja të shtypit

Të dhënat në këtë raport vjetor janë të vërteta dhe të sakta.

Datë
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