RAPORT VJETOR
Për Organizatat Jo Qeveritare të regjistruara në Kosovë, mbajtëse të Statusit për
Përfitim Publik
Për periudhën financiare deri më 31/12/2019
Në përputhje me Ligjin nr. 06/L-043 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

(A)

Ky raport është plotësuar nga:

Emri i Organizatës dhe shkurtesa

IPKO Foundation, IPKO Foundation

Adresa e Organizatës

Enver Gjerqeku, Nr:20, Prishtinë

Numri i telefonit

+38649880885

Adresa elektronike

info@ipkofoundation.org

(B)

Kjo organizatë është:

(B1)

X

Shoqatë

X

Organizatë vendore

Fondacion

(B2)

Organizatë ndërkombëtare

(B3)

Organizatë e vendit të huaj

(C)

Emri dhe titulli i Përfaqësuesit të Autorizuar i Organizatës?

Emri i Zyrtarit Kryesor Ekzekutiv të Organizatës

Titulli (nëse është i ndryshëm)

Arbëresha Tuhina

Financa dhe Administrate

(C1)

Emri i Kryetarit të organit më të lartë të
organizatës:

Kuvendi

1

Institut

(C2)

Emrat e çdo anëtari të organit të ndërmjetëm kur ky ekziston (për shoqatë):

#

Numri personal

Emri e mbiemri

1

1011050642

Arbëresha Tuhina

(D)

#

Numri personal

Emri e mbiemri

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

#

Numri personal

Emri e mbiemri

#

Numri personal

Emri e mbiemri

1

1011050642

Arbëresha Tuhina

2

1011432936

Akan Ismaili

3

1003940329

Bujar Musa

4

1004470547

Kushtrim Xhakli

5

505721682

Paul Meyer

6

451493875

Teresa Crawford
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Pjesa II - Raporti i aktiviteteve dhe të arriturave
(A)

Cili është misioni i organizatës (sipas Statutit)?

///

(B) (1) Cilat janë programet kryesore të organizatës?
SHOQËRI PER SHOQRIN

(B) (2) Cilat janë veprimet të cilat i ndërmerr organizata për t'i zbaturar programet e (B)(1), cekura më lartë?
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:
භOrganizimin e aktiviteteve informative për mundësitë që ofrojnë projektet e Fondacionit për përfituesit e
fushave gjegjëse
භOrganizimin e aktiviteteve edukative për pjesëmarrësit sic janë punëtoritë dhe trajnimet sipas kërkesave të
projektit
භOrganizimin 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
භOrganizimin e aktiviteteve që kanë për qëllim nxitjen dhe përfshirjen e një numri më të madhë të vajzave në
sektorin e teknologjisë.
භGrumbullimin e një komuniteti të njerëzve që kanë treguar suksese të jashtëzakonshme në fusha të caktuara
nga e gjithë bota
භDhënien 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.
(C)

Cilat janë të arriturat kryesore të programeve për periudhën nga 01/01/2019 deri më 31/12/2019? (shëno
vitin për të cilin raportohet)

Gjatë vitit 2019, Fondacioni IPKO ka qenë organizator dhe bashkëorganizator i disa projekteve të mëdha dhe
domethënëse, ku këto projekte jane realizuar me te rinje të gjithë Kosovën.
1.Programet nga UNICEF:
Projektit ͞Kontributi në zbatimin e Programit të Innovation Lab Kosovo͟filloi në Mars 2019 dhe ka të
pëfunduar në Dhjetor 2019. Gjatë kësaj periudhe ne kemi nënshkruar një memorandum mirëkuptimi
(memorandum) me organizata të tilla si OJQ-të The Ideas Partnership, Qendra e Inovacionit Gracanica dhe OJQ
Durmish Aslano, që punojnë me pakicat në këtë mënyrë kemi pasur më shumë mundësi për t'i arritur këto
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grupe.
Përkundër faktit se kemi pasur kohë të kufizuar për kryerjen e seancave në terren, grevën në mbarë vendin në
shkolla, pushimin e papritur të pranverës dhe muajin e Ramazanit, ekipi i Fondacionit IPKO arriti të arrijë të
gjitha objektivat e përcaktuara dhe të zbatojë projektet me sukses për Podium, Ponder dhe punëtori UPSHIFT.
Ne kemi implementuar dy (2) edicione UPSHIFT, një (1) Podium dhe Ponder në nëntëmbëdhjetë (19) komuna.
Për më tepër, kemi arritur më shumë se 2000 të rinj nga e gjithë Kosova. Në të cilat, 440 janë përfitues të
drejtpërdrejtë, nga ku 223 janë gra, 49 janë persona me aftësi të kufizuara dhe 26 janë joshumicë.
Kjo është arritur përmes ekzekutimit të disa modeleve innovative të programeve, si:
Dy (2) Workshope për Ndikim Social UPSHIFT - ndihmon vajzat dhe djemtë e margjinalizuar të adoleshencës të
bëhen novatorë dhe ndërmarrës socialë. Përmes një vazhdimi të strukturuar të përvojave të të mësuarit
përvojë, pjesëmarrësit kuptojnë sfidat e komunitetit, hartojnë dhe ndërtojnë zgjidhje në formën e produkteve
ose shërbimeve, dhe fillojnë dhe udhëheqin ndërmarrjet shoqërore.
Njëzet (20) grupe nga 4 deri në 5 pjesëmarrës nga 13 komuna (Decan, Malisheve, Peje, Prizren, Gjakova, Fushe
Kosove, Janjeve, Prishtinë, Viti, Gracanice, Gjilan, Dragash, Mitrovice) morën pjesë në tre (3) seminare UPSHIFT
UPSHIFT i parë në Hotelin ͞La Villa͟në Gjakovë dhe i dyti UPSHIFT në Bibliotekën ͞Hivzi Sulejmani͟në
Prishtinë.
2. UNICEF me Komunat:
Projekti me Komunat ka filluar në Shtator 2019 ku së bashku me UNICEF kemi krijuar dy Qendra Inovative në
dy komuna, njëra në Gjilan dhe tjetra në Lipjan. Programi po adreson si mundësitë e kufizuara të punësimit
ashtu edhe sistemin arsimor të papranueshëm duke ofruar aftësi dhe duke u mundësuar adoleshentëve të
synuar të marrin një vendim të informuar ndërsa zgjedhin profesionin e tyre të ardhshëm. Aktivitetet e
projektit posaçërisht mbështesin zbatimin e kurrikulës bazë për shkollat e mesme duke lehtësuar qasjen në
informacionin e karrierës si një domosdoshmëri për perspektivat e ardhshme të punësimit. Një aspekt tjetër i
rëndësishëm që ka përfshirë projekti është mungesa e angazhimit të të rinjve në vendimmarrje. Studentët nuk
kanë kuptuar ende rëndësinë e angazhimit qytetar dhe vullnetarizmit, gjë që ka dëshmuar jetike në rritjen e
konkurrencës së tyre në tregun e punës.
Qendra në Lipjan - Gjatë javës 18 deri më 22 nëntor 2019, ne kemi mbajtur UPSHIFT-in e parë në Qendrën e
Edukimit të Korrektimeve në Lipjan. Ku, pesë (5) grupe nga 3 deri në 4 pjesëmarrës morën pjesë në pesë (5)
ditë UPSHIFT Workshop. Kjo punëtori kishte për qëllim të mësojë të rinjtë se si të zgjidhin problemet sociale
dhe të japin ato aftësi të transferueshme të përdorshme në të gjitha sferat e jetës dhe i përgatit ato për të
identifikuar , analizoni dhe ndërmerrni veprime sipërmarrëse kundër sfidave në komunitetet e tyre - duke
ndihmuar të rinjtë e prekshëm të realizojnë rolin e tyre si agjentë të ndryshimeve shoqërore, dhe ndërtimin e
aftësive të tyre drejtuese, gatishmërinë profesionale dhe qëndrueshmërinë gjatë rrugës. Dita e fundit e
punëtorisë u shënua me një ceremoni përmbyllëse duke shpallur 5 grupet që fituan mbështetje financiare me
1000 Euro për secilin grup.
Qendra në Gjilan - Gjatë fundjavës 13-15 dhjetor 2019, ne kemi mbajtur PODIUM-in e parë në Qendrën e
Inovacionit në Gjilan. Tetë (8) grupe nga 3 deri në 5 pjesëmarrës nga komuna e Gjilanit morën pjesë në tre (3)
ditë Punim PODIUM në Hov Gjilan.
Kjo punëtori ka për qëllim të mësojë të rinjtë se si të zgjidhin problemet sociale dhe të japin aftësi të
transferueshme të përdorueshme në të gjitha aspektet e jetës dhe t'i përgatisë ata për të identifikuar,
analizuar dhe ndërmarrë veprime sipërmarrëse kundër sfidave në komunitetet e tyre - duke ndihmuar të rinjtë
në nevojë të realizojnë rolin e tyre si agjentë të ndryshimit shoqëror, dhe ndërtimin e aftësive të tyre të
avokimit, gatishmërinë profesionale dhe qëndrueshmërinë gjatë rrugës. Dita e fundit e punëtorisë u shënua
me një ceremoni përmbyllëse duke njoftuar 4 grupet që fituan mbështetje financiare me 500 Euro për secilin
grup.
3.Programi i Sponzorizimit - Pas zgjerimit të suksesshëm të Programit të Sponsorizimit në vitin 2019, IF shënoi
një vit tjetër të frytshëm në mbështetjen e individëve, OJQ-ve dhe studentëve. Programi i Sponsorizimit synon
të mbështesë të rinjtë duke u ofruar atyre mjetet e nevojshme për të zhvilluar më ne aspektin akademik dhe
profesional si dhe të vendosë idetë në praktikë. Fondacioni ka mbështetur organizatat në formë të
sponsorizimit për ngjarjet dhe aktivitetet. Gjate vitit 2019 ne kemi ofruar 5 grante individuale ne vlere 3,790
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euro, 10 grante te vogla per organizata ne vlere 23,750
4. Vajzat në TIK - u mbajtë më 26 prill në kampusin e RIT Kosova dhe mblodhën rreth 200 vajza të interesuara
në fushën e TIK-ut, aktorë me ndikim në fushë, folës frymëzues dhe shtatëmbëdhjetë (17) kompani të fushës
që ofrojnë mundësi penesimi për vajzat. Konferenca filloi me fjalimet e hapura të Abetare Gojanit Drejtoreshë e Programit të Fondacionit IPKO dhe Visar Jasiqi - Shef Operativ dhe Zyrtar për Informim në RIT
Kosovë (A.U.K). Këtë vit ne kishim tre folës të ftuar: Drena Kusari - General Manager ne Lyf - Arizona USA dhe
Avery Bang - CEO te Bridges to Prosperity (B2P)
5. DOKU.TECH Prishtina ʹEdicioni i 6-te u organizua me 8 dhe 9 qershor ne Termokiss me temen ͞Digitazing
the Human Humanizing the Digital͟ku shumë folës kanë prezantuar punën e tyre në tema si: Pronësia,
Autonomia, Pavarësia, Ndërlidhja, Intimiteti dhe Siguria. DOKU.TECH 2019, sipas traditës, ka përfshirë
audiencë kryesisht nga rajoni i Kosovës, me përqindje të vogla nga vendet fqinje si dhe pjesëmarrës
ndërkombëtarë. Audienca e këtij viti ishte e përbërë nga studentë, sipërmarrës të teknologjisë, inovatorë,
aktivistë në internet, sipërmarrës socialë, tregtarë, drejtues biznesi, artistë, blogerë, entuziastë të filmit,
gamers, media, krijues të DIY dhe studentë gjithsej mbi 900 pjesëmarrës. Ashtu si nga botimi i parë,
DOKU.TECH 2019 shënoi një ngritje të konsiderueshme të pjesëmarrjes dhe interesit të grave. Përgjatë gjithë
vitit, Fondacioni IPKO kontribuon në fuqizimin e vajzave dhe grave në fushën e teknologjisë përmes projekteve
të tilla si Vajzat & Teknologjia, dhe Vajzat në TIK, dhe është gjithnjë në kërkim për të ndihmuar partnerët që
merren me të njëjtat çështje siç janë Girl Coding Kosova, BONEVET, Koslift dhe JCoders. Si rezultat, nga të
gjithë pjesëmarrësit e edicionit të këtij viti të DOKU.TECH, 51% e tyre ishin femra dhe 49% ishin meshkuj.
DOKU.TECH Prizren - Fillimisht i organizuar dhe bashkë-organizuar me Dokufest, festivali ynë nënë, DOKU.TECH
gjithmonë përpiqet të arrijë në qytetin e Prizrenit dhe të kontribuojë në axhendën e pasur të Dokufest gjatë
gjithë javës në Prizren. Pasi ekspertët diskutojnë tendencat e tanishme dhe zhvillimet e ardhshme në vendet
jo-zyrtare, siç është Lumbardhi Kinema, lejon që një audiencë plotësisht e re të synojë të marrë një shans për
t'u frymëzuar dhe t'i kthehet komunitetit tonë.
6. BarCamp - Që nga viti 2011, Fondacioni IPKO ka filluar të organizojë BarCamps në Prishtinë, për të vazhduar
së shpejti pas organizimit të BarCamp në qytetin tuaj në nëntë (9) komuna të Kosovës. Që nga fillimi, BarCamps
janë organizuar nga liderët vendorë të rinisë dhe organizatat rinore në baza vullnetare në 10 komuna në
Prishtinë, Gjakovë, Pejë, Prizren, Ferizaj, Gjilan, Suharekë, Mitrovicë, Drenas dhe Mitrovicë Veriore, duke
organizuar 2020 edicione shumë të suksesshme në tërë Kosovën më shumë se 500 folës që vijnë nga fusha e
teknologjisë, artit, sociologjisë, psikologjisë, biznesit, arsimit dhe industrisë, duke paraqitur punen e tyre para
10,000 pjesëmarrësve në gjithsej 204 edicione.
7. Dita Ndërkombëtare e Vajzave - Fondacioni IPKO në partneritet me USAID në Kosovë - Programi ASSET,
UNICEF, UNFPA dhe UN Women, ka zbatuar me sukses Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve Vajza më 11 tetor
2019. Fondacioni IPKO KA nderuar temën e vitit 2029 të propozuar nga OKB "GirlForce: Unscripted and
Unstoppable" e cila përqendrohet në të mësuarit duke bërë dhe duke përdorur arsimimin si një mjet për të
fuqizuar vajzat në thyerjen e barrierave në një profesion të mbizotëruar nga burrat, me theks të veçantë në
sektorin e TIK-ut. Në këtë event, në 11 tetor, 35 vajza të shkollave fillore nga gjashtë (6) komuna (Prishtinë,
Obilic, Gracanica, Gllogjan, Pejë dhe Mitrovicë) morën pjesë në pesë punëtori të ndryshme të lidhura me
teknologjinë arsimore qe u realizuan ne shkolen ͞Xhevded Doda͟ne Prishtine dhe dy vizita studimore. Ne
ishim të kënaqur që kemi vajza nga komuniteti rom dhe serb të cilët patën mundësinë të shoqëroheshin me
vajza të tjera dhe të përfshiheshin në këto aktivitete.Vizitat studimore përbëheshin nga dy kompani të
teknologjisë së lartë, njëra është Telemedicine Center ne Kosovë dhe tjetra fabrika Jaha Solar.
8. Edukim për Punësim ʹKy projekt eshte zhvilluar per dy vite, me saktesisht prej Shkurt 2018 - Dhjetor 2019
ne Komunat Gjakove, Fushe Kosove dhe Mitrovice me qellim te rritjes se mundësive të punësimit të 240
nxënësve të shkollave të mesme përmes aktiviteteve jashtëshkollore, si dhe pajisja e tyre me aftësi të
transferueshme që kërkohen në tregun e sotëm të punës si teknologji dhe aftësi të gjuhëve të huaja. Edukim
për punësim është një projekt i financuar nga Qeveria e Dukës së Madh të Luksemburgut dhe Fondacioni
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Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), i implementuar nga Fondacioni IPKO. Rritja e mundësive për punësim,
ndërgjegjësimi në karrierë dhe zhvillimi i aftësive dhe njohurive të ndërmarrjes duke mundësuar
vetëpunësimin është qëllimi i zbatimit të Arsimit të Punësimit. Studentët kane qene te grupuar në bazë të
temave që u kanë dhënë prioritet. Ky projekt ka ofruar tre punëtori. Seminari i parë ka qene Aftësi
Teknologjike që përfshinte 3 ditë kodim, 2 ditë hardware dhe tri ditë robotikë. Punëtoria e dytë do të jetë
Aftësi për të Menduarit Kritik dhe Aftësimin e Problemeve që ka 3 ditë Akademi Wiki/ Ponder. Aftësitë e
Komunikimit dhe Lidershipit ka qene seminari i fundit që përfshin 5 ditë të orëve të veprimit dhe improvizimit.
Pjese tjeter e aktiviteteve per ndritjen e vetedijes se perzgjedhjes se karrieres tek nxenesit e shkollave te
mesme kane qene edhe vizitat stdimore, mundesia e praktikes per 30 nxenesit me te mire, dhe ne ne fund të
programit, ekipi do të organizojë një panair pune dhe vullnetarizëm për të shfaqur mundësitë e pjesëmarrësve
dhe për të ofruar mundësi të rrjetëzimit. Pjese e rendesishme e projektit kane qene dhe mesimdhenesit ku 28
prej tyre kane pase mundesi te ndjekin trajnimin dy ditor nga trajneret tane dhe te marrin kurrikulen e
aktiviteteve tona jashte shkollore qe ta adaptojne dhe te zhvillojne po te njejtat aktivitete jashte mesimit me
nxenesit e tyre.
9. KosLift - Projekti KosLIFT ka hartuar një seri kursesh hyrëse në internet, të cilat do të sigurojnë bazën për
studentët që të përfundojnë me sukses programin. 1000 studentë do të kenë qasje në 11 kurse - kurset vetëhapëse duhet të marrin afërsisht një javë secila për të përfunduar.
Numri i moduleve të trajnimit të krijuar eshte 11 si:
භZhvillimi dhe kuptimi i vetvetes
භNdërtimi i besimit tim krijues
භHyrje në të menduarit kritik dhe komunikimet
භHyrja në ndërtimin dhe punën në ekipe
භHacks çdo sipërmarrës i mirë duhet të dijë
භHyrja në Elementet e Menaxhimit të Projektit
භBazat e mbledhjes dhe analizës së të dhënave
භHyrje në Prototyping
භHyrja në Gjuhët Programuese - JAVA
භHyrje në Zhvillimin e Uebit - HTML / CSS
භZhvillimi i aplikacionit Androi
Rezultatet nga grupi 1 dhe 2 i kurseve në internet jane: Aplikuan 815 studentë;
580 studentë u regjistruan në kurse online dhe 100+ Studentët përfunduan me sukses kurset

SFIDAT E DIZAJNIT
"Sfidat e Dizajnit", një koncept që është përdorur nga kompani të mëdha në të gjithë botën për disa vite, synon
të stimulojë studentët të përdorin aftësitë e tyre për të kontribuar në zgjidhjen e një problemi të paraqitur nga
kompania. Ky lloj procesi është një konkurs midis grupeve, duke garuar për një grant deri në 2000 EUR, për të
dalë me një zgjidhje të mundshme për sfidën e paraqitur nga kompania.
Për të arritur në këtë pikë, studentët, së bashku me mentorët dhe ekspertët e fushave përkatëse, do të jenë
pjesë e një sërë aktivitetesh ku ata identifikojnë dhe zgjidhin sfidat që do të paraqesin bizneset.
Kompanitë kosovare që do të përzgjidhen për të qenë pjesë e këtij projekti do të identifikojnë sfidat dhe
problemet reale që ata kanë brenda kompanisë së tyre në mënyrë që ekipet nën mbikëqyrjen e mentorëve
profesionistë të hartojnë propozime për t'i zgjidhur ato.
Secila prej kompanive në bashkëpunim me ekipin e KosLift kanë identifikuar një sfidë për kompani. Sfida e
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zgjedhur ishte menduar që studentët ta zgjidhnin atë, duke përdorur njohuritë e tyre të mësuara gjatë kurseve
Online. Për të mbështetur studentët edhe më shumë, ne kemi zgjedhur mentorë nga prejardhje specifike në
mënyrë që t'i ndihmojmë studentët të zgjidhin sfidën në mënyrën më të mirë të mundshme.

Grupi i dytë i aplikacioneve Design Challenges u hap në 20 nëntor 2019.
Ekipi i KosLift ka krijuar memorandum memorandum me 5 kompani të suksesshme në Kosovë
Sonneco
Rrjeti Selmans
Inxhinieri IB
Shtëpi qilimash
Jaha Solar (2 sfida)
58 studentë jane pranuar ne Sfidat e Dizajnit. 2-4 student per ekip.
Nga punëtoria që mbajtëm në 7-8 dhjetor, ishin 10 ekipe studentësh që kaluan fazën e parë të Sfidave të
Dizajnit.
Në janar, këto ekipe (2 për kompani), do të kenë 1 muaj për të krijuar një prototip për propozimet që ata
krijuan në punëtori.

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:
භREDO
භStreet Art
භYMCA
භKino Armata
භFlossk
භAsset
භJusuf Gervalla
භNushi
භAli Podrimja
භFemArt
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(D)(1) A angazhohet organizata në aktivitete tjera përveç atyre që janë aktivitete për Përfitim Publik, sikur që
është definuar në Ligjin Nr. 06/L-043
Po

X

Jo

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

(D)(2) A ka marrë pjesë organizata në ndonjë transaksion financiar me zyrtarë, drejtorë, të punësuarit ose me
anëtarët e familjeve të tyre?
Po

X

Jo

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.

(F)

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

X

Jo

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
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Pjesa III
Pasqyra e pozitës financiare më 31/12/2019
PASURITË
Pasuritë afatshkurtra
Paraja dhe ekuivalentët e parasë

551,951.68 €
0.00 €
0.00 €
2,745.39 €
0.00 €
0.00 €
554,697.07 €

Investimet financiare dhe tjera
Llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera
Parapagimet
Stoqet
Pasuritë e tjera
Gjithësej pasuritë afatshkurtra
Pasuritë afatsgjata
Investimet financiare dhe tjera

1,500,000.00 €
0.00 €
27,053.62 €
0.00 €
1,527,053.62 €
2,081,750.69 €

Prona, pajisjet dhe impiantet
Pasuritë e paprekshme
Pasuritë e tjera afatgjata
Gjithsej pasuritë afatgjata
Gjithësej pasuritë
DETYRIMET DHE FOND BILANCI
DETYRIMET
Detyrimet afatshkurtra
Llogaritë e pagueshme tregtare dhe të tjera

8,220.56 €
0.00 €
0.00 €
34,915.77 €
0.00 €
43,136.33 €

Detyrimet financiare, pjesa afatshkurtër
Provizionet, Rezervat
Të hyrat e shtyra - grandet e pa fituara
Detyrimet e tjera
Gjithësej detyrimet afatshkurta
Detyrimet afatgjata
Detyrimet financiare, pjesa afatgjatë

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Detyrimet e shtyra tatimore
Të hyra të shtyra - grandet e pa fituara
Gjithësej detyrimet afatgjata
Gjithësej detyrimet

43,136.33 €

FONDI BALANCI
Fondi i Organizatës më 01/01/2019

2,173,278.39 €
-134,664.03 €
2,038,614.36 €
2,081,750.69 €

Tepricat / (Mungesat) e vitit
Net fond balanci
Gjithsej fond balanci dhe detyrimet
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Pasqyra e të ardhurave
Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin që përfundon më 31/12/2019

34,350.00 €

Të ardhura nga grantet qeveritare dhe grantet tjera

329,628.58 €

Të ardhura nga donacionet dhe subvencione
Të hyra nga aktivitetet afariste

0.00 €

Fitimet nga shitja e pasurive

0.00 €
40,159.61 €

Të ardhura tjera

404,138.19 €

Total të hyrat

0.00 €

Kasto e mallit të shitur / kosto e shërbimeve të ofruara
Shpenzimet për realizimin e projekteve

135,863.98 €

Shpenzimet për personelin

167,731.59 €

Shpenzimet e zhvlerësimit

12,511.02 €
222,695.63 €

Shpenzimet operative dhe administrative
Lajmet dhe borxhet e këqija

0.00 €

Shpenzimet tjera

0.00 €

Kostot për hulumtim dhe zhvillim

0.00 €

Humbjet nga shitja e pasurive

0.00 €

Tepricat / (Mungesat) operativ

-134,664.03 €

Shpenzimet financiare

0.00 €

Të ardhurat financiare

0.00 €
-134,664.03 €

Tepricat / (Mungesat) para tatimit (nëse aplikohen)

0.00 €

Shpenzimet e tatimit në fitim

-134,664.03 €

Tepricat / (Mungesat) e vitit
Kthimi i grandeve të pa përdorura

0.00 €

Korrigjime të viteve paraprake

0.00 €

-134,664.03 €

Tepricat / (Mungesat) në fund të vitit
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Pjesa IV Deklarata e cila dëshmon se të gjitha transaksionet e kryera nga OJQ me status për përfitim
publik janë në përputhje me nenin 36 të Ligjit Nr.06/L-043 Për Lirinë e Asociimit në Organizata
Joqeveritare.

X

Me anë të kësaj deklaroj se të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e OJQ-së janë kryer nëpërmjet
institucioneve financiare të licencuara nga BQK në llogaritë bankare të hapura në emër të OJQ-së , përveç
përjashtimeve të lejuara me legjislacionin në fuqi!

X

Me anë të kësaj vërtetoj se pasqyrat financiare të këtij raporti vjetor kanë qenë të kontrolluara nga një
auditor i pavarur, raporti i të cilit i është bashkëngjitur këtij raporti vjetor.

X

Me anë të kësaj vërtetoj se pasqyrat financiare të këtij raporti vjetor janë të aprovuara nga organi më i
lartë i organizatës (Kuvendi për Shoqatë dhe Bordi për Fondacion/Institut).

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
22/04/2020
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, në përputhje me dispozitat e nenit
38 paragrafi 5 i Ligjit Nr.06/L-043 Për Lirinë e Asociimit në Organzata Joqeveritare.
X

Shëno këtu nëse organizata është e angazhuar në aktivitetet për përfitim publik në fushën
e arsimit dhe shëndetësisë.
(Nëse keni plotësuar këtë katror, ju lutemi kompletoni pyetjet 1 dhe 2 dhe certifikatën në
pyetjen 3.)

(1)

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

Individe te ndryshem duke u trajnuar ne fushen e teknologjise informative.

(2)

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

Trajnime te ndryshme te cilat ju ndihmojne ne punesim.

(3)

Plotësojeni njërin prej katrorëve:

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)

(4)

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

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

22/04/2020
Datë
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Formulari B
Ky formular duhet të kompletohet nëse organizata është shuar apo çregjistruar, gjatë periudhës deri
më 31/12/2019.
Plotësoni këtë katrorë nëse organizata është shuar apo çregjistruar gjatë periudhës prej
regjistrimit deri në
Plotësoni këtë katrorë nëse ky është raport përfundimtar vjetor të cilin organizata duhet ta
fus në dosje.

(1)

Data e shuarjes, çregjistrimit

Çfarë dispozitash janë përgatitur për likuidimin e punëve të organizatës?

(2)

Cila është shuma e aktivës neto që ka organizata pas likuidimit të punëve të saj?

(3)

Si e ka bërë organizata shpërndarjen e pasurisë të luajtshme dhe të paluajtshme dhe fondeve të saja të
identifikuar në përgjigjen e dhënë në pyetjen 2 më lartë?
Nëse fondet dhe pasuria e luajtshme dhe e paluajtshme 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 datën e transferit.
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(4)

Organizata është shuar me: (Plotëso njërën prej katrorëve):
Me vendim vullnetar të marrë nga organi më i lartë drejtues, në pajtim me statutin e saj;
Me kalimin e afatit për të cilin është themeluar, nëse një afat i tillë është përcaktuar në aktin e
themelues apo statut;
Kur OJQ bëhet josolvente sipas ligjit në fuqi;
Në bazë të vendimit të plotëfuqishëm gjyqësor.

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

Shënoni emrin e përfaqësuesit të autorizuar me shkronja të shtypit

Nënshkrimi i personit të autorizuar

Datë
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