Kategoria I

Shoqata e të Verbërve
të Malit të Zi

Organizata e të Verbërve
për Nikshiq, Shavnik dhe
Plluzhinë

Titulli i projektit: Përmes qasjes elektronike deri tek aktivizmi qytetar i Personave me
Aftësi të Kufizuar (PAK)
Organizata udhëheqëse: Shoqata e të Verbërve të Malit të Zi
Partnerët: Organizata e të Verbërve për Nikshiq, Shavnik dhe Plluzhinë; Organizata e të
Verbërve për Plevla dhe Zhablak; Organizata e të Verbërve për Tivar dhe Ulqin
Bashkëpunëtorët: Organizata e të Verbërve për Podgoricë, Danilovgrad dhe Kollashin;
Organizata e të Verbërve Cetinë; Organizata e të Verbërve për Bijello Pole dhe Mojkovac,
Organizata e të Verbërve për Beranë, Andrijevicë, Plav dhe Rozhajë; Organizata e të
Verbërve për Kotorr, Herceg Novi, Budvë dhe Tivat
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në përmirësimin e mëtejshëm të
mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe përfshirjen e PAK.
Qëllimi specifik është të kontribuojë në përmirësimin e kushteve për qasjen elektronike
të të drejtave dhe shërbimeve për PAK në nivel lokal.
Projekti duhet të rezultojë në një analizë dhe vlerësim të situatës aktuale në nivel lokal dhe
në bazë të asaj të fillohet dialogu me institucionet për të përmirësuar kuadrin për zhvillimin
e qasjes elektronike drejt krijimit të bashkësive lokale të hapura dhe gjithëpërfshirëse.
Aktivitetet e projektit përfshijnë zhvillimin e metodologjisë dhe monitorimin e hapjes dhe
qasjes elektronike në Tivar, Berane, Bijello Pole, Kotorr, Nikshiq, Podgoricë dhe Plevla,
zhvillimin e rekomandimeve dhe avokimit për zbatimin e tyre në dialog me institucionet
vendore dhe Bashkësinë e Komunave të Malit të Zi. Gjetjet e analizës do të prezantohen
dhe promovohen tek palët e interesuara dhe komuniteti më i gjerë, përmes mediave
tradicionale dhe sociale, si dhe publikimeve dhe video materialeve të përshtatura për
përsonat me dëmtime të shikimit dhe dëgjimit.
Projekti zgjat 12 muaj, ndërsa buxheti total i miratuar është 19, 995.80 EUR.

OJQ Zambaku i Bardhë

Titulli i projektit: Me dy rrota në veri
Organizata udhëheqëse: OJQ Biçikleta.me (NVO Biciklo.me)
Partnerët: OJQ Fillimi i Ri (NVO Novi početak) dhe OJQ Zambaku i Bardhë (NVO Bijeli ljiljan)
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të forcojë kapacitetin e qeverisjeve vendore dhe
shoqërisë civile në Kollashin, Zhablak dhe Rozhajë për zhvillimin dhe zbatimin e konceptit
të lëvizshmërisë së qëndrueshme.
Më konkretisht, projekti synon të përmirësojë të kuptuarit e rëndësisë së lëvizshmërisë
së qëndrueshme midis vendimmarrësve dhe qytetarëve lokalë, duke krijuar një qasje
strategjike për zbatimin e këtij koncepti, duke përfshirë promovimin e çiklizmit dhe
zhvillimin e infrastrukturës së çiklizmit për të përmirësuar ofertën turistike të komunave
të synuara dhe për të kontribuar për mbrojtjen e mjedisit.
Aktivitetet e projektit përfshijnë kryerjen e hulumtimit mbi zakonet e udhëtimit të
qytetarëve, informimin dhe edukimin e institucioneve vendore dhe qytetarëve për
lëvizshmërinë e qëndrueshme, veçanërisht të të rinjve përmes organizimit të garave në
shkolla, turneve promovuese të çiklizmit, punëtorive me këshilltarët dhe parlamentet
lokale, si dhe zhvillimin e një strategjie për biçikletën si formë të lëvizshmërisë së
qëndrueshme, por gjithashtu edhe përmirësimin e infrastrukturës së çiklizmit duke
vendosur 12 vende parkimi për 120 biçikleta në Kollashin, Rozhajë dhe Zhablak.
Projekti zgjat 7 muaj, ndërsa buxheti total i miratuar është 19, 266.15 EUR.

NVO Morakovo

Titulli i projektit: Të mendojmë, veprojmë dhe frymëzojmë mjedisin tonë drejt zhvillimit
të qëndrueshëm!
Organizata udhëheqëse: OJQ Shoqata për Mbrojtjen e Natyrës dhe Promovimin e
Turizmit “Morakovo” (NVO Udruženje za zaštitu prirode i
promociju turizma ,,Morakovo“)
Partnerët: OJQ Iniciativa Demokratike Evropiane Danilovgrad (NVO Demokratska evropska
inicijativa Danilovgrad)
Bashkëpunëtorët: S ekretariati për Planifikimin Hapësinor dhe Mbrojtjen e Mjedisit - Sektori për
Mbrojtjen e Mjedisit në Komunën e Nikshiqit; Sekretariati për Planifikimin
Hapësinor dhe Mbrojtjen e Mjedisit të Komunës së Danilovgradit; Fakulteti
Bioteknik dhe Filozofik i Universitetit të Malit të Zi
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve të OSHC-ve
për t’u përfshirë në procesin e vendimmarrjes në lidhje me përmbushjen e detyrimeve sipas
kapitullit negociues 27 - Mjedisi dhe ndryshimet klimatike.
Më konkretisht, projekti synon të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve të OSHC-ve për të
bashkëpunuar me qeverisjet vendore, për të krijuar rrjete dhe për të forcuar partneritetet
ekzistuese dhe të reja brenda sektorit me qëllim për të ndikuar në politikat e mbrojtjes së mjedisit
dhe zhvillimin e qëndrueshëm me theks në tejkalimin e sfidave të paraqitura nga pandemia
COVID-19. Projekti pritet të kontribuojë në rritjen e kapacitetit të OSHC-ve lokale për pjesmarrjen
aktive në hartimin e politikave ekologjike dhe për avokimin e konceptit të një tranzicioni të
qëndrueshëm të gjelbër që gjeneron drejtësi, solidaritet dhe qëndrueshmëri.
Në këtë drejtim, do të organizohen punëtori dhe trajnime për përfaqësuesit e OSHC-ve që kanë
për qëllim forcimin e kapaciteteve për të marrë pjesë në krijimin dhe monitorimin e zbatimit
të politikave publike, seminare që synojnë forcimin e rrjeteve ekzistuese të OSHC-ve dhe
rrjetëzimin e ri. Gjithashtu, fokusi do të jetë në formimin e ekipeve të ekspertëve për zhvillim të
qëndrueshëm në nivel lokal, krijimin e një parlamenti ekologjik lokal; krijimin e planeve lokale
ekologjike (PLE), organizimin e tryezave të rrumbullakëta mbi tranzicionin e qëndrueshëm të
gjelbër, si dhe një fushatë publike për të informuar publikun e gjerë në lidhje me qëllimet dhe
rezultatet e projektit dhe rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm
përmes fletushkave dhe promovimit në rrjetet sociale.
Projekti zgjat 12 muaj, ndërsa buxheti total i miratuar është 19, 568.16 EUR.

SOS Linja Telefonike për Gratë
dhe Fëmijët Viktima të Dhunës
Bijello Pole

Titulli i projektit: Fuqizimi dhe mbështetja për gratë me përvojë dhune
Organizata udhëheqëse: SOS Linja Telefonike për Gratë dhe Fëmijët Viktima të
Dhunës Bijello Pole (SOS telefon za žene i djecu žrtve
nasilja Bijelo Polje)
Bashkëpunëtorët: Ministria e Punëve të Brendshme e Malit të Zi - Njësia Rajonale e
Drejtorisë së Policisë Bijello Pole; Prokuroria Themelore e Shtetit;
Autoriteti Rajonal i Kundërvajtjeve; dhe Gjykata Themelore Bijello Pole
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në përmirësimin e mbrojtjes së
grave viktima të dhunës dhe fuqizimin e tyre për të dalë nga cikli i dhunës.
Qëllimi i specifik i projektit është përmirësimi i shërbimeve mbështetëse për gratë
me përvojë dhune dhe kontributi drejt përmirësimit të efikasitetit të institucioneve
kompetente në nivel lokal (Мinistria e Punëve të Brendshme, Qendra për Punën Sociale,
shëndetësia, prokuroria, gjygjet, qeverisja vendore).
Pritet që projekti të rezultojë në forcimin e cilësisë së shërbimeve në dispozicion për
mbështetjen dhe vetë-mbështetjen për gratë viktima të dhunës, përmirësimin e veprimit
dhe bashkëpunimit të institucioneve përkatëse dhe shoqërisë civile në parandalimin dhe
ndjekjen e rasteve të dhunës.
Në atë drejtim, do të sigurohet mbështetje e vazhdueshme përmes SOS linjës
telefonike, do të krijohet një grup vetë-mbështetjeje për gratë me përvojë dhune, do
të ofrohet mbështetje individuale psikosociale dhe ligjore, do të zhvillohet një fushatë
ndërgjegjësimi mbi rëndësinë e parandalimit të dhunës me prodhimin dhe shtypjen e
fletushkave informuese, do të thotë, promovim përmes mediave tradicionale dhe sociale,
dhe organizimin e një tryeze të rrumbullakët për përfaqësuesit e institucioneve me
temën e forcimit të bashkëpunimit ndërsektorial.
Projekti zgjat 9 muaj, ndërsa buxheti total i miratuar është 11,128.00 EUR.

Titulli i projektit: Pajtimi - Veprimi i organeve gjyqësore në rastet e dhunës në familje
në komunat bregdetare
Organizata udhëheqëse: OJQ Ksena
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive
të njeriut në Mal të Zi, me theks në të drejtat e grupeve të margjinalizuara.
Qëllimi specifik është të kontribuojë në luftën kundër dhunës në familje, promovimin e të
drejtave të grave dhe barazisë gjinore dhe forcimin e shërbimeve mbështetëse të ofruara
nga OSHC-të për gratë dhe fëmijët viktima të dhunës në pjesën bregdetare të Malit të Zi.
Projekti do të rezultojë në një analizë të sjelljes së autoriteteve gjyqësore në rastet e
dhunës në familje në katër komuna në bregdetin e Malit të Zi (Herceg Novi, Budvë, Tivat
dhe Kotorr), në kapacitetet e forcuara të OSHC-ve për të siguruar mbështetje adekuate
dhe të qëndrueshme për gratë dhe fëmijët viktima të dhunës në familje në Bokën e
Kotorrit (Gjirin e Kotorrit) dhe Budvë dhe duke rritur ndërgjegjësimin e autoriteteve dhe
qytetarëve në komunat e synuara për rëndësinë e parandalimit të dhunës.
Aktivitetet e planifikuara përfshijnë: analizën ligjore të përpunimit të rasteve të dhunës
në familje në katër komuna në bregdet, përfshirë punën e policisë, prokurorive themelore,
qendrave për punë sociale, por edhe analiza të rasteve të kundërvajtjeve dhe gjykatave
themelore; përgatitjen dhe shtypjen e Raportit mbi veprimet e organeve gjyqësore dhe
organeve të tjera në rastet e dhunës në familje; kryerjen e një analize të nevojave dhe
udhërrëfyesit të OJQ-së Ksena për një shërbim më gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm
për të ofruar mbështetje për gratë dhe fëmijët viktima të dhunës në familje; përshtatja
e ambienteve të OJQ-së Ksena (strehimore për gratë dhe fëmijët viktima të dhunës);
kryerja e një fushate për promovimin e parandalimit të dhunës përmes mediave
tradicionale dhe rrjeteve sociale; dhe organizimin e një konference për të paraqitur
Raportin tek institucionet vendore dhe palët e tjera të interesuara me qëllim të avokimit
për përmirësime në përgjigjen multisektoriale ndaj dhunës në familje.
Projekti zgjat 12 muaj, ndërsa buxheti total i miratuar është 17, 077.20 EUR.

Titulli i projektit: Me bashkëpunim deri tek pozicioni më i mirë i personave me aftësi
të kufizuara në Tuz
Organizata udhëheqëse: OJQ Fëmjët e Malit të Zi (NVO Djeca Crne Gore)
Bashkëpuntorët: Komuna Tuz
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të forcojë kapacitetin e OSHC-ve për të monitoruar
politikat publike dhe strategjitë e vetëqeverisjes vendore në fushën e të drejtave të
personave me aftësi të kufizuara.
Qëllimet specifike janë forcimi i partneritetit midis OSHC-ve dhe vetëqeverisjes vendore dhe
zbatimi i aktiviteteve të përbashkëta për promovimin e të drejtave të personave me aftësi të
kufizuara. Projekti pritet të rezultojë në bashkëpunim të forcuar midis aktorëve institucionalë
dhe shoqërisë civile në nivel lokal në monitorimin e zbatimit të Planit Vendor për Mbrojtjen
e Personave me Aftësi të Kufizuara nga Diskriminimi dhe Promovimi i Barazisë 2021-2023;
përmirësimi i informimit të personave me aftësi të kufizuara dhe qytetarëve të Tuzit për të
drejtat e personave me aftësi të kufizuara; forcimi i kapaciteteve të personelit mësimdhënës për
të punuar me fëmijët me nevoja të veçanta arsimore; dhe forcimin e kapaciteteve të OSHC-ve
për të ofruar shërbime mbështetëse për prindërit e fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara.
Aktivitetet e projektit përfshijnë përgatitjen e një analize të nevojave për shërbimet
mbështetëse për personat me aftësi të kufizuara në komunën e Tuzit; organizimi i tre
trajnimeve ditore për përfaqësuesit e institucioneve dhe OSHC-ve me qëllim të forcimit të
kapaciteteve për monitorim dhe bashkëpunim ndërsektorial; organizimi i një fushate për
promovimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara; organizimi i dy trajnimeve
dy ditore për personelin mësimdhënës për aplikimin e Programit të Zhvillimit Individual
dhe Arsimor (IROP) dhe Planit Individual të Zhvillimit (ITP1) në shkollën fillore dhe të
mesme në Tuz; organizimi i 10 punëtorive për prindërit e fëmijëve dhe të rinjve me aftësi
të kufizuara, si dhe 10 takime me fëmijë dhe të rinj me aftësi të kufizuara për të motivuar
dhe mbështetur përfshirjen më të madhe në ngjarje kulturore dhe aktivitete sportive;
organizimi i një tryeze të rrumbullakët me temën e harmonizimit të rregulloreve në nivel
lokal me Ligjin për Ndalimin e Diskriminimit ndaj Personave me Aftësi të Kufizuara.
Projekti zgjat 10 muaj, ndërsa buxheti total i miratuar është 15, 476.00 EUR.

Titulli i projektit: Culture Up Rozhajë!
Organizata udhëheqëse: OJQ Lidhja (NVO Karika)
Bashkëpunëtorët: Qendra për Kulturë Rozhajë, IP Biblioteka Kombëtare Rozhajë dhe
Organizata Turistike Rozhajë
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është demokratizimi i kulturës në Mal të Zi dhe
mbështetja për zhvillimin e skenës kulturore dhe artistike në komunat Rozhajë, Bijello
Pole dhe Petnjicë.
Qëllimi specifik është të kontribuojë në fuqizimin e të rinjve për angazhim shoqëror
përmes shprehjes artistike dhe kulturore, domethënë krijimit të mundësive për hulumtime
kreative përmes artit dhe prezantimit të krijimtarisë artistike dhe kulturore të të rinjve,
dhe forcimin e dialogut social në nivelin lokal mbi rëndësinë e investimit në zhvillimin e
kulturës dhe artit.
Projekti do të kontribuojë në forcimin e aktivizmit shoqëror të të rinjve përmes formave
të ndryshme të veprimtarisë artistike, duke pasuruar ofertën kulturore të Rozhajës, Bijello
Poles dhe Petnjicës, përmes organizimit të ngjarjeve kulturore dhe artistike kushtuar
prezantimit dhe afirmimit të krijimtarisë rinore.
Aktivitetet e projektit përfshijnë organizimin e punëtorive artistike disa mujore për të
rinjtë; mbrëmje letrare, ekspozita, koncerte dhe ngjarje të tjera të dizajnuara dhe të
realizuara nga të rinjtë; tribuna me krijues të shquar kulturorë dhe artistikë në bashkësitë
lokale; dhe krijimin e një koleksioni të veprave të të rinjve.
Projekti zgjat 9 muaj, ndërsa buxheti total i miratuar është 19, 999.37 EUR.

Titulli i projektit: HEP Start!
Organizata udhëheqëse: Shoqata Hepatitis e Malit të Zi (Udruženje Hepatitis Crna Gora)
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në përmirësimin e procesit
të integrimit evropian duke forcuar pjesëmarrjen e shoqërisë civile në proceset
vendimmarrëse dhe zbatimin e reformave në sistemin e mbrojtjes shëndetësore,
veçanërisht përmes politikave për eliminimin e hepatitit viral deri në vitin 2030.
Qëllimi specifik është të kontribuojë në përmirësimin e bashkëpunimit ndërsektorial në
mbrojtjen e të drejtave të pacientëve që jetojnë me hepatit viral në Malin e Zi, forcimin e
kapaciteteve të shoqatave të pacientëve dhe grupeve të cenueshme përmes forcimit të
shërbimeve mbështetëse, ngritjes së kapaciteteve dhe forcimit të dukshmërisë.
Projekti pritet të çojë në një përmirësim të kornizës legjislative dhe të politikave drejt
eliminimit të hepatitit viral në Malin e Zi; drejt përmirësimit të bashkëpunimit dhe
rrjetëzimit të OSHC-ve dhe shoqatave të pacientëve me qeverisjet vendore dhe
institucionet përkatëse në fushën e kujdesit shëndetësor dhe social; ndërtimit dhe
forcimit të kapacitetit dhe dukshmërisë së OSHC-ve që ofrojnë shërbime, mbledhin dhe
përfaqësojnë pacientët me hepatit viral.
Në atë drejtim, do të kryhen një numër aktivitetesh: përgatitja e një analize të
përputhshmërisë së parandalimit, testimit dhe trajtimit të hepatitit viral me rekomandimet
e BE-së dhe rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetit (OBSH); panel diskutimi
mbi sfidat në eliminimin e hepatitit viral deri në vitin 2030; organizimi i takimeve tematike
me përfaqësuesit e qeverisjeve vendore dhe institucioneve përkatëse; trajnim mbi
modelet për ofrimin e mbështetjes dhe mbrojtjes së të drejtave të pacientëve për OSHCtë që ofrojnë shërbime për njerëzit që jetojnë me hepatit viral; trajnim në komunikim,
marrëdhënie me mediat dhe PR për OSHC-të; një fushatë ndërgjegjësimi publik mbi
rëndësinë e parandalimit, testimit dhe trajtimit të infeksioneve virale.
Projekti zgjat 12 muaj, ndërsa buxheti total i miratuar është 19,775.20 EUR.

Titulli i projektit: Kupto.me (Razumi.me)
Organizata udhëheqëse: OJQ Hapësira e Zbrazët (NVO Prazan prostor)
Bashkëpunëtorët: Sekretariati për Veprimtaritë Shoqërore të Komunës së Plevlas
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në kuptimin dhe pranimin e
dallimeve fetare dhe kombëtare midis të rinjve në Mal të Zi.
Qëllimi specifik është inkurajimi i të rinjve në dialog, përmirësimi i të kuptuarit të rëndësisë
së multikulturalizmit dhe fuqizimi i të rinjve drejt aktivizmit përmes artit të angazhuar.
Projekti pritet të rezultojë në fuqizimin e të rinjve për aktivizëm përmes krijimit të shfaqjeve
artistike që synojnë avokimin dhe promovimin e vlerave multikulturore në komunitetet
lokale, si dhe dialogun social mbi rëndësinë e inkurajimit dhe fuqizimit të të rinjve në
promovimin dhe forcimin e multikulturalizmit.
Aktivitetet e projektit përfshijnë organizimin e një programi të qëndrimit dhjetëditor të
të rinjve; krijimin dhe kryerjen e një shfaqjeje artistike që promovon multikulturalizmin në
gjashtë qytete - mjedise multikulturore në të gjithë Malin e Zi; organizimin e një forumi
publik mbi sfidat e multikulturalizmit; regjistrimin dhe promovimin e video materialeve
për aktivitetet e realizuara për shpërndarje të mëtejshme përmes rrjeteve sociale.
Projekti zgjat 6 muaj, ndërsa buxheti total i miratuar është 22,942.00 EUR.

Titulli i projektit: Organizatat e shoqërisë civile si aktorë efektivë në procesin e
vendimmarrjes
Organizata udhëheqëse: OJQ EKO Ekipi (NVO EKO tim)
Bashkëpunëtorët: Sekretariati për Veprimtaritë Shoqërore të Komunës së Plevlas
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në përmirësimin e procesit të
integrimit të Malit të Zi në Bashkimin Evropian duke forcuar kapacitetin dhe njohuritë
e organizatave të shoqërisë civile, mediave dhe ngritjen e vetëdijes publike për të
kontribuar në mbrojtjen e mjedisit.
Qëllimi specifik është të forcojë kapacitetin e organizatave të shoqërisë civile për t’u njohur
si aktorë profesionistë, të përgjegjshëm dhe efikas në procesin e avokimit publik dhe
vendimmarrjes në fushën e mbrojtjes së mjedisit jetësorë me fokus në zbatimin e projekteve
të trajtimit të ujërave të zeza (PPOV - impiantet e trajtimit të ujërave të zeza), e ndjekur nga
rritja e vëmendjes së mediave dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve të Malit të Zi.
Rezultatet e pritshme janë: kushtet e përmirësuara për zbatimin e mëtejshëm të projekteve
për ndërtimin e impianteve të trajtimit të ujërave të zeza; forcimin e kapaciteteve të
organizatave të shoqërisë civile për avokim dhe përfshirje publike në proceset vendimmarrëse
që lidhen me projektet e ndërtimit të PPOV, si dhe kapacitetet e mediave për të hulumtuar
dhe raportuar mbi projektet në nivel lokal; ndërgjegjësim i përmirësuar i qytetarëve për
rëndësinë e zbatimit të PPOV nga aspekti i mbrojtjes së mjedisit dhe integrimit në BE.
Aktivitetet përfshijnë: analizën e statusit të zbatimit të projekteve të ndërtimit të impianteve
të trajtimit të ujërave të zeza në rajonin qendror dhe verior të Malit të Zi; përgatitja e
rekomandimeve për përmirësimin e situatës në fushën e ndërtimit të PPOV; organizimi i
një tryeze të rrumbullakët me vendimmarrësit në nivel lokal dhe shtetëror; organizimi i dy
trajnimeve njëditore për OSHC-të; përgatitja e një broshure mbi rëndësinë e projekteve të
ndërtimit të PPOV; përgatitja e udhërrëfyesve për pjesëmarrje në proceset vendimmarrëse
në lidhje me projektet e PPOV; organizimi i trajnimit për media; një fushatë publike për të
informuar dhe rritur ndërgjegjësimin publik përmes mediave tradicionale dhe sociale.
Projekti zgjat 12 muaj, ndërsa buxheti total i miratuar është 19,986.53 EUR.

InterLingua
nevladina organizacija

Titulli i projektit: Busulla digjitale per punësim
Organizata udhëheqëse: OJQ Interlingua
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në integrimin në BE në fushat e
digjitalizimit dhe punësimit.
Qëllimi specifik është të forcojë kompetencat digjitale dhe të biznesit të të rinjve në
mënyrë që të lehtësohet përfshirja e tyre në tregun e punës dhe punësimin.
Projekti do të rezultojë në forcimin e kompetencave digjitale të të rinjve; krijimin e një
mekanizmi për testimin dhe forcimin e kapaciteteve të të rinjve në fushën e shkrimleximit digjital; duke krijuar mbështetje për të rinjtë në fushën e këshillimit të karrierës.
Në këtë drejtim, aktivitetet e projektit përfshijnë: zhvillimin e një doracaku për të rinjtë mbi
shkrim-leximin digjital dhe mirësjelljen e biznesit; organizimi i Hakademisë për forcimin e
kompetencave të TI-së tek të rinjtë; organizimi i Shkollës së etikës së biznesit; organizimi
i një praktike njëmujore për të rinjtë në kompanitë e TI; krijimin e një platforme digjitale
të shkrim-leximit online për të rinjtë; organizimi i tre forumeve për këshillimin e karrierës
për të rinjtë.
Projekti zgjat 10 muaj, ndërsa buxheti total i miratuar është 18,422.80 EUR.

Titulli i projektit: Qeverisja vendore në pëllëmbën e dorës
Organizata udhëheqëse: OJQ Qendra ALFA (NVO ALFA Centar)
Partnerët:OJQ Ekipi Media (NVO Medija tim), SOS Linja Telefonike Nikshiq (SOS telefon
Nikšić), Lëvizja Ekologjike Ozon (Ekološki pokret Ozon); Shoqata për Ndihmë
Personave me Aftësi të Kufizuara në Zhvillimin Psikofizik (Udruženje za pomoć
licima ometenim u psihofizičkom razvoju – UZPD); dhe Shoqata joqeveritare
Biznis Qendra (NVU Biznis centar)
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të forcojë kapacitetin e organizatave të shoqërisë
civile nga Nikshiqi për të monitoruar dhe kontrolluar punën e qeverisjes vendore, të
forcojë partneritetet reciproke dhe bashkëpunimin e OSHC-ve me institucionet vendore
në mënyrë që të arrihet një transparencë, efikasitet dhe llogaridhënie më e madhe në
qeverisjen vendore.
Qëllimi specifik është të kontribuojë në përmirësimin e punës së qeverisjes vendore, si
dhe në forcimin e komunikimit dhe besimit të qytetarëve në organet e qeverisjes vendore.
Rezultatet e pritshme janë: forcimi i kapaciteteve të OSHC-ve për monitorimin e punës së
institucioneve vendore; përgatitja dhe prezantimi para publikut i një analize dhe vlerësim
të punës së vetëqeverisjes lokale të Nikshiqit në gjashtë fusha me rekomandime për
përmirësime të mëtejshme; forcimi i mekanizmave të komunikimit midis qytetarëve dhe
qeverisjes vendore.
Aktivitetet e planifikuara të projektit përfshijnë: trajnim për OSHC-të mbi mekanizmat
për monitorimin dhe kontrollin e punës së qeverisjes vendore; përgatitja e një raporti
vlerësimi mbi punën e vetëqeverisjes vendore në gjashtë fusha të ndryshme (optimizimi i
burimeve njerëzore dhe analiza e politikave të personelit; transparenca dhe llogaridhënia
e qeverisjes vendore; të drejtat e njeriut dhe grave; ekologjia; mbrojtja sociale dhe e
fëmijëve dhe ekonomia dhe sipërmarrja); prezantimi i raporteve mbi punën e vetëqeverisjes
lokale; formimi dhe puna e fokus grupeve për zhvillimin e e-shërbimeve për qytetarët;
zhvillimi dhe promovimi i platformës online “Qeverisja vendore në pëllëmbën e dorës”.
Projekti zgjat 10 muaj, ndërsa buxheti total i miratuar është 19,673.02 EUR.

Kategoria II

Titulli i projektit: Shoqëria civile e fuqizuar në luftën kundër devastimit të hapësirës
dhe zonave të mbrojtura
Organizata udhëheqëse: Qendra për Gazetarinë Hulumtuese të Malit të Zi (Centar
za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CINCG))
Partnerët: OJQ Expeditio - Qendra për Zhvillimin e Qëndrueshëm Hapësinorë nga Kotorri
(NVO Expeditio - Centar za održivi prostorni razvoj iz Kotora)
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në procesin e integrimit evropian,
veçanërisht në kapitujt 27, 23 dhe 24 përmes sektorit të mbrojtjes së mjedisit jetësorë,
trashëgimisë kulturore dhe urbanizmit.
Qëllimi specifik është të kontribuojë në ruajtjen e natyrës dhe mbrojtjen e trashëgimisë
kulturore në nivel lokal në sektorin urban, përmes hulumtimit të planeve hapësinore dhe
ndërtimeve, si dhe rritjes së informimit dhe përfshirjes së ekspertëve dhe qytetarëve
në procesin e vendimmarrjes për planifikimin dhe rregullimin e hapësirës, me theks në
Bokën e Korrit (Gjirin e Kotorrit) dhe bregdet.
Rezultatet e pritshme janë: raste konkrete të hulumtuara dhe të publikuara të planifikimit
dhe ndërtimit ne bregdet që rrezikojnë mjedisin, me theks në Bokën dhe trashëgiminë
kulturore që gjendet në listën e UNESCO-s; transparencë e përmirësuar e sistemit të
planifikimit hapësinor dhe ndërtimit të objekteve në bregdetin malazez; kapacitete të
forcuara të mediave dhe OSHC-ve për monitorimin dhe raportimin e planifikimit hapësinor.
Aktivitetet e projektit përfshijnë: analizën e planeve ekzistuese urbane në bregdetin
malazez me theks në Bokën e Kotorrit; hulumtim mbi rrespektimin e normave ligjore gjatë
ndërtimit të objekteve me interes më të gjërë publik në bregdet, me theks në Bokë; krijimin
dhe publikimin e artikujve të gazetave bazuar në hulumtimet e kryera; analiza e çështjeve
kryesore që kërcënojnë statusin e Bokës në listën e zonave të mbrojtura të UNESCO-s
dhe përgatitja e një studimi; analiza e dokumentacionit të planifikimit hapësinor, kuadrit
legjislativ në fushën e planifikimit hapësinor dhe mbrojtjes së të mirave kulturore; paraqitja
e rezultateve të analizave përmes një publikimi dhe një filmi dokumentar.
Projekti zgjat 12 muaj, ndërsa buxheti total i miratuar është 46,185.20 EUR.

Titulli i projektit: Qytetarë aktivë për media më të mira
Organizata udhëheqëse: Media Qendra (Media Centar)
Partnerët: Fondacioni Ndihma - Aksioni për Veriun e Malit të Zi (Fondacija Pomoć - Akcija
za sjever Crne Gore)
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në përparimin e Malit të Zi në
procesin e integrimit evropian në fushën e lirive të mediave dhe pluralizmit.
Qëllimi specifik është forcimi i pjesëmarrjes së OSHC-ve dhe qytetarëve në monitorimin
dhe rritjen e cilësisë së punës së mediave dhe institucioneve të mediave në Mal të Zi.
Rezultatet e pritshme janë: forcimi i shkrim-leximit mediatik të OJQ-ve dhe qytetarëve;
krijimi i shërbimit mbështetës për qytetarët në paraqitjen e ankesave në lidhje me punën e
mediave elektronike; vendosja e monitorimit të rregulloreve që drejtojnë punën e mediave.
Projekti planifikon një sërë aktivitetesh që përfshijnë: kryerjen e një fushate informative
mbi rëndësinë e shkrim-leximit mediatik për qytetarët dhe organizimin e trajnimeve
për përfaqësuesit e OJQ-ve dhe qytetarët; dhënien e çmimit për aktivizmin qytetar në
fushën e shkrim-leximit mediatik; përgatitja e Udhëzuesit për paraqitjen e ankesave për
përmbajtjen e mediave elektronike; kryerja e një fushate informative mbi shërbimin për
të mbështetur qytetarët në paraqitjen e ankesave në lidhje me shkeljet e standardeve
profesionale në mediat elektronike; ofrimi i shërbimeve mbështetëse për qytetarët
në paraqitjen e ankesave në lidhje me shkeljet e standardeve profesionale në mediat
elektronike; përgatitja e një raporti periodik mbi zbatimin e ligjeve në fushën e mediave
elektronike; organizimi i një konference mbi zbatimin e ligjit për mediat elektronike dhe
përmbushjen e detyrimeve sipas Kapitullit 10 negociues; formimi i Rrjetit të shoqërisë
civile për promovimin e pluralizmit të mediave.
Projekti zgjat 12 muaj, ndërsa buxheti total i miratuar është 52,444.38 EUR.

Titulli i projektit: Info këndi BE ne veri të Malit të Zi
Organizata udhëheqëse: Multimedijal Montenegro
Partnerët: OJQ Toka Veriore (NVO Sjeverna zemlja)
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve të
sektorit civil në veri të Malit të Zi në marrjen e një roli aktiv në edukimin, informimin dhe
krijimin e opinionit publik mbi procesin e integrimit të Malit të Zi në Bashkimin Evropian.
Qëllimi specifik është të sjellë Bashkimin Evropian, procesin e integrimit/negociatave
evropiane dhe mbështetjen e BE-së Malit të Zi më afër njerëzve që jetojnë në veri të
Malit të Zi, veçanërisht të rinjve.
Rezultatet e pritshme të projektit janë: krijimi dhe promovimi i info këndit BE në Bijello Pole
si një vend për dialog dhe debat të aktorëve të ndryshëm (shoqërisë civile, akademisë,
publikut profesionist, qytetarëve) mbi aspekte të ndryshme të procesit të integrimit
evropian; forcimi i rolit të të rinjve dhe sektorit civil për të promovuar në mënyrë aktive
vlerat e BE-së dhe procesin e integrimit të Malit të Zi në BE; kushte të përmirësuara për
lidhjen dhe shkëmbimin e të rinjve nga Mali i Zi me të rinjtë nga vendet e BE-së; dukshmëria
e përmirësuar e aktiviteteve, programeve të ndihmës së BE-së për Malin e Zi, si dhe
informimi dhe kuptimi i qytetarëve malazezë, veçanërisht në veri të Malit të Zi, mbi procesin
e pranimit, negociatave me BE-në dhe integrimin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian.
Aktivitetet përfshijnë: krijimin dhe menaxhimin e Info këndit BE në Bijello Pole dhe pikat
e informacionit të BE-së në Berane, Kollashin dhe Rozhajë; organizimi i aktiviteteve dhe
ngjarjeve të ndryshme promovuese dhe edukative për grupet e ndryshme të synuara
në mënyrë që të kuptojnë procesin e pranimit/negociatave, politikat individuale të
BE-së dhe funksionimin e institucioneve të BE-së, programet mbështetëse të BE-së,
promovimin e vlerave evropiane.
Projekti zgjat 12 muaj, ndërsa buxheti total i miratuar është 56, 951.32 EUR.

Titulli i projektit: Pyes, pra ekzistoj
Organizata udhëheqëse: OJQ Juventas (NVO Juventas)
Partnerët: Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme të Malit të Zi (Unija srednjoškolaca
Crne Gore)
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në përmirësimin e pozitës së të
rinjve në Mal të Zi dhe forcimin e kapaciteteve të tyre demokratike.
Qëllimet specifike lidhen me kontributin drejt forcimit të rezistencës së të rinjve në Mal të Zi
ndaj manipulimit politik, radikalizmit, propagandës, si dhe forcimin e kapaciteteve të sistemit
arsimor dhe aktorëve të politikave rinore për të zhvilluar mendimin kritik midis studentëve.
Rezultatet e pritshme janë: forcimi i rezistencës së të rinjve ndaj radikalizmit në rritje dhe
nacionalizmit ekstrem, si dhe forcimi i kapaciteteve të tyre demokratike; kapacitetet e
përmirësuara të personelit mësimor për zhvillimin e të menduarit kritik në punën me të
rinjtë; kapacitetet e forcuara të aktorëve të politikave rinore në nivel lokal.
Aktivitetet përfshijnë: trajnim për edukatorët bashkëmoshatarë mbi temën e shkrimleximit mediatik, të drejtat e njeriut, rezistencën ndaj radikalizmit - organizimi i një
minimumi prej 120 edukimeve bashkëmoshatare në të gjithë Malin e Zi; themelimi i
klubeve vullnetare në Podgoricë, Plevla, Berane dhe Tivar në bashkëpunim me shërbimet
e të rinjve; organizimi i tre nismave lokale nga pjesëmarrësit e klubeve vullnetare; trajnim
për personelin mësimdhënës të shkollave të mesme profesionale mbi shkrim-leximin
mediatik; zhvillimi i një doracaku për stafin mësimdhënës mbi metodat e punës për
zhvillimin e të menduarit kritik tek fëmijët dhe të rinjtë; trajnim për administratorët e
shërbimeve rinore për të punuar me të rinjtë në temat e radikalizimit, shkrim-leximit të
mediave dhe vlerave demokratike; zhvillimi i një programi pune që do të zbatohet në
shërbimet për të rinjtë; fushatë publike dhe avokim.
Projekti zgjat 12 muaj, ndërsa buxheti total i miratuar është 44,459.95 EUR.

Titulli i projektit: Së bashku për të drejtat e LGBTI
Organizata udhëheqëse: Shoqata Malazeze – Kvir Montenegro (Crnogorska LGBTIQ
asocijacija - Kvir Montenegro)
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është përmirësimi i cilësisë së jetës së personave LGBTI
në të gjitha pjesët e Malit të Zi.
Qëllimi specifik është decentralizimi i lëvizjes LGBTI, e cila po lufton në mënyrë aktive
për mbrojtjen e të drejtave të saj njerëzore në të gjitha pjesët e Malit të Zi përmes
rrjetëzimit dhe ndërtimit të partneriteteve midis shoqërisë civile, qeverisjeve vendore
dhe komunitetit LGBTI nga disa komuna.
Rezultatet e pritshme: forcimi i kapaciteteve të Koalicionit Kombëtar për Promovimin e të
Drejtave të Personave LGBTIQ dhe krijimi i një koalicioni në nivel lokal; zbatimi i analizuar
i Strategjisë për Përmirësimin e Cilësisë së Jetës së Personave LGBTI me rekomandime
për përmirësim; njerëzit LGBTIQ jashtë Podgoricës të fuqizuar të ndërmarrin iniciativa në
lidhje me të drejtat e tyre njerëzore; ndihmë juridike falas për njerëzit LGBTIQ në nevojë.
Aktivitetet e projektit përfshijnë: forcimin e kapaciteteve dhe zgjerimin e Koalicionit për
Promovimin e të Drejtave të Personave LGBTI në Malin e Zi në nivel kombëtar (krijimi i
identitetit vizual të koalicionit dhe krijimi i procedurave të punës së koalicionit), përcaktimi
i qëllimeve strategjike të Koalicionit për Promovimin e të Drejtave të Personave LGBTI
në Mal të Zi; krijimin e koalicioneve për promovimin e të drejtave të njeriut në nivel lokal
në të paktën pesë komuna në territorin e Malit të Zi; monitorimin e zbatimit të Strategjisë
për Përmirësimin e Cilësisë së Jetës së Personave LGBTI 2019 - 2023, përgatitjen dhe
prezantimin e raportit alternativ; trajnim për të forcuar kapacitetin për aktivizmin qytetar të
komunitetit LGBTI nga komunat jashtë Podgoricës; mentorimi i mbështetjes për komunitetin
LGBTI jashtë Podgoricës në krijimin e analizave të situatës dhe avokimin për të drejtat e
njeriut në nivel lokal; takime me qeverisjet vendore dhe organizatat joqeveritare që janë
anëtare të Koalicionit për Promovimin e të Drejtave të Personave LGBTI dhe komunitetit
nga të paktën tre komuna jashtë Podgoricës; nismat/veprimet e dukshmërisë së personave
LGBTI nga komunitetet lokale; ofrimi i ndihmës juridike falas për personat LGBTI.
Projekti zgjat 10 muaj, ndërsa buxheti total i miratuar është 28.283.80 EUR.

Titulli i projektit: Njihu më të drejtat tuaja - qytetari dhe policia
Organizata udhëheqëse: Aksioni për të Drejtat e Njeriut (Akcija za ljudska prava)
Bashkëpuntorët: Drejtoria e Policisë dhe Ministria e Brendshme
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në vendosjen e sundimit të ligjit dhe
demokracisë përmes transformimit të policisë në mbrojtës të të drejtave të qytetarëve.
Qëllimi specifik është informimi më i mirë i qytetarëve për të drejtat dhe detyrimet e tyre
në lidhje me punën e policisë.
Rezultatet e pritshme të projektit janë: përmirësimi i informimit të qytetarëve (veçanërisht të
rinjve) në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tyre në lidhje me punën e policisë; forcimi i besimit
të qytetarëve në punën e policisë dhe pjesëmarrjen aktive në mbikëqyrjen e punës së policisë.
Për të arritur rezultate, janë planifikuar një numër aktivitetesh, të cilat përfshijnë: analizën e kuadrit
legjislativ dhe raportet e institucioneve, organizatave dhe organeve mbikëqyrëse përkatëse;
kryerja e sondazheve të opinionit publik për të verifikuar ndërgjegjësimin e qytetarëve për të
drejtat dhe detyrimet e tyre në lidhje me punën e policisë; hartimin e një manuali për qytetarët
mbi të drejtat dhe detyrimet e tyre në lidhje me punën e policisë; zhvillimin e udhëzimeve për të
rinjtë (moshat 14 deri në 18 vjeç) në formën e komikëve në formë elektronike dhe në madhësinë
e një posteri mbi rolin e policisë dhe të drejtat dhe detyrimet e tyre në lidhje me punën policore
në situata të rëndësishme për të rinjtë me përkthim shqip; krijimi i videove nga promovimi i
komikëve në shkollat e mesme në bashkëpunim me oficerët e Drejtorisë së Policisë; bërja e pesë
videove të shkurtra të animuara me pyetje dhe përgjigje në lidhje me të drejtat dhe detyrimet
e qytetarëve në lidhje me punën e policisë; ofrimi i këshillave juridike falas për qytetarët;
promovimi i rezultateve të projektit me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve përmes
mediave sociale dhe tradicionale; zhvillimi dhe zbatimi i një kuizi të shkurtër (online) me qëllim
që të kontrollohen rezultatet dhe ndikimi i projektit në nivelin e njohurive të qytetarëve për të
drejtat dhe detyrimet në lidhje me punën e policisë; një fushatë promovimi për të inkurajuar
qytetarët që të përfshihen më aktivisht në monitorimin e punës së policisë përmes mediave
elektronike dhe të shkruara; regjistrimi dhe analiza cilësore e rasteve të ankesave të qytetarëve
për punën e policisë dhe monitorimi i trajtimit të këtyre ankesave.
Projekti zgjat 12 muaj, ndërsa buxheti total i miratuar është 44,607.24 EUR.

Titulli i projektit: Ngritja e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për
pjesëmarrje aktive në krijimin e rrjetit ekologjik NATURA 2000 dhe
menaxhimin e tij
Organizata udhëheqëse: Shoqëria Malazeze e Ekologëve (Crnogorsko društvo ekologa)
Bashkëpuntorët: OJQ Wild Life Montenegro
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në ngritjen e kapaciteteve dhe
njohjen e një shoqërie civile të forcuar nga institucionet shtetërore në integrim me
Bashkimin Evropian.
Qëllimi specifik është të kontribuojë në ngritjen e kapaciteteve të sektorit civil për të
krijuar dhe menaxhuar rrjetin NATURA 2000 në Mal të Zi, si dhe për të krijuar bashkëpunim
midis OSHC-ve, menaxherëve të zonave të mbrojtura dhe qeverisjeve vendore.
Rezultatet e pritshme janë: përmirësimi i kapaciteteve të sektorit civil në fushën e monitorimit
dhe hartimit të habitateve Natura 2000; ndërgjegjësim i përmirësuar i publikut për përfitimet
e krijimit të një rrjeti ekologjik NATURA 2000; bashkëpunimi i sektorit civil dhe institucioneve,
si dhe bashkëpunimi rajonal në aktivitetet e krijimit të rrjetit NATURA 2000.
Projekti parashikon një numër aktivitetesh që përfshijnë: trajnim për OSHC-të mbi
procesin e krijimit, menaxhimit, hartimit, përpunimit dhe interpretimit të të dhënave të
monitorimit të vendeve të NATURA 2000; fushata edukative, prodhimi i animacioneve
dhe video materialeve të synuara për informimin dhe edukimin e komuniteteve lokale
me theks tek të rinjtë dhe fëmijët; trajnime mbi modelet për menaxhimin e vendeve
potenciale NATURA 2000, mënyrat e përfshirjes së komunitetit lokal dhe financimin e
qëndrueshëm, si dhe analizën e statusit të specieve të caktuara të gjitarëve të rrallë.
Projekti zgjat 12 muaj, ndërsa buxheti total i miratuar është 45,206.70 EUR.

Titulli i projektit: Bashkëpunimi multisektorial - kusht për parandalimin dhe mbrojtjen
nga dhuna në bazë gjinore
Organizata udhëheqëse: SOS Linja Telefonike për Gratë dhe Fëmijët Viktima të
Dhunës në Podgoricë (SOS telefon za žene i djecu žrtve
nasilja Podgorica)
Partnerët: SOS Linja Telefonike për Gratë dhe Fëmijët Viktima të Dhunës në Ulqin (SOS
telefon za žene i djecu žrtve nasilja Ulcinj)
Bashkëpuntorët: Qendra për Punë Sociale për Komunën e Bijello Poles; Instituti për
Mbrojtjen Sociale dhe të Fëmijëve dhe Gjykata e Lartë për Kundërvajtjet
e Malit të Zi
Qëllimi i përgjithshëm është të kontribuojë në mbrojtjen dhe mbështetjen efektive të
grave me përvojë të dhunës në bazë gjinore, në përputhje me standardet ndërkombëtare
dhe rregulloret kombëtare.
Qëllimi specifik është përmirësimi i politikave dhe praktikave të organeve shtetërore dhe
organizatave të shoqërisë civile dhe forcimi i mekanizmave të pavarur të kontrollit në
fushën e mbrojtjes kundër dhunës në familje në Mal të Zi.
Rezultatet e pritshme janë: përmirësimi i transparencës dhe kontrollit të punës së organeve
shtetërore; forcimi i kapaciteteve dhe ndikimi i OJQ-ve të grave, ofruesve të shërbimeve
të specializuara mbështetëse për gratë me përvojë të dhunës në politikat publike me
pjesëmarrje aktive në vendimmarrje dhe zbatimin e reformave të mbrojtjes sociale dhe
sigurisë së viktimave; përmirësimi i qasjes multidisiplinare në trajtimin, parandalimin dhe
mbrojtjen nga dhuna në familje.
Për të arritur rezultate, janë planifikuar aktivitetet e mëposhtme: monitorimi i zbatimit të
Protokollit për Trajtimin, Parandalimin dhe Mbrojtjen Kundër Dhunës Ndaj grave dhe Dhunës
në Familje; hartimin e propozimeve praktike të politikave me rekomandime për përmirësim,
d.m.th. trajnim mbi avokimin publik dhe inicimin e avokimit për ndryshimet në Protokoll;
zhvillimin dhe akreditimin e programeve dhe zbatimin e trajnimeve multisektoriale për
punonjësit në institucionet dhe organizatat e shoqërisë civile mbi zbatimin e protokolleve.
Projekti zgjat 12 muaj, ndërsa buxheti total i miratuar është 48,616.00 EUR.

