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Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government 

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit/Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta/Ministry of Culture, Youth and Sports


Departamenti i Rinisë/Departman Omladine/Youth Department

Ftesë për projekt-propozime

Sektori për Edukim dhe Promovim Shëndetësor mbështetur në Strategjinë Kosovare për Rini 2013-2017, Planin e veprimit të Departamentit të Rinisë dhe në Programin për Edukimin dhe Promovimin Shëndetësor 
Fton
Të gjitha Qendrat Rinore, OJQ-të Rinore, bizneset dhe organizatat tjera që të aplikojnë me projekt-propozime nga lëmi i:

Promovimit të mënyrës së shëndetshme të jetesës (përdorimi i ushqimit të -shëndetshëm, ruajtja e shëndetit mendor dhe fizik, marrja me aktivitete fizike, parandalimi i dhunës fizike dhe psikologjike) 
Aktivitetet organizohen me rastin  7 Prillit, ditës ndërkombëtare të shëndetit – RISHPALLJE

Parandalimit të pirjes së duhanit tek të rinjtë, me rastin e 31 Majit, Ditës Ndërkombëtare Kundër Duhanit
Parandalimit të përdorimit të narkotikëve tek të rinjtë, me rastin e 26 Qershorit, Ditës Ndërkombëtare Kundër Drogave


Në projekt duhet të përshkruhen qartë: qëllimi i projektit, objektivat, aktivitetet, përfituesit (mosha 15-24 vjeçe) dhe buxheti. Nuk financohen aktivitetet një ditore. 

Përparësi do t’iu jepet qendrave rinore/organizatave rinore/bizneseve që:
	Kanë përvojë të dëshmuar dhe kapacitete njerëzore në zbatimin e projekteve nga edukimi dhe promovimi shëndetësor, por edhe organizatat e reja me projekte të hartuara mirë;
	Për zbatimin e pjesës profesionale nga lëmi i edukimit shëndetësor, bashkëpunojnë me profesionistë shëndetësor (janë të domosdoshme CV dhe diploma e tyre bashkë me projekt-propozimin);
	Kanë qenë korrekte në zbatimin dhe raportimin e projekteve të financuara nga MKRS/Departamenti i Rinisë;
	Kanë dokumentacionin e regjistrimit të OJQ-së si certifikatën e regjistrimit, certifikatën e numrit fiskal, kopjen e llogarisë rrjedhëse bankare të OJQ-së, kopjen e letërnjoftimit të pronarit të llogarisë bankare dhe personave tjerë përgjegjës për zbatimin e projektit si dhe CV-të e tyre.  Për bizneset vlen dokumentacioni i regjistrimit të biznesit, kapacitetet dhe përvoja specifike. 


Nuk përkrahen.
	Organizatat që kanë projekte të pa mbyllura dhe që nuk i janë përmbajtur marrëveshjes së zbatimit të projekteve me DiR nuk do të përkrahen
	Projektet e mëdha, të cilat kërkojnë të tërë buxhetin nga Sektori për Edukim dhe Promovim Shëndetësor. 



Për shkak të përkufizimeve buxhetore dhe me qëllim të mbulimit të tërë territorit të Kosovës do të financohet një projekt në një rajon të Kosovës. Projekt - propozimet do të vlerësohen nga një komision i organizuar enkas për këtë vlerësim dhe duhet të jenë të kufizuara deri në 3000 Euro.

Vini re: Dokumentet e pa kompletuara nuk do të shqyrtohen dhe projektet që nuk janë në formën e hartuar nga MKRS/DiR nuk pranohen. Formën e aplikimit të MKRS/DiR mund ta gjeni në ueb faqen e MKRS/DiR, dhe e shënoni: Drejtuar Sektorit për Edukim dhe Promovim Shëndetësor.

Afati përfundimtar për dorëzimin e projekteve do të jetë 22 Maj 2017, ora 16:00. Projektet që aplikojnë pas këtij termini nuk do të shqyrtohen. 

KUJDES: Projektet duhet të dorëzohen personalisht në MKRS zyra nr. 22 në dy kopje për protokollim dhe vetëm në formën e aplikimit të MKRS/DiR.

Sektori për Edukim dhe Promovim Shëndetësor nuk përkrah asnjë aktivitet në të cilin konsumohet duhani dhe alkooli, prandaj asnjë faturë me produkte të tilla nuk aprovohet dhe projektet që mund të kenë këtë lloj faturash nuk nënshkruhen si të mbyllura.  

