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Furnitori

Projekti

1

Stacion CCA

Ekspozita personale e
Alketa Ramaj ne
Kosove

2

Lons Art Organisation

Qendra per Studime Urbane

Sculp"ice 2014

Heshtja e Kenkese

3
Qendra e Arteve Vizuele
Multimedia

4

"Peer Gynt nga Kosova"

Iniciativa per Progres

Philip C.Jessup

Vlera

Qellimi

Mbështetje
financiare
për
ti
mundësuar znj. Alketa
Ramajt
€ 1,632.00 ekspozitën e pare personale ne
Kosove.
Festivali ndërkombëtar i skulpturës
€ 5,000.00 "Skulp'ice"edicioni i trete, punimet e
skulpturave prej akullit qe bazohen
ne temën "Shkrirja e Barrierave”.
Mbështetje financiare për projektin
€ 3,581.20 Heshtja e Këngës i cili trajton çështje
e viktimave te abuzuara seksualisht
gjate luftës se fundit ne Kosove
"Peer Gynt nga Kosova" është projekt
qe synon te rifreskoj standarde
estetike te skenës teatrale ne Ballkan,
qëllimi kryesore është hartimi i një
€ 9,900.00 produksioni te ri e kualitativ te
teatrit, stimulimi dhe nxitja e
bashkëpunimeve kulturore ne mes te
vendeve te Ballkanit dhe vendeve te
EU_së.
Mbështetje financiare(bileta udhëtimi
Prishtinë-Washington)
për
tre
€ 2,424.00 student për pjesëmarrje ne garën
"Philip C.Jessup"

€ 330.00 Pagesa e hotelit për z Proch ne Swiss

5

Stacion CCA

6

Bosnjacko -Klubi Rionor
Boshnjak

" Ti me Evropen "

1

AUK

Harward National Model
United Nations 2014"

Diamond ne Prishtinë

Edukimi I 20 te rinjeve në procesin e
Integrimit Europian, ngritja e
€ 10,000.00
komunitetit boshnjak në procesin e
Integrimeve Europian.
Mbështetje
financiare
për
pjesëmarrjen e znj. Anda Dika ne
€ 907.00 konferencën Harward National Model
United Nations ne Boston, (biletë
udhëtimi).

Komuniteti I Grave te
verbëra te Kosovese

Partner Center

"Trajnimi -punësimi i
femrave te verbëra për
pune dore"

"Ndërgjegjësimi i te
rinjëve te Shkollave te
Mesme rreth Procesit te
Liberalizimit te Vizave
ne Kosove"

Pri Film Fest

"Prifest"

Instituti I Rinise aktive ne
Veprim

"Informim I te rinjve
rreth Integrimeve
Evropiane"

Skenderaliajve

"Cirku Kombëtar i
Shqipërisë"

Stacion CCA

"Programi i punës për
vitin 2014"

Kualifikimi I femrave te verbra ne
profesionet
te
ndryshme
dhe
integrimi ne sheqerin civile, qëllimi i
projektit ka te beje me krijimin e një
€ 1,500.00 hapësire ditore për femrat me te
pamur te dëmtuar te cilat me
aktivitetet e tyre ditore mund te
kontribuojnë me angazhimin e tyre qe
te krijojnë te ardhura nga artizanet te
cilat i kultivojnë nga tradita e tyre.
Ngritja e vetëdijes se te rinjve nga
lokacione e propozuara rreth procesit
€ 2,500.00 neper te cilin po kalon Kosova drejt
liberalizimit te vizave me fokus te
veçantë mbi demin e migrimit ilegal
dhe pasojat qe sjell ai për Kosovën
Qëllimi i Prifestit është te inkurajoje
dhe promovoj prodhimin e filmit ne
Kosove, te stimuloj te rinjet te merren
€ 9,000.00 me industrinë e filmit , edukoj
shoqërinë Kosovare rreth artit te
filmit, te tërheqë turiste te vizitojnë
Kosovën etj.
Vetëdijesimi i te rinjve për rendësin e
integrimit evropian . Njohja e te rinjve
€ 2,000.00 me mundësit qe ofron bërja pjese e
BE_se dhe njihja e te rinjve me rrugën
e Kosovës drejt BE-se
Sjellja e Cirkut Kombëtar te
€ 1,000.00 Shqipërisë, ne Skenderaj për ndere te
9 majit ditës se Evropës.
Programi I punës për vitin 2014 do te
zbatohet neper modulet programore
;programi vjetor I ekspozitave ,
programi rezidencial AIR Stacion,
€ 5,309.00
programi hapësinor dhe konkurs 8,
projektet e bashkëpunimit me
institucione
ndërkombëtare,
pjesëmarrja
ne
panairet
ndërkombëtare te artit bashkëkohorë

Alba Muja

Sh.R.SH Teuta

"Java e Videove
Bashkëkohore"

"Muzat e Alpeve 2014"

Mbështetje financiare te mbulimit te
shpenzimeve te udhëtimit Prishtine€ 494.00 Split për pjesëmarrje te z. Alban Muja
ne festivalin e Javës se Videove
Bashkëkohore
Mbështetje financiare e manifestimit
letrar ndërkufitar Muzat e Alpeve si
iniciative
e
përbashkët
e
shkrimtarëve nga Kosova, Shqipëria
€ 500.00 dhe Mali i Zi I cili organizohet me
qellim te shkëmbimit te vlerave
letrare dhe promovimit te kulturës
demokratike te bashkëpunimit nderrajonal.

"United in Diversity"

Qëllimi i United in Diversity është
përmirësimi i imazhit te Kosovës dhe
rritja e bashkëpunimit ne mese te
rinjve te Kosovës dhe shteteve
€ 1,500.00 anëtarë te BE përmes diplomacisë
publike, dhe organizimi i aktiviteteve
te
ndryshme
si
përformanca
senzibilizuese për ditën e Evropës ,
takim me institucionet e BE-se ,
shpërndarja e fletushkave etj.

Klubi Futbollistik 2 Korriku

"Kampi Ajax ne Kosove
2014"

Qëllimi I klubit 2 Korriku është
zhvillimi I kulturës dhe sportit ne
Kosove ofrimi i trajnimeve cilësore
dhe profesionale për futbollist te
rinjë, promovimi I vlerave te sportit
€ 1,500.00 dhe
rritja
e
bashkëpunimit
ndërkombëtar ne fushën e sportitfutboll. Aktivitete te ndryshme si
Publikime On-line reklama dhe
reklamime falas, TV Reklama,TV
Sport etj.

Mute Fondation

"Akademia Muzikore
Verore Evropiane 17-27
Korrik 2014"

€ 1,000.00

Green Art Center

Anibar

"Festivali Ndërkombëtar
I Animacionit Anibar
2014"

Mbështetje financiare per pjesmarrje
ne Akademin Mozikore Evropiane,
Master Classes ne muziken klasike.

Mbështetje financiare e festivalit te
vetëm të animacionit që mbahet ne
Kosove,ne edicionin e tij te katërt
€ 1,500.00 Anibar shfaqi 130 filma nga 45 vende
te botës ne katër kinema ku kishte
mbi 3500 vizitor.

Mbështetje financiare për artistet qe
NGO

"Ngom Fest 2014"

Teatri Loja

"Pjesëmarrja ne
shfaqjen DILERAT ne
Festivalin Ndërkombëtar
te Teatrit Eksperimental
MAN IN FEST"

Rexho Mulliqi

"Pjesëmarrja e tenorit
Luan Durmishi dhe
sopranos Arta Jashari
ne "WENER
MUSIKEMINAR" Vjene"

OEK

"Prishtina 2014"

EYP

"Pjesmarrja e ne
Parlamentin Evropian I te
Rinjeve"

Të shpenzuara

€ 1,500.00 vine nga vende te cilat ende nuk e
kane njohur shtetin e Kosovës,

Qëllimi i shfaqjes “Dileret” është
përfaqësimi i Kosovës ne një festival
teatror te karakter ndërkombëtar,
€ 4,728.00
promovimi i artit dhe kulturës
Kosovare ne Rumani, pikërisht ne një
vend te BE-se i cili ende nuk e ka
njohur shtetin e Kosovës.
Promovimi i artisteve te rijë Kosovare
përmes muzikës klasike, prezantimi I
vlerave kosovare para audiencës se
€ 1,500.00 muzikës artistike te huaj, mundësia
për paraqitjen e artisteve kosovare ne
një mjedise multi-kulturore, evropian
dhe botërore.
Organizimi I panairit tradicional
Prishtina 2014 qe mbahet me qellim
€ 2,000.00 te rritjes se aktiviteteve biznesore,
promovimit, marketingut me synim te
zhvillimit ekonomik dhe rritjes se
punësimit për biznese te ndryshme.
Pjesmarrja e e Vlera Hetemit ne
Parlamentin Europian te të Rinjeve ne
€ 400.00
Turqi 07-13 Shtator 2014(bileta
udhetimi)

€ 71,705.20

Të shpenzuara

