Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria- Vlada - Government
Ministria e Shëndetësisë-Ministarstvo Zdravstva-Ministry of Health

Bazuar në Nenin 12 dhe 20 të Rregullores së MF-Nr. 04/2017 Mbi Kriteret, Standardet dhe
Procedurat e Financimit Publik të OJQ-ve dhe në bazë të vendimit të datës 23/11/2017, Nr. Ref
123/IV/2018 të U.D Sekretarit të Përgjithshëm për hapjen e thirrjes publike për financim të
Projekteve të OJQ-ve në fushën “Ruajtja dhe përparimi i shëndetit”, Komisioni Vlerësues për
shqyrtimin dhe vlerësimin e aplikacioneve për mbështetjen financiare të OJQ-ve, publikon
rezultatet paraprake:
1. Lista paraprake e OJQ-ve përfituese sipas thirrjes publike për financim të projekteve të
OJQ-ve në fushën: Ruajtja dhe përparimi i shëndetit

Nr.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Totali i
pikëve

Emri i OJQ-së

Emri i projektit

Handikos Suharekë

Edukimi shëndetësor i PAK dhe
familjarëve të tyre

Shoqata Autizmi”

Të jetojmë me Autizmin

74

Qendra për mbrojtjen e
viktimave dhe
parandalimin e trafikimit
të qenieve njerëzore

Përmirësimi i shëndetit të viktimave
të trafikimit dhe viktimave
potenciale të trafikimit

70

Shoqata për edukim dhe
kujdes të familjes

Edukimi dhe promovimi i shëndetit

69.2

Handikos, Gjilan
Prishtina REA
Royal
Handikos Prishtinë
Down Sindrome Kosova
Pema

Përkrahja e aktiviteteve rehabilituese
në bashkësi
Promovim, edukim dhe siguria e
shëndetit në punë
Tymi i duhanit, vrasës i ngadalshëm
Ruajtja dhe përmirësimi i shëndetit
të personave me aftësi të kufizuara
Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave
të personave me Sindromë Down
Ofrimi i shërbimeve rehabilituese për
fëmijet me aftësi të kufizuara

79.4

65.4
65.2
65
63.2
63.2
62.8

11.

Organizata e personave
me distrofi muskulare të
Kosovës

Shëndeti për të Gjithë

61.8

12.

Duart plot mëshirë

Përkujdesja shëndetësore ditorejashtë spitalore dhe shtëpiake

60.8

13.

Jeta, Deçan

Ngritja e vetedijës qytetare për
ruajtjen, permirësimin dhe
promovimin e shëndetit

60.8

14.

Shoqata Hadër

Aftesimi për jetë, rehabilitim fizikal
dhe mendor i personave me aftësi të
kufizuara mendore

60.6

15.

Qendra për promovimin e
të drejtave të grave

Përmirësimi i shëndetit të grupeve të
cenueshme

60.4

16.

Health for All

Shëndeti i mirë më një kosto më të
lirë

59.8

17.

Me dorë në zemër

Ndihmo me zemër

59.6

18.

Aksioni për nëna dhe
fëmijë

Përmirësimi i shëndetit të nënave
dhe foshnjave në Kosovë

59.2

19.

Shoqata “Hareja”

Vetëdijesimi dhe parandalimi i
sëmundjeve ngjitëse seksuale

58.2

20.

Organizata për fëmijë pa
përkujdes prindëror

Mbeshtetje shëndetësore të fëmijeve
pa përkujdes prindëror

58

21.

Handikos, Pejë

Edukimi shëndetësor për femrat dhe
fëmijët me aftësi të kufizuara

57.8

22.

Qendra për mirëqenien e
gruas, Pejë

Edukim,promovim dhe rahabilitim
për grupet e cenueshme të
komunitetit

57.4

23.

Zana

Edukimi gjithepërfshires i fëmijëve
më nevoja të veçanta

55.6

24.

Qendra Rajonale për
mirëqenje sociale, Rahovec

Kujdesi familjar dhe shtepiak për
fëmijet dhe të rriturit në nevojë

25.

Caritas Kosova

Përkujdesje shëndetësore shtepiake

55
54.8

26.

Education Code

Vaksinimi dhe ruajtja e shëndetit

27.

PRAK

28.

Shoqata e të verbërve të
Kosovës

29.

Inciativa qytetare
Skënderaj

Inciativa kundër kancerit të gjirit

51.2

30.

Këshilli rinor i Rahovecit

Shërbime shëndetësore për persona
më aftësi të kufizuara dhe të lëne
vetëm

51.2

31.

GAGA

Mbeshtetje e kujdesit shëndetësore
për komunitetin RAE

50

Promovimi i konceptit ‘Pacienti në
qendër të sistemit shëndetësor’ tek
profesionistët shëndetësorë
Paisje teknike-medicinale në sherbim
të shëndetit të personave të verbër

54
53.4
52

2. OJQ-të nga lista paraprake do të kontaktohen nga Ministria e Shëndetësisë për të
dorëzuar dokumentacionin shtesë dhe për të dhënë sqarimet shtesë siç parashihet me
Nenin 20, par.2 dhe 3 të Rregullores MF-Nr. 04/2017.

3. Rezultatet nga lista paraprake shndërrohen në rezultate përfundimtare, pasi të jenë
kryer të gjitha procedurat dhe afatet e parapara me Rregullloren MF-Nr. 04/2017.

4. OJQ-të aplikuese kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë me shkrim në Komisionin e
ankesave të Ministrisë së Shëndetësisë, në afat prej 5 ditësh nga dita e publikimit të kësaj
liste.

Prishtinë: 27/06/2018

