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P12. Rinia dhe Sportet 

 
 

"Shkodra me njerezit kreativë, historinë dhe kulturën, mikpritjen dhe 
burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për 

intregrim”  
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P12. Rinia dhe Sportet 
 
1. Hyrje 
 

Programi për rininë do të ofrojë shërbimet specifike në lidhje me a) Informimin dhe këshillimin për 

rininë për shërbimet lokale, edukim, për formim profesional, etj., b) Vlerësimin e nevojës për 

mbështetje të të rinjve; c)Koordinimin  e grupeve, shoqatave dhe OJF rinore; d) Bashkëfinancim të 

aktiviteteve rinore; e) Bashkërendim me sektorin e shërbimeve sociale, e të sportit për nxitjen e 

aktiviteteve më të rinj. 

Pjesë e programit për rininë dhe sportet do të jenëorganizimi i përvitshëm i aktiviteteve sportive dhe 

zhvillimi i sportit në komunitet. Këto aktivitete do të zhvillojnë traditën ku të rinjtë dhe të rejat e 

Shkodrës, shoqatat e klubet sportive nga vendi ose nga rajoni të garojnë në mes tyre. Për vitin 2018 

do të shtohen aktivitetet sportive ndërkombëtare të financuara nga Bashkia Shkodër. Gjithashtu do 

të mbështeten aktivitetet rinore të propozuara nga shoqata të ndryshme ndërkombëtare.  

Nepermjet programit për rininë dhe sportin do të mbështeten administrimi dhe funksionimi i Klubit 

shumësportësh “Vllaznia” dhe Klubi i futbollit “Vllaznia”. Në përbërje të Klubit shumësportësh 

“Vllaznia” do të mbështeten ekipet ne disiplina të ndryshme. 

Pjesë përbërëse e programit në mbështetje të sportit të futbollit është mbështetja dhe financimi i 

ekipeve zinxhirë te grupmoshave të ndryshme pjesë e Akademise së Futbollit “Vllaznia”.  

 
2. Politikat e zhvillimit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krijimi i infrastrukturës mbështetëse dhe bazës materiale për zhvillimin e proceseve stërvitore 

për të gjitha ekipet zinxhire të klubit shumësportësh “Vllaznia”. 

 

Në mbështetje të legjislacionit në fuqi programi për Rinininë dhe Sportin do  tё financoje Klubin e 

Futbollit  “Vllaznia”  me qёllim kalimin e emergjencës e stabilizimin e situatёs sё vёshtirё 

financiare tё tij. Ky proces do të kryhet me transparencë dhe menaxhim të mirë financiar, më pas 

do tё punohet për zgjidhje afatgjatë, duke u mbështetur në eksperiencat më të mira vendore e 

ndërkombëtare, në frymën e rritjes së financimeve nga biznesi privat.  

 

Me qëllim rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete sportive dhe zhvillimin e sportit në 

komunitet synojmë  organizimin e përvitshëm të programit “Rinia dhe Sporti”. Këto aktivitete do të 

zhvillojnë traditën ku të rinjtë dhe të rejat e Shkodrës, shoqatat e klubet sportive nga vendi ose nga 

rajoni të garojnë në mes tyre.  
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3. Funksionet: 
 
3.1. F1.Programet/projektet rinore. 

F1.O1.Të promovojme dhe të nxisim pjesmarrjen aktive të rinjve në aktivitete sportive dhe sociale, 
si aktore thelbesore në zhvillimin e territorit. 
 
Situata e vleresuar në fund te vitit 2017: 
Gjatë vitit 2017 u zhvilluan 10 aktivitete masive,kombëtare/ndërkombëtare, amatore dhe 
profesioniste. Angazhimi i institucioneve dhe bashkëpunimi mes tyre solli një numër të madh 
sportistash dhe pjesmarrësish në të gjitha aktivitetet. Duhet theksuar se, aktivitetet përgjatë vitit 
2017 u shtrinë jo vetëm në qytetin e Shkodrës por edhe në Njësitë Administrative, duke promovuar 
kështu jo vetëm vlera e sportit por edhe vendin tonë dhe të veçantat e tij.  

 
 

Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 Situata e synuar 2020 

 Të  gjallërojmë  jetën sociale të 
të rinjve, nëpërmjet  rritjes së  
pjesëmarrjes së tyre në 
aktivitete sportive, promovimit 
të sportit si veprimtari sociale, 
integruese dhe burim shëndeti, 
afrimi i të rinjve me sportin por 
dhe me njëri tjetrin. 
Të promovojmë sportet e 
ndryshme  te fëmijët dhe të 
rinjte. 
 Të nxisim dhe të evidentojmë 
talente të reja për përfaqësimin 
e Shkodrës në kampionatet për 
moshat. 
Të rrisim numrin e aktiviteteve 
ndërkombëtare në vendin tonë. 
Do te zhvillohen 15  
aktiviteteve  sportive rinore, të 
parashikuara por edhe të tjera 
të cilat kërkojnë mbështetje 
dhe asistencë gjatë vitit. 

Të  gjallërojmë  jetën sociale të 
të rinjve, nëpërmjet  rritjes së  
pjesëmarrjes së tyre në 
aktivitete sportive, promovimit 
të sportit si veprimtari sociale, 
integruese dhe burim shëndeti, 
afrimi i të rinjve me sportin por 
dhe me njëri tjetrin. 
Të promovojmë sportet e 
ndryshme  te fëmijët dhe të 
rinjte. 
 Të nxisim dhe të evidentojmë 
talente të reja për përfaqësimin 
e Shkodrës në kampionatet për 
moshat. 
Të rrisim numrin e aktiviteteve 
ndërkombëtare në vendin tonë. 
Do te zhvillohen 17  
aktiviteteve  sportive rinore, të 
parashikuara por edhe të tjera 
të cilat kërkojnë mbështetje 
dhe asistencë gjatë vitit.   

Të  gjallërojmë  jetën sociale të 
të rinjve, nëpërmjet  rritjes së  
pjesëmarrjes së tyre në 
aktivitete sportive, promovimit 
të sportit si veprimtari sociale, 
integruese dhe burim shëndeti, 
afrimi i të rinjve me sportin por 
dhe me njëri tjetrin. 
Të promovojmë sportet e 
ndryshme  te fëmijët dhe të 
rinjte. 
 Të nxisim dhe të evidentojmë 
talente të reja për përfaqësimin 
e Shkodrës në kampionatet për 
moshat. 
Të rrisim numrin e aktiviteteve 
ndërkombëtare në vendin tonë. 
Do te zhvillohen 20 aktiviteteve  
sportive rinore, të parashikuara 
por edhe të tjera të cilat 
kërkojnë mbështetje dhe 
asistencë gjatë vitit.   

 
3.1.1. Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O1: 
 

Aktiviteti Buxheti në mijë 
lekë 

P12.F1.O1.A1   Dita e Vullnetarizmit 0 

P12.F1.O1.A2   Kampionati i lojrave me dorë mes shkollave të mesme të Bashkisë 
së Shkodrës 

0 

P12.F1.O1.A3 Maratona e pavarësisë Ulqin – Shkodër 2018 170 

P12.F1.O1.A4 Festivali i Shahut 250 
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P12.F1.O1.A5 Aktivitete sportive beach volley masive dhe profesioniste 800 

P12.F1.O1.A6 Turneu i tenisit për salla të mbyllura për fëmijë dhe të rinj 0 

P12.F1.O1.A7 Turneu i basketbollit , aktivitet masiv dhe profesionist 0 

P12.F1.O1.A8 Revista Sportive Vllaznia 350 

P12.F1.O1.A9 Aktivitet sportiv ndërkombëtar “Memorial Vllaznia 2018” ne boks 400 

P12.F1.O1.A10 Mirënjohje për sportistët dhe trajnerët më të mirë 2018 20 

P12.F1.O1.A11   Shpërblim për ekipet kampion 0 

P12.F1.O1.A12   Aktivitet sportiv ndërkombëtar  “Nënë Tereza” Xhudo 400 

P12.F1.O1.A13   Aktivitet ndërkombëtar në çiklizëm 130 

P12.F1.O1.A14   Në qytetin tonë vendosim edhe ne 0 

P12.F1.O1.A15   Aktivitet ndërkombëtar në atletikë, për sallat e hapura 300 

 
3.2. F2.Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale,zhvillimi dhe administrimi i 

institucioneve dhe objekteve qe lidhem me ushtrimin e ketyre funksioneve. 

 
F2.O1. Menaxhimi dhe mireadministrimi i strukturave sportive dhe krijimi i infrastruktures se 
pershtatshme dhe cilesore per te gjithe sportet 
Situata e vleresuar në fund te vitit 2016: 
 
-Mbeshtetje e plote per te gjithe ekipet dhe disiplinat pjese e Sport Klub Vllaznia. 
-Gjate vitit 2017 Stadiumi "Loro Borici" nuk iu dorezua Bashkise Shkoder, per kete arsye fondi I 
parashikuar nga Bashkia Shkoder per Administrim dhe mirembajtje stadiumi mbeti i paprekur në 
buxhet. 
-Administratori i KF Vllaznia sh.a ka depozituar në Korrik 2017 situatën financiare nga janari deri në 
qershor 2017 duke theksuar edhe pagesat e bëra për një pjesë të borxheve të akumuluara nga 
shoqëria nga vitet e kaluara 2011-2015. Po ashtu, është paraqitur edhe situata financiare deri në 
fund të vitit 2017, ku janë theksuar deryrimet e prapambetura dhe nevoja për një shtesë financimi 
nga ana e Bashkisë Shkodër. Asamblea e përgjithshme e shoqërisë aksionare “K.F.Vllzania” sh.a. në 
Vendimin Nr. 10, datë 27.09.2017 vendosi të zmadhonte kapitalin themeltar me vleren prej 
17.000.000 lekë (shtatëmblëdhjetë milion) lekë.  
 

Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 Situata e synuar 2020 

Garantimi i kushteve të 
përshtatshme për stervitjen 
dhe ndeshjet e ekipeve të 
Klubit Shumësportesh Vllaznia. 
Fuqizimi i  Klubit te futbollit 
Vllaznia.sha. 
 

Garantimi i kushteve të 
përshtatshme për stervitjen 
dhe ndeshjet e ekipeve të 
Klubit Shumësportesh Vllaznia. 
Fuqizimi i  Klubit te futbollit 
Vllaznia.sha. 
 

Garantimi i kushteve të 
përshtatshme për stervitjen 
dhe ndeshjet e ekipeve të 
Klubit Shumësportesh Vllaznia. 
Fuqizimi i  Klubit te futbollit 
Vllaznia.sha. 
 

  
3.2.1. Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të  objektivit F2.O1 
 
Aktiviteti Buxheti në mijë 

lekë 

P12.F2.O1.A1. Menaxhimi i Sport Klub Vllaznia 17393 

P12.F2.O1.A2 Administrimi dhe Mirembajtje e Stadiumit Loro Borici 10800 

P12.F2.O1.A3  Administrimi i  Klubit te  futbollit Vllaznia 45000 
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F2.O2 Garantimi i pjesmarrjes  se te gjithe ekipeve te Klubit Vllaznia ne Kampionatet kombetare 
me synim arritjen e rezultateve cilesore. 
 
Situata e vleresuar në fund të vitit 2017: 
 

• 25 (100%) disiplina sportive të Klubit “Vllaznia” morën pjesë në Kampionatet 
Kombëtare  

• 9 ekipe sportive fituan titullin kampionë kombetare në disiplinat përkatese. 
• 17 kampione  kombetare në sporte individuale. 
• 2 sportistë elitarë në arenën ndërkombëtare.  
 

Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 Situata e synuar 2020 

Garantimi i pjesmarrjes se 21 
ekipeve sportive të Sport 
Klubit “Vllaznia” në 
Kampionatet Kombëtare. 
Synimi i fitimit te titullit 
kampionë kombëtarë në 
disiplina të ndryshme dhe në 
sporte individuale. 
 
 

Garantimi i pjesmarrjes se 
22ekipeve sportive tëSport 
Klubit “Vllaznia” në 
Kampionatet Kombëtare.  
Synimi i fitimit te titullit 
kampionë kombëtarë në 
disiplina të ndryshme dhe 
në sporte individuale 

Garantimi i pjesmarrjes se 
24ekipeve sportive tëSport 
Klubit “Vllaznia” në 
Kampionatet Kombëtare.  
Synimi i fitimit te titullit 
kampionë kombëtarë në 
disiplina të ndryshme dhe në 
sporte individuale 

  
3.2.2. Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F2.O2 

 
Aktiviteti Buxheti në mijë lekë 

P12.F2.O2.A1 Ekipi i basketbollit  i te rriturve per meshkuj 3200 

P12.F2.O2.A2 Mbështetje e ekipit të basketbollit meshkuj te rinj 570 

P12.F2.O2.A3 Mbështetje e ekipit të basketbollit femra te rritura 1400 

P12.F2.O2.A4 Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të reja 480 

P12.F2.O2.A5 Mbështetje e ekipit të volejbollit meshkuj të rritur. 3500 

P12.F2.O2.A6 Mbështetje e ekipit të volejbollit  femra të rritura 1450 

P12.F2.O2.A7 Mbështetje e ekipit të Volejboll meshkuj të rinj 470 

P12.F2.O2.A8 Mbështetje e ekipit të   Volejbollit femra të reja 470 

P12.F2.O2.A9 Mbështetje e ekipit të boksit meshkuj të rritur 2900 

P12.F2.O2.A10 Mbështetje e ekipit të atletikës  meshkuj të rritur 2800 

P12.F2.O2.A11 Mbështetje e ekipit të Çiklizëm meshkuj të rritur 1250 

P12.F2.O2.A12 Mbështetje e ekipit të Futbollit femra të rritura 800 

P12.F2.O2.A13 Mbështetje e ekipit të Gjimnastikës femra të rritura 850 
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P12.F2.O2.A14 Mbështetje e ekipit të Hendbollit meshkuj të rritur 131 

P12.F2.O2.A15 Mbështetje e ekipit i Mundjes meshkuj te rritur 740 

P12.F2.O2.A16 Mbështetje e ekipit te Notit te rritur  dhe te rritura 97 

P12.F2.O2.A17 Mbështetje e ekipit te Peshngritjes  meshkuj te rritur 1300 

P12.F2.O2.A18 Mbështetje e ekipit te Ping - Pong te rritur 200 

P12.F2.O2.A19 Mbështetje e ekipit te Shahut te rritur 137 

P12.F2.O2.A20 Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rritur/të rritura 800 

P12.F2.02.A21 Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rinj/të reja 300 

 

4. Buxhetimi i programit të Rinia dhe Sportet 

Për realizimin e aktiviteteve/projektevetë Rinisë dhe Sportit per vitin 2018planifikohet buxheti me 

vlerë totale 98 858 mije lekë ndër të cilat 46 % transferta, 11% paga dhe sigurime shoqërore, 41 % 

shpenzime operative dhe 2 % investime. 

 

/000 lekë 

Programe Paga +  
Sigurime  

Shpenzime 
Operative 

Subvensioni Transferta Investime  Totali 

Plani  2017 11797 37780 0 63740 1570 114887 

Plani 2018 11553 40535 0 55480 2290 109858 

Plani 2019 11824 40536  45480 1500 99340 

Plani 2020 12056 38336  45480 1500 97372 

 

 

Grafik 1Planifikimi i shpenzimeve për Rinia dhe Sportet 
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Grafik 2 Burimet e financimit për financimin për Rinia dhe Sportet 
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5. Projektet dhe aktivitetet e planifikuara për Rinia dhe Sportet 

Nr.1 
Projekti :   P12.F1.O1.A1 
 
Dita e vullnetarizmit 

 Llojet e programit: Fusha e Kulturës, Sportit, Rinisë dhe Shërbimeve 

rekreacionale. 

Funksioni: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, zhvillimi dhe 

administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre 

funksioneve.   

Objektivi: Të promovojmë pjesëmarrjen e të rinjve si aktorë thelbësorë në 
përkujdesjen ndaj territorit 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit :  

i. Situata  

Në territorin e bashkisë së Shkodrës, zhvillohen shumë pak aktivitete vullnetare. Këto aktivitete organizohen nga grupe apo 

shoqata të cilat marrin iniciativën për të punuar për qytetin, në këtë kuadër Bashkia Shkodër është e gatshme të bashkëpunojë.  

Gjithashtu, vullnetarizmi është një mundësi zhvillimi personal dhe profesional i të rinjve, dhe shfrytëzohet fare pak nga të rinjtë 

e qytetit të Shkodrës. 

Të gjendur para kësaj situate dhe duke besuar në vlerat e vullnetarizmit, mendojmë të organizojmë aktivitete të ndryshme të 

shtrira përgjatë gjithë vitit. Këto aktivitete kanë për qëllim promovimin e vullnetarizmit dhe ndërgjegjësimin e të rinjve për 

përfshirje në të tilla aktivitete. Për vitin 2018 Bashkia Shkodër i ka materialet e doemosdoshme për të bashkëpunuar dhe 

realizuar ditët ë vullnetarizmit në mbështetje të të rinjve dhe iniciativave të tyre.  

ii. Synimi i projektit 

 Synojmë edukimin e të rinjve në fushata ndërgjegjësuese për përfshirje në aktivitete vullnetare. 

 Synojmë promovimin e vullnetarizmit si mundësi për të fituar aftësi të reja, si mundësi për zhvillimin në karrierë, si 
mundësi për njohje vlerash etj. 

 Synojmë nxitjen e vullnetarizmit, për përmirësimin e kushteve mjedisore, sociale, kulturore, etj, në qytetin e 
Shkodrës. 

 Mbështesim të rinjtë në iniciativat e tyre vullnetare.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

  Hartimi i sloganit të vullnetarizmit dhe aktiviteteve që do organizohen. 
 Printimi i bluzave. 
 Blerja e materialeve. 
 Organizimi i aktiviteteve të ndryshme vullnetare përgjatë gjithë vitit. 
 Bashkëpunim me institucionet publike, kryesisht DAR, universiteti, organizatat, etj. 

b) Rezultatet që prisni  

 Ndërgjegjësimi i të rinjve dhe mbarë komunitetit për përfshirje në aktivitete vullnetare. 

 Përfshirje e të rinjve në aktivitetet vullnetare që do organizohen përgjatë gjithë vitit. 

 Bashkëpunim me institucionet publike dhe organizatat për aktivitetet e ndryshme që do organizohen gjatë vitit. 

 Përmirësimi i situatës mjedisore, sociale, kulturore, etj, si pasojë e zhvillimit të aktiviteteve vullnetare gjatë vitit. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Të  rinjtë 
DAR 
Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” 
Komuniteti 

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Bluza    
 

    

A.2 Thase  
 

    

A.3 Doreza    
 

    

A.4 Transport    
 

    

A.5 Kapele   
 

    

 
Shuma  

 
    

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1   
 

    

 
Shuma  
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Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1   
 

    

 
Shuma  

 
    

f) Periudha e zbatimit  
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit   
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 
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Nr.2 

Projekti: P12.F1.O1.A2 
 
Kampionati i lojrave me dorë mes shkollave të 

mesme të Bashkisë së Shkodrës. 

 Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F1: Programet/projektet rinore 
Objektivi: Gjallërimi i jetës sociale të të rinjve përmes 

sportit 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit :  

i. Situata  

Lojrat me dorë në Shkodër kanë një traditë të hershme dhe histori të suksesshme në sportin shqiptar. Ekipet e basketbollit dhe 
të volejbollit për meshkuj e femra kanë arritur rezultate shumë të mira në të gjithë aktivitetet kombëtare duke përfaqsuar e përçuar 
vlerat e qytetit në vende të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare.  

Deri në fillim të viteve 90 janë zhvilluar periodikisht kampionate të lojrave me dorë në mes të shkollave të mesme. Prej disa 
vitesh këto kampionate nuk zhvillohen, për pasojë është ulur numri i të të rinjve që praktikojnë sportet e basketbollit dhe të volejbollit 
duke sjellë kështu edhe më pak talente për ekipet e Vllaznisë.  

Për vitin 2018 ashtu si edhe në vitin 2017, Bashkia Shkodër do të bashkëpunojë më Qendren Kulturore të Fëmijëve për 
realizimin e këtij projekti, duku ofruar asistencën dhe profesionistët e duhur në ndihmë të aktivitetit.  

ii. Synimi i projektit 

 Të  gjallërojmë  jetën sociale të të rinjve, nëpërmjet  rritjes së  pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete sportive 

 Promovimit të sportit si veprimtari sociale, integruese dhe burim shëndeti. 

 Afrimi i të rinjve me sportin por dhe me njëri tjetrin. 
 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

  Ngritja e grupit organizator me përfaqësues e specialistë të sportit nga Bashkia Shkodër, DAR, klubi Vllaznia etj. 

 Përgatitja e grafikut të takimeve ndërmjet ekipeve të lojrave me dorë brenda shkollës dhe më pas ndërmjet shkollave të 
mesme. 

 Organizimi i ndeshjeve të shkollave ndërmjet njëra-tjetrës. 

 Evidentimi i talenteve të reja si burim për ekipet e moshave të Klubit Vllaznia. 

b) Rezultatet që prisni  

 Pjesëmarrje e të rinjve në aktivitete sportive. 

 Ngritja e skuadrave të reja dhe seleksionimi i më të mirëve për ekipet e fëmijëve dhe të rinjve. 

 Shtimin e aktiviteteve sportive në shkolla 

 Argëtimin si sportdashës të nxënësve. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 Shkollat e mesme. 
DAR 
Klubi shumësportesh Vllaznia 
Klubet e Vllaznisë të volejbollit dhe basketbolit 

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( 

mije lekë) 

 Nga kjo: 

P
aga 

Si
gurime 

Op
erative 

Tran
sferime 

Kapital
e 

A
.1 

Çertifikata 4 vendet e para  
 

    

A
.2 

Banera, publicitet, fletë palosje    
 

    

A
.3 

Topa, bluza, numra, rrjeta,    
 

    

A
.4 

Arbitra  
 

    

 
Shuma  

 
    

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( 

mije lekë) 

Nga kjo: 

P
aga 

Si
gurime 

Op
erative 

Tran
sferime 

Kapital
e 

A
.1 

  
 

    

 
Shuma  

 
    

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( 

mije lekë) 

 Nga kjo: 

P
aga 

Si
gurime 

Op
erative 

Tran
sferime 

Kapital
e 

A
.1 

  
 

    



 
 

12 
 

 

 
Shuma  

 
    

f) Periudha e zbatimit  
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit   
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 
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Nr. 3 

Projekti: P12.F1.O1.A3 

 

Maratona e pavarësisë Ulqin – Shkodër  

 Llojet e programit: Fusha e kulturës, sportit, rinisë dhe 

shërbimeve rekreacionale. 

Funksioni: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 

rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 

objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.  

Objektivi: Të promovojë marrëdhëniet dhe fqinjësinë e mirë 
përmes sportit.  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit :  

i. Situata  

Maratona e Pavarësisë Ulqin - Shkodër zhvillohet që nga viti 2012 me datën 28 Nëntor si një mënyre sportive për të bashkuar dy 
vende fqinje me tradita të ngjashme. Kjo Maratonë ndryshon çdo vit nisjen e saj, një vit niset nga Ulqini dhe një vit nga Shkodra, këtë 
vit Maratona niset nga Ulqini për të mbërritur në Shkodër. Vit pas viti iu bashkuan Maratones edhe fëmijë, por edhe të rinj me biçikleta.  

Maratona e Pavarësisë është një rast i suksesshëm bashkëpunimi dhe përfshirjeje. Nga viti në vit edhe pjesmarrësit ishin nga vende 
të largëta jo vetem nga Ballkani por edhe më larg.  

Gjatë dy viteve të fundit në këtë aktivitet kanë marrë pjesë rreth 100 meshkuj dhe 20 femra, rreth 120 atletë dhe amatorë.  
Pjesëmarrësit ishin nga Shqipëria, Kosova, Rusia, Serbia, Mali i Zi, Maqedonia etj.  

Ky aktivitet promovon  marëdhëniet e ndërsjellta dhe fqinjësinë e mirë duke bashkuar sportin, turizmin dhe kulturën. 

ii. Synimi i projektit 

 Promovimin e aktivitete sportive për të rinjtë. 

 Rritjen e bashkëpunimit të atletëve dhe sportistëve të vendeve fqinje. 

 Bashkëpunimin e njësive vendore të Shkodrës dhe të Ulqinit. 

 Promovimi i zgjerimit të gjeografisë së pjesëmarrësve me synim ndërkombëtarizimin e kësaj veprimtarie. 

 Përfshirjen e kësaj veprimtarie sportive në axhendën e veprimtarive sportive kombëtare. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

  Ngritja e grupit organizator me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Bashkisë së Shkodrës dhe të Komunës së Ulqinit. 
 Planifikimi dhe organizimi i aktiviteteve promovuese dhe mediatike për aktivitetin.  
 Përfshirja e Maratonës në axhendën e aktiviteteve të Javës së Pavarësisë 2018. 
 Organizimi i pritjes së atletëve në Shkodër, akomodimi i tyre dhe dhënia e çmimeve fituesve. 

b) Rezultatet që prisni  

 Gara e Maratonës të bëhet pjesë e rëndësishme e aktiviteteve të javës së Pavarësisë 2018. 

 Numri dhe gjeografia e pjesëmarrësve të atletëve në këtë aktivitet, të jetë i rritur nga gjithë Shqipëria, Kosova e më tej.  

 Promovimi i fqinjësisë së mirë dhe marrëdhënieve ndëmjet vendeve tona përmes aktiviteteve sportive e kulturore. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 Komuna e Ulqinit 

Ojf-të 

Të rinjtë 

Sportistë 

Qytetarë sport dashes 

Dashamirë të atletikës 

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Publicitet  45 
 

 45   

A.2 Cmimet për fituesit  91.5 
 

 91.5   

A.3 Transport 15 
 

 15   

A.4  Trajtim ushqimor 18.5 
 

 18.5   

 
Shuma 170 

 
 170   

 
  

 
    

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative  200 
 

 200   
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Shuma 200 

 
 200   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 200 
 

 200   

 
Shuma 200 

 
 200   

f) Periudha e zbatimit  
Nëntor 2018 
Nëntor 2019  
Nëntor 2020  
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit  
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 
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Nr. 4 
Projekti :    P12.F1.O1.A4 
Festivali i shahut në Shkodër 
 

Llojet e programit : Llojet e programit: Fusha e kulturës, sportit, rinisë 

dhe shërbimeve rekreacionale. 

Funksioni: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, zhvillimi 

dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e 

këtyre funksioneve.   

Objektivi: Të promovojë pjesëmarrjen e të rinjve në sporte të mendjes.  
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit :  

i. Situata  

Loja e shahut ka një traditë pozitive dhe të hershme në qytetin e Shkodrës. Tradicionalisht pranë klubit Vllaznia ka funksionuar 

ekipi i shahut për meshkuj dhe femra, të cilët kanë arritur rezultate sportive shumë të mira në vite, duke u shpallur, disa prej tyre 

edhe Kampion Kombëtar.Sporti i shahut është një nga sportet që ndihmon në zhvillimin pozitiv të aftësive njohëse të fëmijëve 

dhe nxënësve. Njëkohësisht ndikon në krijimin e besimit në vetvete, rritjen e kujtesës e të menduarit, rritjen e përqëndrimit dhe të 

përmirësimit të rezultateve në mësime tek fëmijët dhe të rinjtë. Bashkia Shkodër, në vitin 2017 mbështeti aktivitetin disa ditor të 

zhvilluar në Qendren Kulturore të Fëmijëve, si dhe organizoi projektin “Promovimi i lojës së shahut” në Mars 2017 në Biblioteken 

“Marin Barleti” ku morën pjesë mosha të reja dhe dolën fitues për çdo kategori.  

Në vitin 2018 synohet të zgjerohet ky aktivitet duke kaluar disa faza, që nga QKF, në përfshirjen e gjimnazistëve si dhe të 

veteranëve; duke krijuar kështu larmi dhe përfshirje të gjërë.   

ii. Synimi i projektit 

 Të promovojmë lojën e shahut te fëmijët dhe të rinjtë, si gjimnastikë e mendjes. 

 Të nxisim dhe të evidentojmë talente të reja për përfaqësimin e Shkodrës në kampionatet e shahut për moshat. 

 Të përfshijmë në këtë festival shahu edhe moshat më të rritura, si veteran të lojës.  

 Të informojmë dhe koordinojmë aktivitetet me Federatën Shqiptare të Shahut. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Krijimi i grupit koordinues përgjegjës për realizim dhe monitorim të aktiviteteve. 
 Mbështetje e QKF për organizimin dhe monitorimin e kampionatit të shahut të shkollave 9 vjeçare të Bashkisë Shkodër  
 Organizimi i kampionatit të shahut mes të rinjve të gjimnazeve dhe moshave të reja të shkollave 9 vjeçare, më të mirët 

nga kampionati i shkollave 
 Organizimi i aktivitetit final ku do përzgjidhet edhe “kampioni i qytetit” , aktivitet mes më të mirëve dhe veteranëve.  

b) Rezultatet që prisni  

 

 Mbështetje e kampionatit të shahut në tre fazat e tij  

 Përfshirja e të gjitha moshave në festivalin e shahut në qytetin e Shkodrës.  
 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 Shkollat e mesme dhe 9-vjeçare qytet dhe njesi administrative 

Universiteti 

Qendrat rinore 

Të rinjtë 

Veteranë të sportit 

Bashkia Shkodër 
Qendra kulturore e Fëmijëve, Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( 
mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operati
ve 

Transferi
me 

A.1 Çmimi i parë për dy kategori  36 
 

 36  

A.2 Çmimi i parë kampioni i qytetit  30 
 

 30  

A.3 Honorare   kryegjyqtari 1; gjyqtarë 2 104 
 

 104  

A.4  Publicitet  25 
 

 25  
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A.5  Blerje kohëmatës shahu për tavolinë 55 
 

 55  

 
Shuma 250 

 
 250  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( 
mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operati
ve 

Transferi
me 

A.1 Shpenzimet operative 250 
 

 250  

 
Shuma 250 

 
 250  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( 
mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operati
ve 

Transferi
me 

A.1 Shpenzimet operative 250 
 

 250  

 
Shuma 250 

 
 250  

f) Periudha e zbatimit  
Mars – Prill 2018 
Mars- Prill 2019 
Mars-Prill 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 
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Nr. 5 

Projekti :    P12.F1.O1.A5 
 
 Aktivitete sportive beach voley masive dhe 
profesioniste 
 

 Llojet e programit: Fusha e Kulturës, Sportit, Rinisë dhe 

Shërbimeve rekreacionale. 

Funksioni: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 

rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 

objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.   

Objektivi: Promovimi i turizmit dhe gjallërimi i jetës sociale 
përmes sportit. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit :  

i. Situata  

Me ndarjen e re territoriale Bashkia e Shkodrës e shton sipërfaqen e saj me rreth 50 herë, duke u shtrirë nga alpet në  veri deri 

në breg të detit Adriatik. Kjo shtrirje shton mundësitë e zhvillimit  të sporteve që mundësohen nga bregu i detit dhe rëra. 

Velipoja është një nga plazhet me të frekuentuara në veriun e Shqipërisë dhe gjatë muajve të verës numri i frekuentuesve 

shkon deri në 100,000 pushues. Shumë të rinj ushtrojnë sporte të ndryshme që mundësohen nga stina e verës dhe nga prania 

e rërës në plazh, volejbolli është një nga sportet më të preferuara të stinës së verës në Velipojë.  Në këto rrethana të reja nga 

ana e Bashkisë së Shkodrës për të tretin vit radhazi vlerësohet e rëndësishme nxitja e mbështetja e të rinjve që dëshirojnë të 

praktikojnë sport në plazh por edhe profesionistave,  veçanërisht volejbollin në plazh.Vitin e kaluar organizimi në datat 25-27 

gusht Beach Volley për amator dhe profesionista mblodhi sportista nga qytetet e ndryshme të Shqipërisë duke krijuar një 

atmosfer, parapërgatitje për sezonin sportive në vijm si dhe njohje më të gjërë të Plazhit të Velipojës.  

ii. Synimi i projektit 

 Synojmë gjallërimin e jetës sportive në plazhin e Velipojës. 

 Synojmë promovimin e sportit si instrument edukues. 

 Synojmë të mbështesim profesionistët kombëtarë të volejbollit. 

 Synojmë të promovojmë plazhin  Velipojës.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

  Ngritja e grupit të punës me pjesëmarrjen e të rinjve të cilët duan të angazhohen në organizim. 
 Programimi i aktiviteteve dhe axhendës së zhvillimit të aktivitetit. 
 Përzgjedhja e vendeve ku do të krijohen fusha e “beach voley” 
 Përgatitja dhe ndërtimi i fushës. 
 Sigurimi i mjeteve të nevojshme si: rrjeta, mbajtëse të rrjetës, rrethimi i fushës, topat e volejbollit etj. 

 Sigurimi dhe pagesa për arbitrat  dhe përgatitja e çmimeve për fituesit. 

 Sigurimi i vendqendrimit për pjesëmarrësit. 

b) Rezultatet që prisni  

 Pjesëmarrje aktive e të rinjve në ndeshjet e beach volley. 

 Argëtim dhe zbavitje për pushuesit. 

 Promovim i sportit si instrument edukues dhe burim shëndeti. 

 Mbështetje të profesionistëve në rang kombëtar. 

 Promovimi i turizmit në plazhin e Velipojës. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Bashkia Shkodër 

 Njësia Administrative Velipojë 

Mbështetës të aktivitetit  

Bashkia Shkodër 
Sport Klup “Vllaznia” 
Federata shqiptare e Volejbollit 
Donatorë të mundshëm 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Pagesa për arbitra 40 
 

 40   

A.2 Publicitet 32 
 

 32   

A.3 Çmimet për fituesit 110 
 

 110   

A.4 Akomodim, trajtim ushqimor për pjesëmarrësit 488 
 

 488   

A.5 Riparim shtylla, blerje rrjeta volejbolli 50 
 

 50   

A.6 Uniforma për aktivitet 80 
 

 80   

 
Shuma 800 

 
 800   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime Operative 750 
 

 750   

 
Shuma 750 

 
 750   
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Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime Operative 750 
 

 750   

 
Shuma 750 

 
 750   

f) Periudha e zbatimit  
15 Korrik-15 Gusht 2018 
15 Korrik-15 Gusht 2019 
15 Korrik-15 Gusht 2020 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 
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Nr. 6 

Projekti :    P12.F1.O1.A6 
 
Turneu i tenisit për salla të mbyllura për fëmijë 
dhe të rinj, Shkodër 

Llojet e programit : Rinia dhe sportet 
 
Funksioni : Programet/projektet rinore 
 
Qëllimi: Promovimi i aktiviteteve sportive të sallave të 
mbyllura  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit :  

i. Situata  

Në Shkodër ka vite që praktikohet sporti i tenisit.  Aktualisht funksionojnë disa fusha tenisi në të cilat stërviten fëmijë dhe të rinj. 
Disa  trajnerë të kualifikuar, ushtrojnë veprimtarinë e tyre duke stërvitur të rinj sipas grup-moshave të ndryshme.   
Në mbështetje të këtyre veprimtarive për të nxitur e promovuar sportin e tenisit, Bashkia e Shkodrës vazhdon të mbështesë 
zhvillimin e aktivitetit vendor për fëmijë dhe të rinj. 

ii. Synimi i projektit 

 
Të promovojmë zhvillimin e aktiviteteve sportive më fëmijë e të rinj dhe të mbështesë zhvillimin e sportit të tenisit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

  Organizim i grupit të punës dhe përgatitja e axhendës së aktivitetit. 

 Hapja e thirrjeve për regjistrimin e pjesëmarrësve 

 Takime me përfaqësues të klubeve sportive dhe shoqatës së tenisit 

 Takime me mediat, lançimin e turneut, gjatë hedhjes së shortit. 

 Organizimi dhe promovimi i aktivitetit permes njoftimeve per mediat, banera etj. 

 Përgatitja dhe shpërndarja e çmimeve për fituesit. 

b) Rezultatet që prisni  

 Evidentimin e talenteve të reja 

 Pjesëmarrje në turne  

 Promovimin e sportistëve përmes aktiviteteve ndërkombëtare sportive. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 Shoqata e Tenisit Shkodër 
Klubi Sportiv Vllaznia 
Të rinjtë 
Sportistë 
Qytetarë sportdashës 

Bashkia Shkodër, donator të ndryshëm 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Çertifikata 3 vendet e para  
 

    

A.2 Arbitra  
 

    

A.3 Banera, publicitet  
 

    

A.4 Material, rrjeta, topa, raketa  
 

    

 
Shuma  

 
    

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative   
 

    

 
Shuma  

 
    

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative  
 

    

 
Shuma  

 
    

f) Periudha e zbatimit  
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 
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Nr
. 7 

Projekti :    P12.F1.O1.A7 
 
Turneu i basketbollit, aktivitet 
masiv dhe profesionist. 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F1: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, zhvillimi dhe 
administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre 
funksioneve. 
Objektivi: Promovimi dhe mbështetja e iniciativave sportive rinore  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit : Marrja e masave te nevojshme për zbatimin e objektivave mjedisore të PPV, Bashkia 
Shkodër  

i. Situata  

Bashkia  Shkodër, ka një vëmendje të veçantë për të gjithë llojet e sportit; për ekipet e formuara me traditë apo jo.  
Bashkia Shkodër vit pas viti punon për të investuar në disiplina të ndrysme sportive, për të ngritur aktivitete të cilat pastaj të 
bëhen traditë në qytet. 
Në mbështetje të aktiviteteve rinore dhe sportive të cilat gjallërojnë jetën sociale të të rinjve të qytetit, Bashki Shkodër ofron 
asistencën profesionale për të organizuar aktivitete në disiplinën e basketbollit.  

ii. Synimi i projektit 

 Shtrirja e sipërfaqes të aktiviteteve sportive  

 Nxitja e sportistëve për rezultate të larta në veprimtari sportive  

 Njohja e qytetarëve me sportin dhe krijimi i më shumë mundësive për tu angazhuar 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

  Organizimi i takimeve zyrtare mes ekipit Vllaznia në basketboll, të rritur meshku, të rinj meshkuj, të femra të rritura, 

femra të reja dhe ekipeve si motra në Republikën e Shqipërisë 

 Organizim i takimeve mes sportistëve elitar dhe të rinjve të qytetit 

b) Rezultatet që prisni  

 Motivimi i sportistëve për rezultate gjithmonë e më të larta sportive  

 Nxitja e sportit te moshat e reja 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

SK “Vllaznia” 
Qendra Rinore  
Sportistë të SK Vllaznia  

Bashkia Shkodër 
Donatorë të mundshëm  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo 
aktivitet 2018 

Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.
1 

Blerje fushë portative 
basketbolli 

 
 

    

A.
2 

Blerje tabela 
portative basketbolli 

 
 

    

A.
3 

Honorare albitër (x2)  
 

    

A.
4 

Cmimet për fituesit  
 

    

A.
5 

Trajtimi ushqimor  
 

    

A.
6 

Akomodimi për të 
ftuarit 

 
 

    

 
Shuma  

 
    

Shpenzimet për çdo 
aktivitet  2019 

Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.
1 

Shpenzime operative  
 

    

 
Shuma  

 
    

Shpenzimet për çdo 
aktivitet 2020 

Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.
1 

Shpenzime operative  
 

    

 
Shuma  

 
    

f) Periudha e zbatimit  
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 
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Nr. 8 

Projekti :    P12.F1.O1.A8 
 
Revista Sportive “Vllaznia” 
 

 Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F1: : Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 
rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 
objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 
 
Objektivi: Promovimi i sportistëve dhe aktiviteteve sportive  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit :  

i. Situata  

 
Bashkia Shkodër ndër vite financon ekipe të disiplinave sportive të ndryshme, duke i mbështetur për një nivel dhe paraqitje 
sportive gjithmonë në rritje.  
Duke vazhduar traditën dhe duke qënë një ndër SK me rezultate më të larta në veprimtari kombëtare dhe ndërkombëtar 
Bashkia Shkodër në projektet e saj ka edhe hapjen në vazhdim të kufijve për sportistat e saj për të fituar eksperienca të reja 
dhe përballje sportive të niveleve të larta; gjithashtu synon që këto kampiona, sportistë të kujtohen ndër vite për kontributin në 
sport dhe për paraqitjen që i kanë bërë dhe i  bëjnë qytetit tonë.  
Bashkia Shkodër për dytin vit rradhazi do të publikojë një organ informues sportiv përmbledhës për të gjithë ekipet e SK 
Vllaznisë, kampinatet sportive ku ekipet që mbështëten marrin pjesë, si edhe aktivitetet e tjera sportive që zhvillohen në 
Shkodër gjatë vitit. 
 

ii. Synimi i projektit 

 Informimi i sportdashësve për çdo aktivitet sportiv në territorin e Bashkisë Shkodër  

 Mirënjohje e kontributeve sportive  

 Nxitja e rritjes së nivelit të përfaqësimit  

 Promovimivi i disiplinave të shumëllojshme 
 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Ngritja e grupit ekspert të sportit  

 Ngritja e redaksisë  

 Përcaktimi i formës redaksionale  

 Evidentimi i autorëve që do të bëhen pjesë  

 Zyrtarizimi i revistës  

 Prezantimi i revistës  

b) Rezultatet që prisni  

 Qytetiti i Shkodrës për herë të parë do të ketë revisten e saj sportive.  

 Njohja e qytetarëve me aktivitetet sportive 

 Promovimi i sportistëve  

 Afrimi i të rinjve me sportin 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

  
 
Bashkia Shkodër, SK Vllaznia, sportistët, qytetarët. 

Bashkia Shkodër, donator të mundshëm. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Honorare (1 person) 40 
 

 40   

A.2 Botim  310 
 

 310   

 
Shuma 350 

 
 350   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative  350 
 

 350   

 
Shuma 350 

 
 350   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative  350 
 

 350   

 
Shuma 350 

 
 350   
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f) Periudha e zbatimit  
Tetor – Nëntor 2018 
Tetor – Nëntor 2019 
Tetor – Nëntor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 
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N
r. 9 

Projekti :    P12.F1.O2.A9 
 
Aktivitet sportiv ndërkombëtar, Memorial 
“Vllaznia” në boks. 
 

 Llojet e programit: P12: Rinia dhe Sportet 

Funksioni: P12.F1: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 
rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve 
që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 
Objektivi: Të promovojmë aktivitete sportive ndërkombëtare  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit:   

i. Situata  

 

Ekipi i boksit i të rriturve, SK “Vllaznia“, që në vitin 2002, mer pjesë në në aktivitete ndërkombetare në bashkëpunim me 

federatën shqiptare të boksit sipas rregullores së Federatës Ndërkombëtare Europiane në boksin amator. 

Ekipi i të rriturve i Vllaznisë perbëhet nga 15 sportistë të ekipit kombëtar dhe 3 trajnerë. 

Ekipi i boksit të të rriturve ka marrë pjesë në këtë eveniment për 13 vite rresht duke dalë kampion në këtë aktivitet dhe duke 

marre madalje ari, argjendi dhe bronzi, gjithsej 42 medalje. 

Ne këto aktivitete prej 14 vitesh kanë marrë pjesë edhe shumë ekipe nga Kazakistani, Gjermania, Italia, Bullgaria, Hungaria, 
Maqedonia, Kosova, Mali i Zi, Kanadaja, Australia, Kroacia, Armenia, Irlanda etj, në vitin prill 2017 morën pjesë ekipe nga 
Shqipëria, Kosova, Mal i Zi, Maqedoni, Kroaci, Bullgaria.  
 

ii. Synimi i projektit 

 Organizimi i suksesshëm i aktivitetit ndërkombëtar “Memorial Vllaznia 2018”. 

 Promovimi i sportit në qytetin e Shkodrën në arenën ndërkombëtare  
 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurim i mjeteve dhe aktiviteteve logjistike për mbarevajtjen e aktivitetit. 

 Ofrimin e bazës materiale që nevojitet për zhvillimin normal të këtij aktiviteti. 

b) Rezultatet që prisni  

 Ekipi synon të zërë vendin e parë, duke marrë medalje ari, argjendi e bronzi. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

  
 
SK “ Vllaznia”, shoqatat sportive, sponsorët, 
sportëdashësit, Bashkia Shkodër. 

Bashkia Shkodër 
Donatorët e mundshëm 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 
Totali ( 
mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Akomodim, trajtim  ushqimor sportista  380 
 

 380   

A.2 Banera, publicitet 20 
 

 20   

 
Shuma 400 

 
 400   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 
Totali ( 
mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 400 
 

 400   

 
Shuma 400 

 
 400   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( 
mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 400 
 

 400   

 
Shuma 400 

 
 400   

f) Periudha e zbatimit  
Mars – Prill 2018 
Mars – Prill 2019 
Mars -  Prill 2020 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit  
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 
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Nr.10 

Projekti :  P12.F1.O1.A10 
 
Aktivitet mirënjohje  për sportistët dhe trainerët më 
të mirë.   
 

Llojet e programit: Fusha e Kulturës, Sportit, Rinisë 

dhe Shërbimeve rekreacionale. 

Funksioni: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 

rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve 

dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre 

funksioneve.   

Objektivi: Promovimi i sportistëve dhe trajnerëve më të 
mirë të sezonit sportiv 2018  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit:   

i. Situata  

Bashkia Shkodër mbështet 15 disiplina sportive duke i lehtësuar dhe siguruar vendin e stervitjes si dhe pagesat si trajtim 
ushqimor për muaj të gjithë ekipeve.  
Në çdo fund sezoni sportiv bëhet evedentimi dhe shpallja e sportistëve më të mirë të vitit, trajnereve më të mirë, sportistit të ri 
më të mirë të mirë në kampionatin kombëtar.  

ii. Synimi i projektit 

 

 Nëpërmjet këtij eventi synohet motivimi i sportistëve tanë për rritje të cilësisë sportive. 
 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Takimi i fundvitit me sportistë e trajnerë më të mirë për vitin 2018. 

b) Rezultatet që prisni  

 
 

Rritja e cilësisë sportive dhe rezutate me të mira nëpermjet  shpalljes  së sportiseve më të mirë për vitin 2018. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 Bashkia Shkodër 
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali 
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 
Certifikata për sportistët më të mirë të kampionatit 
2018 

20 
 

 20   

 
Shuma 20 

 
 20   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali 
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1  20 
 

 20   

 
Shuma 20 

 
 20   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali 
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1  20 
 

 20   

 
Shuma 20 

 
 20   

f) Periudha e zbatimit  
Qershor 2018 
Qershor 2019 
Qershor 2020  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit  
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 
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Nr.11 
Projekti :    P12.F1.O1.A11. 
Shpërblim për ekipet kampion 
 

 Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F1: Organizimi i aktiviteteve 
sportive dhe rekreacionale, zhvillimi dhe 
administrimi i institucioneve dhe objekteve që 
lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 
 
Objektivi: Mbështetje sportistëve dhe 
trajnërëve kampion  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit : Marrja e masave te nevojshme për zbatimin e objektivave mjedisore të PPV, Bashkia 
Shkodër  

i. Situata  

Bashkia  Shkodër, ka një vëmendje të veçantë për të gjithë llojet e sportit; për ekipet e formuara me traditë apo jo.  
Gjatë vitit 2017 u shpërblyen për rezultate të larta në kampionate kombëtare ekipi i atletikës, përkatësisht 5 sportistë; ekipi i 
xhudos përkatësisht 6 sportistë; ekipi i boksit përkatësisht 3 sportistë; ekipi i futbollit të femrave përkatësisht 12 sportiste; si dhe 
mundje, çiklizëm dhe gjimnastikë me nga 1 kampion.  
Ndër to 16 femra dhe 13 meshkuj.  
Për rezultate të larta në Kampionatin Ballkanik me 25 shkurt 2017 si dhe në Kampionatin Evropian të atletikës për salla të 
mbyllura me 4 mars 2017 u shperblye edhe kampioni Izmir Smajlaj si dhe trajneri i tij Vildan Tufi.  
 
 

ii. Synimi i projektit 

 

 Njohja e kontributeve të sportistëve me rezultate të larta kombëtare  

 Nxitja e sportistëve për rezultate të larta në veprimtari sportive 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

  Renditja e ekipeve fituese, sportistëve në sporte individuale dhe trajnerëve më të mirë 

 Shpërblimi i tyre sipas meritave  

 

b) Rezultatet që prisni  

 Motivimi i sportistëve për rezultate gjithmonë e më të larta sportive 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 SK “Vllaznia” Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 
Totali ( 
mije lekë) 

 Nga kjo: 

Pa
ga 

Siguri
me 

Operat
ive 

Transfer
ime 

Kapitale 

A.1 
Honorare për ekipet, sportistët dhe trajnerët kampinon në 
veprimtaritë kombëtare vjetore 

 
 

    

 
Shuma  

 
    

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 
Totali ( 
mije lekë) 

Nga kjo: 

Pa
ga 

Siguri
me 

Operat
ive 

Transfer
ime 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative   
 

    

 
Shuma  

 
    

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( 
mije lekë) 

 Nga kjo: 

Pa
ga 

Siguri
me 

Operat
ive 

Transfer
ime 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative   
 

    

 
Shuma  

 
    

f) Periudha e zbatimit  
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sporti  
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 
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Nr. 12 

Projekti :    P12.F1.O1.A12 
 
Aktivitet sportiv ndërkombëtar  “Nënë Tereza” në 
xhudo  
 

 Llojet e programit: Fusha e Kulturës, Sportit, Rinisë dhe 

Shërbimeve rekreacionale. 

Funksioni: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 

rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 

objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.   

Objektivi: Të promovojmë aktivitete sportive 
ndërkombëtare për mosha të reja. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

 
Bashkia Shkodër përmes Sport Klub Vllaznisë mbështet shumë disipina sportive, ndër  to edhe disiplinën e Xhudos, duke e 
rritur vit pas viti vëmendjen ndaj saj duke u bazuar në rezultatet e larta sportive të arritura. Aktiviteti ndërkombëtar “Nënë 
Tereza” ka 15 vite që zhvillohet, vitin e fundit u zhvillua më 24 shtator ku morën pjesë rreth 150 fëmijë nga 15 vende të 
ndryshme si Kosova, Kroacia, Çekia, Bosnja, Britania e Madhe, Mali i Zi, Bullgaria; me klubet përkatëse Klubi i Xhudos “Polici”, 
Bijelo Polje, Hercegovac, Iliden, Kashtella, Dalmaciament Borsa, Koga, Cernogorac, Novy Bydza, Prishtina, Studenti, Klubet e 
Akademisë.  
Për herë të parë gjyqtaria është mbajtur nga arbitra nga 6 vende të ndryshme si Britania e Madhe, Kosova, Kroacia, Shqipëria. 
Hedhja e shortit u bë në mënyrë profesionale elektronike. Për herë të parë ky aktivitet mbështetet nga Bashkia Shkodër.  
 

ii. Synimi i projektit 

 Synojmë promovimin e sportin e Xhudos si instrument edukues. 

 Synojmë të mbështesim profesionistët e vegjël për të vazhduar sportin. 

 Synojmë të promovojmë qytetin e Shkodrës nëpërmjet aktiviteteve sportive. 
 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Përgatitja e ftesës së hapur për të marrë pjesë në organizimin e aktivitetit. 
 Përgatitja dhe ndërtimi i fushës. 
 Sigurimi i mjeteve të nevojshme për aktivitetin. 

 Sigurimi dhe pagesa për arbitrat  dhe përgatitja e çmimeve për fituesit. 

 Sigurimi i vendqendrimit për pjesëmarrësit. 
 

b) Rezultatet që prisni  

 Pjesëmarrje aktive e moshave të reja në këtë aktivitet. 

 Promovim i sportit si instrument edukues dhe burim shëndeti. 

 Mbështetje të profesionistëve në rang kombëtar dhe ndërkombëtar. 

 Promovimi i qytetit të Shkodrës përmes sportit.  

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Bashkia Shkodër  
Sport Klub Vllaznia  
Ekipe europiane pjesmarrës në aktivitet  
Shoqata sportive 

Bashkia Shkodër 
Donatorë të mundshëm 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Organizim i aktivitetit 400 
 

  400  

 
Shuma 400 

 
  400  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Transfertë 400 
 

  400  

 
Shuma 400 

 
  400  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Transfertë 400 
 

  400  

 
Shuma 400 

 
  400  
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f) Periudha e zbatimit  
Janar 2018- Dhjetor 2019 
Janar 2019- Dhjetor 2029 
Janar 2020 - Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 
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Nr.13 

Projekti: P12.F1.O1.A13 
 
Aktivitet ndërkombëtar 
Çiklizëm  

 Llojet e programit: Fusha e Kulturës, Sportit, Rinisë dhe Shërbimeve 

rekreacionale. 

Funksioni: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, zhvillimi dhe 

administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre 

funksioneve.   

Objektivi: Të promovojmë aktivitete sportive ndërkombëtare për mosha të 
reja. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit : Marrja e masave te nevojshme për zbatimin e objektivave mjedisore të PPV, Bashkia 
Shkodër  

i. Situata  

Në territorin e Bashkisë së Shkodrës, zhvillohen shumë disiplina sportive, numri i fëmijëve që përfshihen në sporte të ndryshme 
është gjithnjë i konsiderueshëm. Vit pas viti Bashkia e Shkodrës po i jep mundësinë të zhvillohen, promovohen, afrohen 
aktivitete ndërkombëtare në qytet. Pas mbështetjes disa vjeçare të ekipit të çiklizmit, rezultateve  kombëtare dhe 
ndërkombëtare të larta që kjo disiplinë ka arritur, pjesëmarrjes në aktivitete ndërkombëtare, këtë vit për herë të parë 
organizohet një turne ndërkombëtar me fëmijë dhe të rritur në këtë disiplinë. Ky aktivitet nuk ndalet vetëm në promovimin e këtij 
sport por edhe në promovimin e qytetit tonë si qender e orgnizimit të disa aktiviteteve ndërkombëtare tashmë. Nga Ballkani por 
jo vetëm do jenë pjesmarrës ekipe fëmijësh ku me mbështetjen edhe të Federatës së Çiklizmit do të zhvillojnë aktivitetin. Një 
cirkuit ku pikënisja do të jetë Shkodra dhe do të përshkohen edhe Kosova e Mali i Zi. 

ii. Synimi i projektit 

 Synojmë edukimin e të rinjve për vazhdimësinë e disiplinës me synimin e rezultateve të larta ndërkombëtare. 

 Synojmë të mbështesim moshat e vogla në mënyrë që të vazhdojnë sportin. 

 Synojmë të promovojmë sportin e atletikës si instrument edukues fizik  

 Synojmë të promovojmë qytetin dhe t’ia prezantojmë fqinjëve në vazhdimësi. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Promovimi i aktivitetit. 
 Organizimi i aktivitetit garues. 
 Bashkepunim me Federatën Shqiptare të Çiklizmit për organizimin e aktivitetit. 

b) Rezultatet që prisni  

 Ndërgjegjësimi i të rinjve dhe mbarë komunitetit për përfshirje në aktivitete sportive. 
 Përfshirje e të rinjve në aktivitetet sportive që mund të shtrihen gjatë gjithë vitit. 
 Bashkëpunim me institucionet publike dhe federatë të cilat promovojnë këtë sport. 
 Promovimi i qytetit të Shkodrës përmes sportit.  

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 

Bashkia Shkodër  

Sport Klub Vllaznia  

Federata Shqiptare e Çiklizmit  

Ekipe nga Bllakani  

Bashkia Shkodër 
Federata Shqiptare e Çiklizmit  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Akomodim dhe trajtim ushqimor 130 
 

 130        

 
Shuma 130 

 
 130   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative  130 
 

 130   

 
Shuma 130 

 
 130   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 
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A.1 Shpenzime operative 130 
 

 130   

 
Shuma 130 

 
 130   

f) Periudha e zbatimit  
Janar 2018- Dhjetor 2019 
Janar 2019- Dhjetor 2020 
Janar 2020 - Dhjetor 2020 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit   
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 
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Nr. 14 
 

Projekti :    P12.F1.O1.A14 
“Në qytetin tonë vendosim edhe ne” 
Pjesëmarrje e të rinjve në vendimarrjen për 
çështjet lokale 
 

 Llojet e programit: Fusha e Arsimit , Rinisë dhe Sportit. 

Funksioni: Organizimi i aktiviteteve informuese dhe 

edukuese; zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 

objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.   

Objektivi: Pjesmarrja aktive e të rinjve në vendimarrjen në 
qeverisjen vendore  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

i. Situata  

 Vendimet politike shpesh perceptohen, sidomos nga të rinjtë sikur jane larg nga jeta e përditshme e qytetarëve. Jo vetëm në 
nivel kombëtar, por sidomos në nivel lokal shpesh ka një ndjenjë të pafuqisë ndaj vendimmarrësve. Diskutimet komplekse të 
cilat kryhen para një vendimi, janë më së shumti të kushtëzuara dhe shpesh të perceptuara si jo-transparente. Edhe temat që 
kanë një lidhje konkrete me njerëzit në terren shoqërohen shumë pak nga qytetarët.. 
Kjo është shqetësuese, sepse një demokraci funksionale kërkon shoqërim kritik dhe pjesëmarrje aktive.Të rinjtë në Shkodër 
duhet të marrin një zë.  Atyre duhet t'u jepet mundësia për të kontribuar në çështjet aktuale të politikës në nivel lokal dhe për të 
qenë në gjendje të marrin vendime.. 
Interesimi i tyre për vendimmarrje në nivel lokal duhet zgjuar, ndoshta edhe dëshira për të marrë pjesë më gjatë në politikat në 
nivel komunal. 
Çdo vit, të rinjtë në Shkodër do te pyeten për një çështje aktuale të politikës lokale dhe do tu kërkohet të ndajnë 
mendimet e tyre. Pas një procesi të gjatë vendimmarrës dhe ndërveprues,merret një vendim, i cili bazohet në një 
diskutim të gjerë përmbajtësor mbi temën përkatëse. 

ii. Synimi i projektit 

 Të rinjtë  marrin pjese ne mënyrë aktive në politikat  e qytetit të tyre Shkodër. 

 Të rinjve i jepet mundësia për të kontribuar në çështjet aktuale të politikës në nivel lokal dhe për të qenë në gjendje 
të marrin vendime. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Vazhdimi gjatë vitit 2018 i trajnimit të të rinjve të 5 gjimnazeve të Shkodrës (3 gjimnaze të qytetit dhe 2 gjimnaze të 
njësive administrative), si të jene pjesë aktive dhe vendimarrëse në qytetin e tyre.  

 Propozimi i rezultateve të dala nga të rinjtë para Këshilltarëve të Këshillit Bashkia Shkodër. 
 

b) Rezultatet që prisni  

 

 Pjesmarrje aktive të të rinjve në vendimarrjen e qeverisjes vendore. 

 Evidentimin vit pas viti të problematikës kryesore dhe punën për propozimin e zgjidhjeve të mundshme.  

 Propozimi i ideve të reja për propozime të projekteve në interesin e të rinjve.  

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 
Bashkia Shkodër 
5 gjimnaze të qytetit të Shkodrës   
Konrad Adenauer  

Bashkia Shkodër 
5 gjimnaze të qytetit të Shkodrës  
Konrad Adenauer  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Zhvillimi i aktivitetit   
 

    

 
Shuma  

 
    

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1   
 

    

 
Shuma  

 
    

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1   
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Shuma  

 
    

f) Periudha e zbatimit  
Janar 2018- Dhjetor 2019 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020 - Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 
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Nr.15 

Projekti: P12.F1.O1.A15 
 
Aktivitet ndërkombëtar në atletikë, 
për sallat e hapura 

 Llojet e programit: Fusha e Kulturës, Sportit, Rinisë dhe Shërbimeve 

rekreacionale. 

Funksioni: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, zhvillimi 

dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e 

këtyre funksioneve.   

Objektivi: Të promovojmë aktivitete sportive ndërkombëtare për mosha 
të reja. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

i. Situata  

Në territorin e Bashkisë së Shkodrës, zhvillohen shumë disiplina sportive, numri i fëmijëve që përfshihen në sporte të ndryshme 
është gjithnjë i konsiderueshëm. Vit pas viti Bashkia e Shkodrës po i jep mundësinë që të zhvillohen, të promovohen, të 
afrohen aktivitete ndërkombëtare në qytet. Pas mbështetjes disa vjeçare të ekipit të atletikës, rezultateve ndërkombëtare të 
larta që kjo disiplinë ka arritur, pjesmarrjes në aktivitete ndërkombëtare këtë vit për herë të parë organizohet një turne 
ndërkombëtar më fëmijë në këtë disiplinë. Ky aktivitet nuk ndalet vetëm në promovimin e rinisë dhe sportit por edhe në 
promovimin e qytetit tonë si qender e organizimit të disa aktiviteteve ndërkombëtare tashmë. Nga Ballkani por jo vetëm do jenë 
pjesmarrës ekipe fëmijësh ku me mbështetjen edhe të Federatës të Atletikës do të zhvillojnë aktivitetin në Stadiumin “Loro 
Boriçi” pas sistemimit të pistës të atletikës.  

ii. Synimi i projektit 

 Synojmë edukimin e të rinjve për vazhdimësinë e disiplinës me synimin e rezultateve të larta ndërkombëtare. 

 Synojmë të mbështesim moshat e vogla në mënyrë që të vazhdojnë sportin. 

 Synojmë të promovojmë sportin e atletikës si instrument edukues fizik  

 Synojmë të promovojmë qytetin dhe t’ia prezantojmë fqinjëve në vazhdimësi. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Promovimi i aktivitetit. 
 Organizimi i aktivitetit garues. 
 Bashkepunim me Federatën Shqiptare të Atletikës për organizimin e aktivitetit. 

b) Rezultatet që prisni  

 Ndërgjegjësimi i të rinjve dhe mbarë komunitetit për përfshirje në aktivitete sportive. 
 Përfshirje e të rinjve në aktivitetet sportive që mund të shtrihen gjatë gjithë vitit. 
 Bashkëpunim me institucionet publike dhe federatë të cilat promovojnë këtë sport. 
 Promovimi i qytetit të Shkodrës përmes sportit.  

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 

Bashkia Shkodër  

Sport Klub Vllaznia  

Federata Shqiptare e Atletikës  

Ekipe nga Ballkani  

Bashkia Shkodër 
Federata Shqiptare e Atletikës  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Akomodim dhe trajtim  ushqimor 270      
 

 270        

A.2 Baner, poster, publicitet 30 
 

 30   

 
Shuma 300 

 
 300   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1  300 
 

 300   

 
Shuma 300 

 
 300   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1  300 
 

 300   

 
Shuma 300 

 
 300   

f) Periudha e zbatimit 
Shtator – Nëntor 2018 
Shtator – Nëntor 2019 
Shtator – Nëntor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit   
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 
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Nr.1 
Projekti :    P12.F2.O1.A1. 
Menaxhimi i Sport Klub “Vllaznia” 

Llojet e programit  P12 Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 
rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 
objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 
 
Objektivi:  Mbeshtje e Sport Klub Vllaznia  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

i. Situata  

Sport Klub “Vllaznia” është themeluar në vitin 1919 me emrin KS Bashkimi ndërsa në 1929 u quajt Bashkimi Shkodran dhe në 

1939 merr pjesë për herë të parë në Kampionatin Shqiptar të Futbollit të Kategorisë së parë. Në vazhdimësi Sport Klub 

Vllaznia, siç quhet sot, është dalluar në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare për rezulatatet e larta në shumë disiplina 

sportive. Aktualisht Klubi menaxhon dhe zhvillon 15 disiplina sportive dhe përbën një ndër klubet më të rëndësishëm dhe më të 

suksesshëm në Shqipëri. Pikërisht edhe përmirësimi i performancës në administrimin e klubit me qëllim rritjen e performancës 

përbën edhe sfidën më të madhe për Bashkinë Shkodër në drejtim të zhvillimit të sportit në territorin e Shkodrës. Krijimi i 

kushteve sa më të mira për ushtrimin e aktiviteteve të disiplinave të ndryshme sportive do të krijonte kushte për rritjen si 

cilësore në rezultate më të larta ashtu edhe sasiore në rritjen e numrit të sportistëve. 

Në pallatin e Sportit dhe në palestrat e boksit, peshëngritjes, çiklizmit, etj furnizimi me energji dhe ujë është domosdoshmëri për 
ndriçimin e ambjenteve pasi stervitjet zhvillohen kryesisht mbas dreke. Të gjitha këto ambjente kanë linjë dhe matësa të 
veçante. Sherbimi i internetit është vetëm për administratën. Pagat dhe sigurimet paguhen per 21 punonjës. Për mbarëvajtjen e 
stervitjes duhet të blihen dhe materiale sportive si komplete sportive, topa, sfungjer për disiplinën e atletikës, uniforma zyrtare 
për ndeshje. Mjetet kancelarike dhe materialet e pastrimit janë shumë të rëndësishme në mbarëvajtjen e punës gjatë vitit. 
Karburanti përdoret për pritjen dhe përcjelljen e ekipeve të huaja me mjete motorike si edhe për shoqërimin e ekipit të çiklizmit. 
Në shkurt të vitit 2019 Sport Klub Vllaznia ka 100 vjetorin e themelimit, do vlerësohet mundësia për ndërtimin e një muzeu të 
sportit për qytetin, kontributi mund të jetë edhe nga çdo donator që dëshiron të jetë pjesë.  

ii. Synimi i projektit 

 
Nëpërmjet përmirësimit të menaxhimit të Sport Klub Vllaznia synohet rritja e performancës së ekipeve sportive Vllaznia. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

  Pagesë e faturave të energjisë elekrike dhe të ujit për te gjithe ambjentet ku sterviten ekipet e lojrave me dore, 

boksit, peshengritjes dhe ciklizmit.  

 Pagesë e faturave të internetit për administraten, federatat, trajneret . 

 Krijimi i kushteve per zhvillimin normal te aktiviteteve sportive  

 Zhvillimi i stërvitjeve në kushte normale me synim rritjen e cilësisë sportive. 

 Aktivitete miqësore. 

 Aktivitete kombëtare. 

 Aktivitete nderkombetare   

 Sigurohet zhvillimi normal i stervitjeve dhe pjesmarrja ne aktivitetet kombetare e nderkombetare te boksit 

 Shlyerja e vendimit gjyqësor  nr 195 datë 11.03.2015 

b) Rezultatet që prisni  

 Rezultate të larta të sportistëve të Sport Klub Vllaznisë 

 Shpallje të ekipeve kampione kombëtarë 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

  
 
Bashkia Shkoder 

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( 
mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Opera
tive 

Transfe
rime 

Kapitale 

A.1 Paga per punonjes 9968 9968     

A.2 Sigurime Shoqerore 1585 
 

1585    

A.3 Energji elektrike 775 
 

 775   

A.4 Uje, 110 
 

 110   

A.5 Sherbime internet 50 
 

 50   

A.6 Sherbime postare 5 
 

 5   

A.7 Mirëmbajtje material zyre 50 
 

 50   

A.8 Shpenzime për ekzekutim të vendimeve nr 195 datë 11.03.2015 880 
 

 880   

A.9 Transferte 80 
 

  80  

A.1 Blerje materiale sportive  850 
 

 850   
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0 

A.1
1 

Blerje kancelari per zyrat   80 
 

 80   

A.1
2 

Blerje materiale pastrimi   70 
 

 70   

A.1
3 

Blerje karburant   250 
 

 250   

A.1
4 

Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore  200 
 

 200   

A.1
5 

Shpenzime të paparashikuara të tjera. 50 
 

 50   

A.1
6 

Rikonstruksion fasadës anësore dhe lyerje të fasadës anësorë 
dhe ballore të Pallatit të Sportit 

750 
 

   750 

A.1
7 

Blerje mobilim dhoma sportistash  100 
 

   100 

A.1
8 

Blerje bojë muri për sallën e sportit  100 
 

 100   

A.1
9  

Blerje sfungjer për disiplinën e atletikës 14.5m
3  

270 
 

   270 

A.2
0 

Blerje lap top printer për statistikat e ndeshjeve  70 
 

   70 

A.2
1  

Rikonstruksion i pjesshëm i Pallatit të Sportit  1000 
 

   1000 

A.2
2  

Rikonstruksion i pjesshëm i Pallat të Sportit (dhoma sportistash) 100 
 

   100 

 
Shuma 17393 9968 1585 3470 80 2290 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( 
mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Opera
tive 

Transfe
rime 

Kapitale 

A.1   
 

    

 
Shuma 16804 10201 1623 3400 80 1500 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( 
mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Opera
tive 

Transfe
rime 

Kapitale 

A.1   
 

    

 
Shuma 16836 10402 1654 3200 80 1500 

f) Periudha e zbatimit  
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
Drejtoria e Kulturës, Arsimit Rinisë dhe Sportit  
Sport Klub Vllaznia  
Institucioni likuidues :Sport Klubi Vllaznia 
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Nr.2 

Projekti :    P12.F2.O1.A2  
Administrimi dhe Mirembajtje e 
Stadiumit Loro Borici 
 

Llojet e programit : Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 

 

Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 
rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve 
që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve 
 
Objektivi: Administrim dhe mirëmbajtje e Stadiumit “Loro Borici”  
 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Stadiumi “Loro Boriçi” është pasuri e paluajtshme, pronë publike, në pronësi të Bashkisë Shkodër. Kjo pronë ka kaluar në 
pronësi të Bashkisë Shkodër me VKM nr. 421, date 2.6.2010 “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme 
publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Shkodër, Qarku Shkodër”, me nr. 221 rendor në 
listë të inventarit.   
Këshilli Kombëtar i Territorit të Republikës së Shqipërisë me Vendimin nr. 1, datë 1.4.2015 ka miratuar kërkesën e Federatës 
Shqiptare të Futbollit (FSHF) për të investuar në rikonstruksionin e këtij objekti. Përfitues i këtij investimi është Bashkia 
Shkodër.  
FSHF dhe Bashkia Shkodër kanë nënshkruar një Marrëveshje (Nëntor 2015) me qëllim bashkëpunimin për rikonstruksionin, 
përdorimin dhe manaxhimin e këtij impianti sportiv në pronësi të Bashkisë Shkodër pas realizimit të konstruksionit të  Stadiumit 
“Loro Boriçi”.  
Shpenzimet që do parashikohen do të përdoren për staf, mirëmbajtje fushe, reklama, internet-telefon dhe shpenzime të tjera 
operative 

ii. Synimi i projektit 

 
Garantimi i kushtevenë stadiumin “Loro Boriçi” Shkodër në përputhje me standardet e FIFA, UEFA- 2015 dhe Komitetit Olimpik 
Ndërkombëtar, me synim ngritjen e cilësisë sportive të futbollit të qytetit të Shkodrës dhe për të patur mundësi organizimi të 
aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare të futbollit dhe të atletikës në këtë objekt sportiv. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Aktiviteti kryesor është mirëmbajtja e ambjenteve sportive të Stadiumit “Loro Boriçi”.  

 Një tjetër aktivitet i rëndësishëm është menaxhimi i hapësirave tregtare në ambjentet e Stadiumit. 

b) Rezultatet që prisni  

 Stadiumi “Loro Boriçi” është në kushte optimale për zhvillimin e aktiviteteve ndërkombëtare dhe kombëtare të futbollit 
dhe të atletikës.  

 Ambjentet tregtare janë të menaxhuara në mënyrë eficente për të siguruar të ardhura shtesë në aktivitetin e 
mirëmbajtjes së Stadiumit. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 
K.F. Vllaznia, K.S. Vllaznia. 

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime te tjera 6806 
 

 6806   

A.2 Ruajtje e godines 2000 
 

 2000   

A.3 Shpenzime energji elektrike 1 350 
 

 1 350   

A.4 Shpenzime uje 200 
 

 200   

A.5 Shpenzime karburanti 444 
 

 444   

 
Shuma 10 800 

 
 10 800   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 10800 
 

 10800   

 
Shuma 10 800 

 
 10800   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 8800 
 

 8800   

 
Shuma 8 800 

 
 8800   

f) Periudha e zbatimit  
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
Drejtoria e Kultures, Arsimit, Rinise dhe Sportit  
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 



 
 

36 
 

Janar 2020- Dhjetor 2020 
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Nr.3 

Projekti :    P12.F2.O1.A3 

Administrimi i klubit të futbollit 

“Vllaznia” 

 

 
 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 

 

Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 
rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 
objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 
 
Objektivi: Mbështetje për disiplinën e futbollit  

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

S.K. Vllaznia, i themeluar në vitin 1919, është shoqëria e parë sportive në Shqipëri. Vllaznia është pa dyshim një nga emrat më 
të mëdhenj në fushën e sportit kombëtar në përgjithësi, si dhe të futbollit në veçanti. Me 9 tituj kampion (1945, 1946, 1972, 
1974, 1978, 1983, 1992, 1998, 2001) dhe 6 Kupa Repubike (1965, 1972, 1979, 1981, 1987, 2008), “Vllaznia” është simbol i 
Shkodrës dhe krenaria e tifozerisë së saj të shumtë e të zjarrtë.  
Që nga viti 2011, K.F. “Vllaznia” është shndërruar në shoqëri tregtare, aksionet e së cilës zotërohen 100% nga Bashkia 
Shkodër.  
 

ii. Synimi i projektit 

 

 Për sezonin sportiv 2017-2018, qëndrimi në Superligë;  

 Për sezonin 2017-2018, ndërtimi i ekipi cilësor që konkuron për pjesëmarrje në Kupat e Evropës. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimi i financimit të pagave/shpërblimeve për lojtarët dhe stafin teknik;  

 Sigurimi i pjesëmarrjes në aktivitetet sportive sipas kalendarit të përcaktuar nga FSHF;  

 Sigurimi i kushteve optimale të stërvitjes, nëpërmjet mirëmbajtjes së ambienteve sportive, garantimit të bazës 
materiale, trajtimit ushqimor të sportistëve, etj.. 

b) Rezultatet që prisni  

 Duke pasur një ekip konkurent për një vend në Kupat e Evropës, rritet kënaqësia e sportdashësve shkodranë.  

 Permes realizimit te objektivave te parashikuara synohet nxitja  e te rinjve per t’u marre me sport, si dhe rritja e 
shikushmërisë së sportit në ambjentet tona sportive. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 
K.F. “Vllaznia”, shoqata sportive , sponsor , publiku. Bashkia Shkodër, sponsor të ndryshëm. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shtesë kapitali për Klubin e futbollit “Vllaznia” 55 000 
 

  55 000  

 
Shuma 55 000 

 
  55 000  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shtesë kapitali për Klubin e futbollit “Vllaznia” 45 000 
 

  45 000  

 
Shuma 45 000 

 
  45 000  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shtesë kapitali për Klubin e futbollit “Vllaznia” 45 000 
 

  45 000  

 
Shuma 45 000 

 
  45 000  

f) Periudha e zbatimit  
2018 
2019 
2020 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
 
Drejtoria e Kultures, Arsimit, Rinise dhe Sportit  
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 
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Nr.1 
Projekti P12.F2.O2.A1  
Ekipi i basketbollit i te rriturve per meshkuj 
 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 

 

Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 

rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 

objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

 

Objektivi: Mbështetje për disiplinën e basketbollit  

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i basketbollit i të rriturve per meshkuj SK “Vllaznia“ eshte pjese e Shoqates Vllaznia që në vitin 1926 dhe merr pjesë në të 

gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHB. 

Ekipi i Bashketbooll i të rriturve i Vllaznise përbëhet nga 15 sportistë dhe 2 trajnerë.  

Ky ekip ka dalë kampion 9 herë në vitet 1967, 1969, 1990, 1993, 1994, 1995, 2000, 2014, 2015, 2016 

Fitues i kupës së Republikës 8 herë në vitin 1957, 1959, 1965, 1989, 2001, 2008, 2013, 2014.  

Ekipi i Basketbollit synon vendin e tretë për sezonin 2017 – 2018  

ii. Synimi i projektit 

Synojme që ekipi i Basketbollit të zhvillojë aktivitetet zyrtare dhe miqësore gjatë vsezonit  sportiv  2017-2018, në kushte 
optimale duke zbatuar rregulloret e FSHB dhe federatës europiane të basketbollit; gjithashtu pjesmarrje në aktivitete 
ndërkombëtare duke qënë se niveli i ekipit ndër vite është i lartë. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit të kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit ose palestra shkollore në bashkepunim me DAR. 

 Sigurimi i bazës materiale si: topa, uniforma sportive, kosha, tabela, etj. 

 Trajtim ushqimor të sportistave. 

 Pagese me honorare të trajnereve. 

 Pagesa e gjyqtareve. 

 Sigurimi i regjistrimit të ekipit në Kampionatin Kombëtar. 

b) Rezultatet që prisni  

 

 Sigurim i mbarëvajtjes së ekipit të basketbollit për të rritur me qëllim arritjen e objektivave të synuara. 

 Pozicionimi në vendin e tretë për sezonin 2017-2018.  
 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sport dashesit, Bashkia Shkoder 

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 2698   2698   

A.2 Pagesa honorare (trajner ) 132   132   

A.3 Pagesa gjyqtaresh. 170 
 

 170   

A4 Federimi  200 
 

 200   

 
Shuma 3200     

 
 3200   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 3235 
 

 3235   

 
Shuma 3235     

 
 3235   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 3235 
 

 3235   

 
Shuma 3235     

 
 3235   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

SK Vllaznia  

Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 
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Nr.2 
P12.F2.O2.A2  
Mbështetje e ekipit të basketbollit 
meshkuj te rinj  

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 

 

Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 

rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 

objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

 

Objektivi: Mbështetje për disiplinën e basketbollit 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i basketbollit i te rinjve, SK “Vllaznia“, si pjese e Shoqatës Vllaznia, qe ne vitin 1955 merr pjese ne te gjitha veprimtarite 

kombetare ne baze te rregulloreve te FSHB. 

Ekipi i basketbollit te te rinjve i Vllaznise perbehet nga 15 sportiste dhe 1 trajner. 

Ky ekip ka dale kampion kombetar 5 here ne vitet 2005, 2006, 2008, 2011, 2013,2014,2017.  

Per vitin 2018 synon te dale kampion kombetar.  

ii. Synimi i projektit 

Synojme qe te krijohen kushtet optimale per arritjen e objektivave te percaktuar nga SK Vllaznia. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit te kushteve te stervitjes ne pallatin e sportit dhe ne palestra shkollore ne bashkepunim me DAR. 

 Sigurimi i bazes material si: uniforma sportive, topa, kosha, etj. 

 Trajtim ushqimor per sportistet, 

 Pagese me honorare te trajnereve. 

 Sigurimi i regjistrimit të ekipit në Kampionatin Kombëtar. 

b) Rezultatet që prisni  

 Krijimi i kushteve sa me te mira te mundshme per zhvillimin e stervitjes se ekipit te basketbollit te te rinjve me qellim 

arritjen e objektivave te ekipit. 

 Shpallja e ekipit kampion për sezonin 2017-2018.  

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. 

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 276   276   

A.2 Pagesa honorare ( trajnerë)  194   194   

A.3 Federimi  100   100   

 
Shuma 570 

 
 570   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 626 
 

 626   

 
Shuma 626 

 
 626   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 626 
 

 626   

 
Shuma 626 

 
 626   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

SK Vllaznia  

Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 
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Nr.3 
P12.F2.O2.A3  
Mbështetje e ekipit të basketbollit femra te 
rritura 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 

 

Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 

rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 

objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

 

Objektivi: Mbështetje për disiplinën e basketbollit 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i basketbollit SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqates Vllaznia që në vitin 1934, merr pjesë në të  gjitha veprimtaritë kombëtare 

në bazë të rregulloreve të FSHB. 

Ekipi i të rriturve për femra i Vllaznisë përbëhet nga 15 sportistë dhe 2 trajnerë. 

Ky ekip ka arritur në vazhdimësi rezultate të larta në të gjitha aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare. Fitues i kupës së 

Republikës 2 herë në vitet 1962,1988. 

Për vitin 2018 synimi është të renditet në kater finalistet e pare, duke siguruar pjesëmarrjen ne fazën Play-off. 

ii. Synimi i projektit 

Sigurimi i kushteve optimale për zhvillimin e aktiviteteve të ekipit te basketbollit për të rritur për femra. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit i kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit ose palestra shkollore  në bashkepunim me DAR. 

 Sigurimi i bazës materiale si: Topa basketbolli, uniforma sportive, etj 

 Trajtim ushqimor tëe sportisteve 

 Pagesë me honorare të trajnereve. 

 Sigurimi i regjistrimit të ekipit në Kampionatin Kombëtar 

b) Rezultatet që prisni  

 Ekipi basketbollit i te rriturve per femra arrin objektivat e percaktuara SK Vllaznia. 

 Ekipi të rënditet 4 ekipeve më të mira të Kampionatit Kombëtar dhe të jetë pjesë e fazës Play Off. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 1006   1006   

A.2 Pagesa honorare ( trajnerë)  264   264   

A3. Federimi  130   130   

 
Shuma 1400 

 
 1400   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 1400 
 

 1400   

 
Shuma 1400 

 
 1400   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 1400 
 

 1400   

 
Shuma 1400 

 
 1400   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

SK Vllaznia  

Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 
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Nr.4 
P12.F2.O2.A4  
Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të reja 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 

rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 

objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

 

Objektivi: Mbështetje për disiplinën e basketbollit 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i basketbollit të të rinjve për femra SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1968 merr pjesë në të gjitha 
veprimtaritë kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHB. 
Ekipi i basketbollit të të rinjve për femra SK “Vllaznia” përbëhet nga 15 sportiste dhe 1 trajner. 
Gjatë historisë së tij ky ekip ka zënë gjithnjë vënde  të kënaqshme në renditje në aktivitetet e zhvilluara.  
Kampione kombëtare në vitin 2016. 
Për vitin 2018 synon të zere vendin e parë në kampion kombëtar për të reja. 

ii. Synimi i projektit 

Sigurimi i kushteve optimale për zhvillimin e aktiviteteve sportive tëekipit te basketbollit të të rinjve për femra SK “Vllaznia. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimi i kushteve të stervitjes në pallattin e sportit dhe në palestrat e ndryshme shkollore në bashkëpunim me DAR. 

 Sigurimi i trajtimit ushqimor të sportisteve  

 Pagese me honorare te trajnereve. 

b) Rezultatet që prisni  

 Ekipi i basketbollit të të rinjve per femra   

 Sigurimi i regjistrimit të ekipit në Kampionatin Kombëtar. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 283   283   

A.2 Pagesa honorare ( trajner)  97   97   

A.3 Federimi  100   100   

 
Shuma 480 

 
 480   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 530 
 

 530   

 
Shuma 530 

 
 530   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 530 
 

 530   

 
Shuma 530 

 
 530   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

SK Vllaznia  

Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 



 
 

42 
 

 

Nr.5 
P12.F2.O2.A5  
Mbështetje e ekipit të volejbollit meshkuj të 
rritur. 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 

 

Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 

rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 

objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

 

Objektivi: Mbështetje për disiplinën e volejbollit 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i voleibollit SK “Vllaznia“, si pjesë e Shoqates Vllaznia që në vitin 1924 merr pjesë në të gjitha veprimtaritë kombëtare në 

bazë të rregulloreve të FSHV. 

Ekipi i të rritur i Vllaznisë përbëhet nga 15 sportistë dhe 2 trajnerë.  

Fitues i kupës së Republikës 3 herë në vitet 1969, 1970, 1973. 

Kampion Kombëtar për here të pare ne vitin 2017.  

Në sezonin e ri sportiv, ky ekip synon të rishpallet kampion kombëtar për të dytin vit rradhazi. 

ii. Synimi i projektit 

Mbarëvajtja e ekipit të volejbollit më qellim rritjen e cilësise sportive dhe arritjen e objektivave të përcaktuara. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurim i kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit ose palestra shkollore në bashkëpunim me DAR. 

 Sigurimi i bazës materiale si: topa, komplete sportive, uniforma, rrjeta volejbolli, etj. 

 Trajtim ushqimor të sportistëve 

 Pagese me honorare të trajnereve, 

 Pagesa për gjyqtarët . 

b) Rezultatet që prisni  

Kushtet e mira për stërvitjen e ekipit, ndikojnë në arritjen e objektivave të ekipit të volejbollit  të të rriturve për meshkuj. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 

SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Trajtimeushqimore 2981   2981   

A.2 Pagesa honorare ( trajnerë)  264   264   

A.3 Pagesagjyqtarësh 200   200   

A.4 Federime  55   55   

 
Shuma 3500 

 
 3500   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 3500 
 

 3500   

 
Shuma 3500 

 
 3500   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 3500 
 

 3500   

 
Shuma 3500 

 
 3500   
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f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

SK Vllaznia  

Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 

Nr.6 
P12.F2.O2.A6  
Mbështetje e ekipit të volejbollit  femra të 
rritura 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 

 

Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 

rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 

objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve 

 

Objektivi: Mbështetje për disiplinën e volejbollit 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i volejbollit SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1925 merr pjesë në të  gjitha veprimtaritë kombetare në 

bazë te rregulloreve te FSHV. 

Ekipi i volejbollit te te rriturve per femra perbehet nga 15 sportistë dhe 2 trajnerë. 

Ky ekip është shpallur kampion kombëtar 3 herë në vitet 1947, 1957, 1960. 

Fitues i Kupes së Republikes 3 herë, në vitet 1962, 1963, 1964. 

Për vitin 2018 objektivi i këtij ekipi është të hyjë mes katër ekipeve me të mira të kampionatit kombëtar. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i kushteve optimale per zhvillimin e stervitjes se ekipit te volejbollit te te rriturve per femra. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit të kushteve të stervitjes në pallatin e sportit ose palestra shkollore në bashkepunim me DAR. 

 Sigurimi i bazes materiale si:topa volejbolli, uniforma sportive 

 Trajtim ushqimor të sportistëve 

 Pagese me honorare të trajnerëve. 

b) Rezultatet që prisni  

Rritja e cilësisë së sportit të volejbollit për femra nëpermjet sigurimit të kushteve optimale për stërvitje 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 1153.5   1153.5   

A.2 Pagesa honorare ( trajnerë)   264   264   

A.3 Frederimi  32.5   32.5   

 
Shuma 1450 

 
 1450   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 1450 
 

 1450   

 
Shuma 1450 

 
 1450   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 1450 
 

 1450   

 
Shuma 1450 

 
 1450   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

SK Vllaznia  

Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 
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Nr.7 
P12.F2.O2.A7 
Mbështetje e ekipit të volejboll 
meshkuj të rinj 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 

 

Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, 

zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me 

ushtrimin e këtyre funksioneve. 

 

Objektivi: Mbështetje për disiplinën e volejbollit 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i Volejbollit të të rinjve për meshkuj SK “Vllaznia“, si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1969 merr pjesë në të gjitha 
veprimtaritë kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHV. 
Ekipi i të rinjeve i volejbollit të meshkujve, Vllaznia përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner . 
Ky ekip ka fituar tre kampionate kombetare në vitet 1997, 2001, 2012. 
Për vitin 2017 synon të zëre vendin e parë në kampionatin kombëtar për të rinj. 

ii. Synimi i projektit 

Sigurimi i kushteve sa më të mira për zhvillimin e stërvitjes së ekipit të volejbollit për të rinj. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit te kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit dhe palestra shkollore në bashkëpunim me DAR. 

 Sigurimi i bazes materiale si: si uniforma sportive, topa, rrjeta, etj. 

 Trajtim ushqimor te sportisteve  

 Pagese me honorare te trajnereve. 

b) Rezultatet që prisni  

Rritje e cilësisë sportive të ekipit të volejbollit për të rinj duke bërë që të realizohet objektivi për shpalljen kampion të Shqiperise 
për të rinj. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 262   262   

A.2 Pagesa honorare (trajner)  176   176   

A.3 Pagesa gjyqtaresh. 4   4   

A.4  Federimi  28   28   

 
Shuma 470 

 
 470   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 520 
 

 520   

 
Shuma 520 

 
 520   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 520 
 

 520   

 
Shuma 520 

 
 520   

f) Periudha e zbatimit (kurfillon, kurpërfundon) 
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

SK Vllaznia  

Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 
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Nr.8 
P12.F2.O2.A8  
Mbështetje e ekipit të   Volejbollit femra të reja 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 
rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 
objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 
 
Objektivi: Mbështetje për disiplinën e volejbollit 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i volejbollit të të rinjve për femra SK “Vllaznia“, si pjesëe Shoqates Vllaznia që në vitin 1971  merr pjesë në të  gjitha 
veprimtaritë kombëtare në baze të rregulloreve të FSHV. 
Ekipi i të rejave i Vllaznise përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner. 
Ky ekip ka zëne vende të treta dhe të katerta në kampionatet  kombëtar. 
Në dy vitet e fundit ky ekip shpallet kampion kombëtar. Përkatësisht 2016, 2017 
Për vitin 2018 synon përsëri të zërë vendin e parë në kampionatin kombëtar të të rinjve për femra. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i kushteve optimale të stërvitjes për ekipin e volejbollit të të rinjve për femra në mënyre që të arrihen objektivat e ekipit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimi i kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit dhe palestra në bashkepunim me DAR 

 Sigurimi i bazës materiale uniforma, topa, rrjeta, etj. 

 Trajtim ushqimor të sportistëve  

 Pagesë me honorare të trajnerëve. 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi i volejbollit te te rinjve per femra realizon objektivat e ekipit. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 
                       

251.5 
  

            
251.5 

  

A.2 Pagesa honorare ( trajnerë) 
                      

194 
  194   

A.3  Federimi  
                       

24.5 
  

              
24.5 

  

 
Shuma 470 

 
 470   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 520 
 

 520   

 
Shuma 520 

 
 520   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 520 
 

 520   

 
Shuma 520 

 
 520   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

SK Vllaznia  

Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 
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Nr.9 
P12.F2.O2.A9  
Mbështetje ekipeve të boksit 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 

 

Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 

rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 

objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

 

Objektivi: Mbështetje për disiplinën e boksit 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i boksit SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1947 dhe më pas me rifillimin e këtij sporti pas vitit 1990, 

merr pjesë në të gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHB. 

Ekipi i të rriturve i Vllaznisë përbëhet nga 20 sportistë dhe 2 trajnerë. 

Ky ekip ka dalë kampion 21 herë, në vitet 1951, 1991 - 1995 dhe 1997 - 2013 dhe 2015 - 2017 

Fitues i kupës së Republikës 20 herë në vitet 1991 deri 1995 dhe 1997 deri 2013. 

Ekipi është kampion në fuqi dhe ka si synim të vazhdoje të jetë kampioni Shqiperisë edhe për sezonin e ri. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i kushteve optimale për zhvillimin e stërvitjes së ekipit të boksit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimi i kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit ose në palestra shkollore nëbashkëpunim me DAR. 

 Sigurimi i bazës materiale si: Doreza boksi, uniforma sportive,etj  

 Trajtim ushqimor  të sportistëve. 

 Pagesë me honorare të trajnerëve , 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi i boksit arrin objektivat e synuaranga SK “Vllaznia” 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 2368.3   2368.3   

A.2 Pagesa honorare ( trajnerë)  528   528   

A.3 Federimi  3.7   3.7   

 
Shuma 2900 

 
 2 900   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 2500 
 

 2500   

 
Shuma 2500 

 
 2500   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 2500 
 

 2500   

 
Shuma 2500 

 
 2500   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

SK Vllaznia  

Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 
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Nr.10 
P12.F2.O2.A10 
Mbështetje e ekipit të atletikës  meshkuj të 
rritur 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 

 

Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 

rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 

objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

 

Objektivi: Mbështetje për disiplinën e atletikës 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i atletikës SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1920 merr pjesë në të gjitha veprimtaritë kombëtare në 
bazë të rregulloreve të FSHA. 
Pjesmarres ne Kampionatin te rritur Ballkanik (salla te mbyllura); Kampionati Europian te rritur (salla te mbyllura); Kampionati 
Ballkanik U-18; Kampionati Ballkanik te rinj; Kampionati Ballkanik te rritur; Kampionati Europian te ritur; Olimpiada Rio 2016. 
Metting nderkombetar Tivar (Mali Zi); Metting nderkombetar per mosha U-15 Split (Kroaci). 
Kapionat Kombetar per vitin 2016, Izmir Smajlaj (kercim se gjati, kercim 3-hapesh); Bajram Muco (110m/pengesa); Bledar Mesi 
(3000m/pengesa; Bajram Muco, Muhamed Cengeli, Lulzim Cengeli, Ardit Rrashi (4x100m stafete),  Mario Shestani 
(100m,200m). 
 Ekipi i atletikes perbehet nga 70 atlete dhe 6 trajnere. Mosha 10-15 vjec 35 atlete, Mosha 16-19 vjec 15 atlete, Te rritur 20 
atlete.  
Ky ekip ka dalë kampin 16 herë në vitet 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2003, deri ne 2005, 2009 deri në 2015 kampion 
absolut. 
Fitues i kupës së Republikës në 26 vitet e fundit në vitet 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 
Ekipi është shpallur kampion edhe në aktivitetin ‘Adriatic Games’ që u zhvillua në Mal të Zi në Tetor 2017. 
Kampion në fuqi dhe me objektiv për te dale kampion përsëri edhe në 2018. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i kushteve optimale për zhvillimin e stervitjes së ekipit të atletikës të të riturve për meshkuj. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimi i bazës materiale si: këpuce atletike, uniforma sportive, etj. 

 Trajtim ushqimor të sportistave.  

 Pagese me honorare të trajnereve. 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi i atletikes te te rriturve te Vllaznise arrin objektivat e tij. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 

SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali (mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 2255.5   2255.5   

A.2 Pagesa honorare ( trajnerë) 528   528   

A.3 Federimi  16.5   16.5   

 
Shuma 2800 

 
 2 800   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali (mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 2800 
 

 2800   

 
Shuma 2800 

 
 2800   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali (mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 2800 
 

 2800   

 
Shuma 2800 

 
 2800   
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f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

SK Vllaznia  

Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 
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Nr.11 
P12.F2.O2.A11  
Mbështetje e ekipit të Çiklizëm meshkuj të 
rritur 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 

 

Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 

rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve 

dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre 

funksioneve. 

 

Objektivi: Mbështetje për disiplinën e çiklizmit 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i Ciklizmit të të rriturve SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1905 merr pjesë në të gjitha veprimtaritë 
kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHC. 
Ekipi i ciklizmit të të rriturve të Vllaznise përbehet nga 8 sportistë dhe 1 trajner . 
Ky ekip ka zëne vende të para ne kampionatet kombëtare (Rrethi ciklistik i Shqipërisë) 7 herë ne vitet 1982, 1984, 1985, 1998, 
1989, 1995, 1997. 
Ky ekip ka sportistë të talentuar  dhe me prespektivë, ku në vitin 2017 dolën kampion si individë ashtu edhe si ekip  
Për vitin 2018 synon të zërë vendin e parë në kampionatin kombëtar për të rritur. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i kushteve optimale për stervitje dhe pjeseëmarrje në aktivitetet e parashikuara për ekipin e ciklizmit të të rriturve të 
Vllaznisë. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimi i bazes materiale si uniforma, pjese kembimi per bicikleta, etj  

 Trajtim ushqimor te sportisteve. 

 Pagese me honorare te trajnereve. 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi arrin objektivat e vendosura per sezonin 2018. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 1115.7   1 115.7   

A.2 Pagesahonorare ( trajner)  132   132   

A.3 Federimi  2.3   2.3   

 
Shuma 1250 

 
 1250   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 1200 
 

 1200   

 
Shuma 1200 

 
 1200   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 1200 
 

 1200   

 
Shuma 1200 

 
 1200   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

SK Vllaznia  

Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 

   



 
 

50 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  
 
 

    

        

        

 
  

 
    

  

 

 
    

   
 

    

 
  

 
    

  
 

 
    

 
  

 
    

 
  

 
    

  

 



 
 

51 
 

 

Nr.12 
P12.F2.O2.A12 
 Mbështetje e ekipit të Futbollit femra të 
rritura 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 

 

Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 

rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve 

dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

 

Objektivi: Mbështetje për disiplinën e futbollit 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i futbollit i femrave për të rritur, SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqates Vllaznia që në vitin 2013 merr pjesë në të gjitha 

veprimtarite kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHF. 

Ekipi i futbollit të femrave për të rritur i Vllaznisë përbëhet nga 25 sportiste dhe 2 trajnerë. 

Ky ekip ka dale kampion kombëtar 2 herë në vitet 2013, 2014, 

Fituesikupës se Republikës 2 herënëvitet 2014, 2015 dhefituesiSuperkupëssëShqipërisë. Kamarrëpjesënë champion ligen e 

Europës. Nëevitin 2014, nëLituaninëgrupevetëmpërgolavarazh, përnjegolmëpak, nuk u arrittëkualifikohejpërnëcerekfinalet e 

ChanpionLigës se Europës. Ne 2015, në Champions Ligen e Europes, në Sarajeve kemi zene vendin e tretë në grup. 

Kampion në fuqi.  

Per vitin 2018, objektivi i ekipit është të shpallet kampion kombëtar, fitues i Kupës se Republikës, fitues i Superkupës së 

Republikës dhe kalimin në grupe në Champions Ligë. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimin e kushteve optimale për stervitjen dhe mbarëvajtjen e ekipit sportiv të futbollit të femrave për të rritur me qëllim arritjen 
e objektivave të ekipit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimi i kushteve të stërvitjes në kompleksin e futbollit në Golem. 

 Sigurimi i bazës materiale si:topa futbollit, uniforma sportive,  

 Trajtim ushqimor te sportisteve 

 Pagese me honorare te trajnereve. 

b) Rezultatet që prisni  

Realizimi i objektivave te ekipit te futbollit te femrave per te rritur “Vllaznia” per sezonin ne vazhdim. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 668   668   

A.2 Pagesë honorare (trajner) 132   132   

 
Shuma 800 

 
 800   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 500 
 

 500   

 
Shuma 500 

 
 500   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 500 
 

 500   

 
Shuma 500 

 
 500   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
SK Vllaznia  
Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 
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Nr.13 
P12.F2.O2.A13 
Mbështetje e ekipit të Gjimnastikës femra të 
rritura 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 

 

Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 

rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 

objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

 

Objektivi: Mbështetje për disiplinën e gjimnastikës 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i Gjimnastikës për të rritur SK “Vllaznia” si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1949  merr pjesë në të gjitha veprimtaritë 

kombëtare në bazë të rregullores së FSHGJ. 

Ekipi përbëhet nga 10 sportistë dhe 1 trajner. 

Ekipi i gjimnastikës i të rriturve për meshkuj ka zënë vendin e parë në vitet 1976-1977, ndërsa ekipi i gjimnastikës i të rriturve 

për femra ka zëne 6 herë vendin e parë në kampionatet në vitet 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015.  

Objektivat tona janë:  

Ekipi i të zhvilloje aktivitetet zyrtare dhe miqsore gjatë vitit 2017, në kushte optimale duke zbatuar rregulloret e F.SH.GJ. 

Të marrë pjesë në kampionatin kombëtar si ekip dhe të zërë vendin e parë për vitin 2018. 

Të marrë pjesë në kampionatin kombëtar duke zëne vendin e tretë. 

Të nxise të rinjt e të rejat të merren me gjimnastikë për krijimin e ekipeve të reja dhe të rinjve. 

Pjesmarrje në aktivitete zyrtare, miqësore dhe ndërkombëtare. 

Të përsërisë rezutate të larta sportive, rritjen e cilësisë sportive nëpërmjet stërvitjes. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i kushteve me të mira të mundshme për zhvillimin e stërvitjes së ekipit të gjimnastikës me qëllim arritjen e objektivave. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit të kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit dhe palestra në bashkëpunim me DAR. 

 Sigurimi i bazës materiale si: uniforma, paisje ushtrimore, etj 

 Trajtim ushqimor të sportisteve 

 Pagesë me honorare të trajnereve. 

b) Rezultatet që prisni  

Rritjecilësore e ekipit të gjimnastikës e shprehur nga arritja e objektivave të ekipit. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportëdashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 714   714   

A.2 Pagesa honorare ( trajnerë)  132   132   

A.3  Federimi  4   4   

 
Shuma 850 

 
 850   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 900 
 

 900   

 
Shuma 900 

 
 900   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 900 
 

 900   

 
Shuma 900 

 
 900   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

SK Vllaznia  

Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 
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Nr.14 
P12.F2.O2.A14  
Mbështetje e ekipit të Hendbollit meshkuj të rritur 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 

 

Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve 

sportive dhe rekreacionale, zhvillimi dhe 

administrimi i institucioneve dhe objekteve që 

lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

 

Objektivi: Mbështetje për disiplinën e hendbollit 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 
 

i. Situata  

Ekipi i Handbollit të të rriturve SK “Vllaznia” si pjesë e Shoqatës Vllaznia ka ushtruar aktivitetin e tij në vitet 1970 deri në 1973 
dhe rifillon mbas vitit 1989. Merr pjesë në të gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHH. 
Ekipi i të rriturve i Vllaznisë përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner . 
Ky ekip ka dalë kampion kombëtar 1 herë në vitin 1994. 
Ky ekip mbas vitit 1994 deri në vititn 1998 nuk merr pjesë në asnjë aktivitet për arsye financiare  dhe fillon aktivitet në vitin 1999 
e në vazhdim. 
Ekipi i të rriturve në vitin 2014, 2015, renditet në vendin e dytë dhe të tretë duke patur rezultate shumë të mira në aktivitetet 
kombëtare dhe merr pjesë disa here në aktivitetet miqësore ndërkombëtare. 
Për vitin 2017 synon të dale kampion për të rritur dhe të marre pjesë dhe në kampionatin e rinjve. 
Objektivat e ekipit janë: 
Pjesmarrje në Kampionatin e Kupën e Republikës. 
Pjesmarrje në aktivitete zyrtare e miqësore ndërkombëtare. 

ii. Synimi i projektit 

Synojme që ekipet e të rriturve dhe të rinjve të zhvilloje aktivitetet zyrtare dhe miqësore gjatë vitit 2017, në kushte optimale duke 
zbatuar rregulloret e F.SH.H. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit të kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit dhe palestra shkollore në bashkëpunim me DAR. 

 Pagese me honorare të trajnerëve. 

 Sigurimi i pjesëmarrjes në kampionat kombëtar, nëpërmjet pagesës të federimit vjetor. 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi Handbollit te rritur “Vllaznia” zhvillon aktivitetin e tij vjetor ne kushte optimale te stervitjes, baze materiale sportive e 
garantuar  
Arritje e objektivave te ekipit 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 

SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 Totali ( mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferi
me 

A.2 Pagesa honorare ( trajner) 130   130  

A.3 Federimi  1   1  

 
Shuma 131 

 
 131  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 Totali ( mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferi
me 

A.1 Shpenzime operative 186 
 

 186  

 
Shuma 186 

 
 186  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 Totali ( mije lekë) 
 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferi
me 

A
.
1 

Shpenzime operative 186 
 

 186  

 
Shuma 186 

 
 186  
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f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

SK Vllaznia  

Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 
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Nr.15 
P12.F2.O2.A15  
Mbështetje e ekipit i Mundjes meshkuj te rritur 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 

 

Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 

rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve 

dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre 

funksioneve. 

 

Objektivi: Mbështetje për disiplinën e mundjes 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i mundjes SK “Vllaznia” si pjesë e Shoqatës Vllaznia, që në vitin 1946, merr pjesë në të gjitha veprimtaritë kombëtare në 

bazë të rregulloreve të FSHM. 

Ekipi i të rriturve të Vllaznisë përbëhet nga 10 sportistë dhe 1 trajner. 

Ky ekip ka dalë N/kampion 2 herë në vitet 2009, 2010, nga vitit 2010 dhe deri 2015 renditet në e vendin e tretë. Sportistë 

cilësore, kampione individual për këto vite kanë dalë 7 vetë. 

Për vitin 2017 synimi do të jete si ekip vendin e parë. 

Objektivat e ekipit janë: 

Pjesmarrje në Kampionat e Kupën e Republikës sipas kalendarit të FSHM. 

Pjesmarrje në aktivitete zyrtare e miqsore ndërkombëtare. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i kushteve optimale per zhvillimin e stërvitjes se ekipit te Mundjes me qellim arritjen e objektivave te ekipit 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit të kushteve të stërvitjes ne pallatin e sportit ose palestra shkollore në bashkëpunim me DAR. 

 Sigurimi i bazës materiale si: komplete sportive,  

 Trajtim ushqimor te sportisteve,  

 Pagese me honorare te trajnereve 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi i Mundjes për të rritur Vllaznia zhvillon aktivitetin e tij vjetor në kushte optimal të stërvitjes dhe bën të mundur arritjen e 

objektivave të ekipit. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 

SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 601.5   601.5   

A.2 Pagesa honorare ( trajner)  132   132   

A.3  Federimi  6.5   6.5   

 
Shuma 740 

 
 740   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 745 
 

 745   

 
Shuma 745 

 
 745   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 745 
 

 745   

 
Shuma 745 

 
 745   
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f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

SK Vllaznia  

Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 
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Nr.16 
P12.F2.O2.A16  
Mbështetje e ekipit te Notit te rritur  dhe te 
rritura 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 

 

Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 

rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve 

dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

 

Objektivi: Mbështetje për disiplinën e notit 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i notit për të rritur SK “Vllaznia” si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1920 merr pjesë në të gjitha veprimtaritë 
kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHN. 
Ekipi i notit për të rritur i Vllaznisë përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner. 
Në gara individuale ka pasur shumë rezultate të larta, gjithsej 30 medalje ari, argjendi dhe bronzi. 
Për vitin 2017 synon të zërë vendin e parë në  kampionatin kombëtar për tëe rritur individuale dhe për të rritura vendin e dytë 

individuale në garat individuale. 

ii. Synimi i projektit 

Te krijohen kushtet optimale për zhvillimin e stërvitjeve për ekipin e notit për të rritur për femra e meshkuj. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimi i kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit dhe në  palestra shkollore në bashkëpunim me DAR ndërsa në 
sezonin dimëror dhe për sezonin veror të bëjne stërvitje në pishina private, në mungese të saj. 

 Pagesë me honorare të trajnerëve. 

 Sigurimi i pjesëmarrjes në kampionat kombëtar, nëpërmjet pagesës të federimit vjetor. 

b) Rezultatet që prisni  

Arritjen e objektivave te vendosura nga ekipi. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 

SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. 
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.2 Pagesa honorare ( trajner)  72   72   

A.3 Federimi  25   25   

 
Shuma 97 

 
 97   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 197 
 

 197   

 
Shuma 197 

 
 197   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 197 
 

 197   

 
Shuma 197 

 
 197   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

SK Vllaznia  

Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 
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Nr.17 
P12.F2.O2.A17  
Mbështetje e ekipit te peshngritjes  meshkuj 
te rritur 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 

 

Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 

rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 

objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

 

Objektivi: Mbështetje për disiplinën e peshngritjes 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i Peshngritjes SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqates Vllaznia qysh ne vitin 1946.merr pjese ne te  gjitha veprimtarite 
kombetare ne baze te rregulloreve te FSHP. 
Ekipi i te rriturve i Vllaznise perbehet nga 10 sportiste dhe 3 trajnere. 
Ky ekip ka dale kampion 8 here ne vitet 1972, 1973, 1976, 1978, 1991, 2004, 2008, 2009. 
Fituesikupes se Republikes 4 here ne  vitet 1977, 1988, 2010, 2011 
I vetmiekipqeeshteshpallurkampioniEuropes per territur, terinje, dheparaterinje,  
Per 2017, siekipsynojmetitullinkampionkombetar, kupen e Republikes, dhemedaljeEuropiane. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimiikushteveoptimale per zhvillimin e stervitjes se ekipittepeshengritjes me qellimrealizimin e objektivaveteekipit.   

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit te kushteve te stervitjes ne pallatin e sportit ose palestra shkollore ne bashkepunim me DAR 

 Sigurimi i bazes materiale si: uniforma sportive, vegla ushtrimore etj. 

 Trajtim ushqimor te sportisteve.  

 Pagese me honorare te trajnereve ,. 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi Peshngritjes per te rritur Vllaznia zhvillon aktivitetin e tij vjetor ne kushte optimale te stervitjes dhe arrin objektivat e ekipit. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. 

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 886   886   

A.2 Pagesa honorare ( trajnerë)  396   396   

A.3 Federimi  18   18   

 
Shuma 1300 

 
 1300   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 1530 
 

 1530   

 
Shuma 1530 

 
 1530   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 1530 
 

 1530   

 
Shuma 1530 

 
 1530   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

SK Vllaznia  

Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 

Nr.18 
P12.F2.O2.A18  
Mbështetje e ekipit te Ping - Pong te rritur 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 

 

Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 

rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 

objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

 

Objektivi: Mbështetje për disiplinën e ping - pongut  
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a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i Ping-pongut i te rriturve SK “Vllaznia“, si pjese e Shoqates Vllaznia qe ne vitin 1965 deri ne 1985 dhe me rifillimin e 
aktiviteteve te ketij sporti pas vitit 1990, merr pjese ne te gjitha veprimtarite kombetare ne baze te rregulloreve te FSHP. 
Ekipi i te rriturve i Vllaznise perbehet nga 8 sportiste dhe 1 trajner. 
Ky ekip ka dale kampion kombetar 6 here ne vitet 1966, 1968, 1970, 1975, 1982, 1983. 
Ky ekip, qe ne vitin 1990 merr pjese rregullisht ne kampionatin kombetar dhe kupat e Republikes duke zene vende te dyta dhe 

te treta. Per vitin 2017 synon te dale nen/kampion per te rritur , dhe te marre pjese dhe ne kampionatin e rinjve. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i kushteve me te mira te mundshme per ekipin e Ping-Pongut “Vllaznia” me qellim arritjen e objektivave te ekipit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit te kushteve te stervitjes ne pallatin e sportit ose palestra shkollore ne bashkepunim me DAR. 

 Pagese me honorare te trajnereve. 

 Sigurimi i pjesëmarrjes në kampionat kombëtar, nëpërmjet pagesës të federimit vjetor. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi i kushteve optimale per stervitje te ekipit te Ping pongut te Vllaznise me qellim arritjen e objektivave te ekipit. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 

SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.2 Pagesa honorare ( trajner) 132   132   

A.3 Federimi  68   68   

 
Shuma 200 

 
 200   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 160 
 

 160   

 
Shuma 160 

 
 160   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 160 
 

 160   

 
Shuma 160 

 
 160   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

SK Vllaznia  

Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 
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Nr.19 
P12.F2.O2.A19  
Mbështetje e ekipit te Shahut te rritur 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 

 

Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 

rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 

objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

 

Objektivi: Mbështetje për disiplinën e shahut  

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i Shahut SK “Vllaznia“, si pjese e Shoqates Vllaznia, qe ne vitin 1944 merr pjese ne te  gjitha veprimtarite kombetare ne 
baze te rregulloreve te FSHSH. 
Ekipi i te rriturve i Vllaznise perbehet nga 8 sportiste dhe 1 trajner. 
Ky ekip ka dale kampion kombetar 1 here ne vitin 2008. 
Per vitin 2017 objektivi i ketij ekipi eshte te zere vendin e pare dhe individual te ruaj titullin kampion Franc Ashiku. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i kushteve sa me te mira te mundshme per ushtimin e te gjitha aktiviteteve te ekipit te shahut per te rritur. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit te kushteve te stervitjes 

 Pagese me honorare te trajnereve. 

 Sigurimi i pjesëmarrjes në kampionat kombëtar, nëpërmjet pagesës të federimit vjetor. 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi i shahut ploteson objektivat e percaktuara nga sport Klubi Vllaznia. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. 

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.2 Pagesa honorare ( trajner)  132   132   

A.3 Federimi  5   5   

 
Shuma 137 

 
 137   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 137 
 

 137   

 
Shuma 137 

 
 137   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative  
 

 137   

 
Shuma 137 

 
 137   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

SK Vllaznia  

Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 
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Nr.20 
P12.F2.O2.A20 Mbështetje e ekipit të xhudos për të rritur/të 
rritura 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 

 

Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 

rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 

objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

 

Objektivi: Mbështetje për disiplinën e xhudos 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i Xhudos si pjesë e SK Vllaznia, që në vitin 1991, merr pjesë në të  gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHXH. 
Ekipi përbëhet nga 40 kadet (grupmoshat), 30  të rinj dhe të rritur dhe  5  trajnerë.  
Kupa e Republikes ka filluar të organizohet që nga viti  2001 me  emrin  “Kupa  Anton  Shkoza”. 
Nga viti  2001 deri në vitin 2009 ekipi Vllaznia është shpallur gjithmonë fitues i Kupes.  
Gjithsej ekipi Vllaznisë është shpallur 9 herë kampion i Kupës së Republikës.  
Nga vitet 1993 deri në vitin 2012 ekipi i Xhudos Vllaznia shpallet Kampion Kombëtar për të rritur, të rritura dhe grup mosha.  
Në vitet  2013, 2014, 2015 Ekipi i Xhudos nuk merr ftesë për në Kampionatin Kombëtar.  
Nëvitin 2016 ekipi i Vllaznisë në xhudo shpallet sërish kampion kombëtar për të 20-tën here në të gjitha disiplinat, për të rritur, për të rritura dhe 
grupmoshat.    
Kadet  kampionë për vitin 2016 u shpallën Xhovani Shkoza, Emanuel  Guri; kadete kampione për vitin 2016 u shpallën Xhensila Gjoka, Aurora 
Demaj, Sara Kovacaj, Fatlime Hasani, Fabjona Hasani.  
Të rritur kampion kombëtar për vitin 2016 u shpallën Roland  Vasia, Juli Marku, Ndoc Ndoci, të rritura kampion kombëtar për vitin 2016 u 
shpallën Aurora Shkoza, Anxhela Krasniqi Julanda Bacaj. 
Ekipi i Xhudos merr pjesë në shumë aktivitete ndërkombëtare gjatë vitit duke përfaqësuar denjësisht në këtë discipline qytetin e Shkodrës, gjatë 
viti 2016 vlen të theksohen përformancat me medalje në disa vende të Europës si në Kopenhagen, Montenegro, Bosnje, Kroaci, 
Romani, Bullgari, Kosove.  
Aktivitetet më të rëndësishme të këtij viti të njohura zyrtarisht: Kupa e Evropës për Kadet në Maj 2016, Cluj-Napoca-Romani  ku xhudisti i 
Vllaznise Xhovani Shkoza në peshën 66 kg fitoi dy turne duke u radhitur në vendin e 16-të nga 50 konkurent në peshën e tij; Kampionati 
Ballkanik për të rritur, ku xhudistja e vllaznisë  Aurora Shkoza (e para femër në Shqipëri) arrin të shkojë deri në ndeshjen për medaljen e bronxit 
në Ballkan, radhitet në vendin e 5 – të në kategorinë  52 kg.  
Ekipi i xhudos organizon edhe aktivitete dhe takime ndërkombëtare si Kupa "Vllaznia" për grupmoshat, "Kupa Nene Tereza".  
Themeluesit e xhudos në qytetin e Shkodrës  Anton  Shkoza i është akorduar mirënjohje e veçantë nga Federata Botërore e Xhudos në botë për 

kontribut ndërkombëtar. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i kushteve optimale per stervitjen e ekipeve te xhudos per te rritur dhe te rinj, per femra dhe per meshkuj. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit te kushteve te stervitjes ne palestra shkollore ne bashkepunim me DAR. 

 Sigurimi i bazes materiale si uniforma sportive, etj. 

 Trajtim ushqimor te sportistave 

 Pagese me honorare te trajnereve. 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi xhudos te te rriturve dhe te rinjve, per femra e meshkuj arrin objektiva maksimale në çdo aktivitet ku merr pjesë duke marrë çmimet e para 

në çdo disiplinë. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 

SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 Totali ( mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime 
Kapital
e 

A.1 Trajtime ushqimore 529.2   529.2   

A.2 Pagesa honorare ( trajnerë)  264   264   

A.3 Federimi  6.8   6.8   



 
 

62 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shuma 800 

 
 800   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 Totali ( mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime 
Kapital
e 

A.1 Shpenzime operative 800 
 

 800   

 
Shuma 800 

 
 800   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 Totali ( mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime 
Kapital
e 

A.1 Shpenzime operative 800 
 

 800   

 
Shuma 800 

 
 800   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

SK Vllaznia  

Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 
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Nr.20 
P12.F2.O2.A21 Mbështetje e ekipit të xhudos 
për moshat  të rinj / të reja 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 

 

Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 

rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve 

dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

 

Objektivi: Mbështetje për disiplinën e xhudos 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i Xhudos si pjesë e SK Vllaznia, që në vitin 1991, merr pjesë në të  gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të rregulloreve 
të FSHXH. 
Ekipi përbëhet nga 40 kadet (grupmoshat), 30  të rinj dhe të rritur dhe  5  trajnerë.  
Kupa e Republikes ka filluar të organizohet që nga viti  2001 me  emrin  “Kupa  Anton  Shkoza”. 
Gjithsej ekipi Vllaznisë është shpallur 9 herë kampion i Kupës së Republikës.  
Nga vitet 1993 deri në vitin 2012 ekipi i Xhudos Vllaznia shpallet Kampion Kombëtar për të rritur, të rritura dhe grup mosha.  
Nëvitin 2016 ekipi i Vllaznisë në xhudo shpallet sërish kampion kombëtar për të 20-tën here në të gjitha disiplinat, për të rritur, 
për të rritura dhe grupmoshat.    
Kadet  kampionë për vitin 2016 u shpallën Xhovani Shkoza, Emanuel  Guri; kadete kampione për vitin 2016 u shpallën 
Xhensila Gjoka, Aurora Demaj, Sara Kovacaj, Fatlime Hasani, Fabjona Hasani.  
Ekipi i Xhudos merr pjesë në shumë aktivitete ndërkombëtare gjatë vitit duke përfaqësuar denjësisht në këtë discipline qytetin e 
Shkodrës, gjatë viti 2016 vlen të theksohen përformancat me medalje në disa vende të Europës si në Danimarkë, Mal i Zi, 
Bosnje, Kroaci, Romani, Bullgari, Kosove.  
Aktivitetet më të rëndësishme të këtij viti të njohura zyrtarisht: Kupa e Evropës për Kadet në Maj 2016, Cluj-Napoca-Romani  ku 
xhudisti i Vllaznise Xhovani Shkoza në peshën 66 kg fitoi dy turne duke u radhitur në vendin e 16-të nga 50 konkurent në 
peshën e tij; Kampionati Ballkanik për të rritur, ku xhudistja e vllaznisë  Aurora Shkoza (e para femër në Shqipëri) arrin të 
shkojë deri në ndeshjen për medaljen e bronxit në Ballkan, radhitet në vendin e 5 – të në kategorinë  52 kg.  

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i kushteve optimale per stervitjen e ekipeve te xhudos per te rritur dhe te rinj, per femra dhe per meshkuj. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit te kushteve te stervitjes ne palestra shkollore ne bashkepunim me DAR. 

 Sigurimi i bazes materiale si uniforma sportive, etj. 

 Trajtim ushqimor te sportistave 

 Pagese me honorare te trajnereve. 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi xhudos te te rriturve dhe te rinjve, per femra e meshkuj arrin objektiva maksimale në çdo aktivitet ku merr pjesë duke 
marrë çmimet e para në çdo disiplinë. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 106   106   

A.2 Pagesa honorare ( trajnerë) 
                       

194 
  

            
194 

  

 
Shuma 300 

 
 300   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 500 
 

 500   

 
Shuma 500 

 
 500   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 500 
 

 500   

 
Shuma 500 

 
 500   
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f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
SK Vllaznia  
Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 

 


