
 
 
 
 
 
MINISTRIA E SHËNDETËSISË 

                                              DHE MBROJTJES SOCIALE 
 

 
KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI  

 
PËR 

  
“Projekt –propozime në kuadrin e Grantit të Fondit Global për HIV/AIDS dhe TB“ 

 
Fondi Global për Luftën ndaj SIDA-s, Tuberkulozit dhe Malaries, i themeluar në Janar të vitit 
2002, është një institutcion financimi shtesë për qasjen kundër tri sëmundjeve të sipër përmendura.  

Qëllimi i Fondit Global kundër AIDS, TB dhe Malaries (GFATM) është: të tërheq, të menaxhojë 
dhe të shpërndajë burime financiare përmes partneritetit të sektorit publik, shoqërisë civile dhe 
sektorit privat, që do të mundësojë nje kontribut të qëndrueshëm dhe te qenësishëm në 
parandalimin e infeksionit, sëmundjes dhe vdekjeve, duke zvogëluar peshën e HIV/AIDS, TB dhe 
Malaries në vendet me të ardhura të ulëta. 

Si Përfituesi Kryesor (PR) i Grantit të Fondit Global kundër HIV dhe TB në Shqipëri, Ministria e 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, do të fillojë zbatimin e projektit që ka si synim mbajtjen  
nën kontroll të epidemisë së HIV/AIDS dhe TB në nivelet aktuale të ulëta dhe reduktimin e 
sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë si pasojë e HIV/AIDS dhe TB në Shqipëri 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, nëpërmjet Njësisë së Menaxhimit të Projektit 
(PMU) fton të gjithë organizatat jo-fitimprurëse (OJF), institucionet qeveritare, akademike, 
shoqatat e personave që jetojnë ose janë të afektuar nga HIV/AIDS dhe TB, organizatat 
ndërkombëtare të shfaqin interesin e tyre për paraqitjen e projekt propozimeve për zbatimin e 
aktiviteteve të grantit sipas termave të referencës të publikuara në faqen e internetit të MSHMS dhe 
të MKV. Organizatat  e interesuara duhet të ofrojnë informacion që të demonstrojnë se ato kanë 
kualifikimet e kërkuara dhe eksperiencat e ngjashme për realizimin e këtyre aktiviteteve.  

 
Shprehjet e interesit duhet të dorëzohen me shkrim në adresën e mëposhtëme (dorazi në Zyrën e 
Protokolllit, dhe e-mail) deri në datë 26.02.2018, ora 16:30 . 
 
Për më shumë informacion mund të kontaktoni në adresën e mëposhtme: 
 
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 
NJËSIA E MENAXHIMIT TE PROJEKTIT (PMU) 
www.shendetesia.gov.al 
www.ccm-albania.al 
e-mail : info@shendetesia.gov.al 
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