
ANEKSI I 

 

FORMA E SHPREHJES SË INTERESIT 

Emërtimi i Organizatës ________________________________________________ 

Adresa   ________________________________________________ 

Qyteti    ____________________ 

Drejtuesi(t) i(e) organizatës ________________________________________________ 

Telefon _______________   Fax _____________________ 

E-mail  _______________________________ 

Fusha e interesit: 

Lutem caktoni më poshtë fushën e interesit për të cilën aplikoni, bazuar në Termat e 
Referencës së Thirrjes për Aplikim. 
 
 
  

Bashkë-financim ___________________________ në përputhje me ToR’s 

 
Përshkrimi i Projektit 
 
I. Rëndësia, përputhja e projektit me strategjitë, si dhe sinergjia/inovacioni në 
vazhdim të projekteve të tjera të ngjashme 
 
 



Përshkruani rëndësinë, përputhja e projektit me strategjinë kombëtare të HIV/AIDS, 

rajonale, lokale si dhe sinergjinë/inovacionin në vazhdim të projekteve të tjera të 

ngjashme. 

 
 
 
II. Përshkrimi i situatës, problematikës të popullatat target  
 
Përshkruani situatën, problematikën, karakteristikat e popullatës target për të cilën po 

aplikoni .  

 

 
 
III. Përshkrimi i ndërhyrjeve 
 
Përshkruani në mënyrë koncize ndërhyrjet që parashikoni të realizoni, mënyrën e zbatimit 

dhe zonën e ndërhyrjes për popullatën target duke iu referuar termave të referencës. 

A ekzistojnë programe të ngjashme në zonat e ndërhyrjes. A ka mbivendosje me 

programe/ndërhyrje të realizuara nga institucione të tjera. 

 

 
 
IV. Ndërhyrje të mëparshme 
 
Përshkruani ndërhyrje të mëparshme të cilat ka realizuar institucioni juaj në fushat e 

interest dhe popullatat target për të cilat po aplikoni.  

 
 
V. Përshkrimi i eksperiencës së Organizatës dhe përvojës së personelit të 
organizatës dhe përvojës së personelit që do punojë/do përfshihet në projekt 
 
Përshkruani eksperiencën e organizatës, një informacion të përgjithshëm rreth 

organizatës, kapaciteteve të saj në realizimin e aktiviteteve, cfarë projektesh ka realizuar 

këto 5 (pesë) vitet e fundit, fushat e veprimit të saj, si dhe përvojën e personelit të 

organizatës ( të paguar dhe vullnetarë), dhe përvojën e personelit që do punojë/ do 

përfshihet në projekt . 

 



VI. Përshkrimi mbi Qëndrueshmërinë e Projektit 
 
Përshkruani se si mendoni që aktivitetet e projektit që do zbatoni, pas ndërprerjes së 

financimit nga Fondi Global do të kenë qëndrueshmëri. 


