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      DREJTORIA PËR KULTURË RINI DHE SPORT 

 
Lista e përfituesve të projekt/propozimeve  sipas thirrjes publike të datës 18.02.2022 

 

 
          Nr                          Emri           Përshkrimi                             

 

1 

Gyner Halili Mbështetje financiare për realizimin e 

projektit “Kultura dhe Edukimi përmes 

Artit” 

2 Sejdi Gashi Mbështetje financiare për realizimin e 

projektit “Kultura Gjuhësore tek të 

Rinjët e Fushë-Kosovës 

3 Leutrim Edipi Mbështetje financiare për realizimin e 

pjesëmarrjes në samitin ndërkombëtar 

“LEAP SUMMIT” Kroaci 

4 Fehmi Gashi Mbështetje financiare për realizimin e 

projekti “Dita botërore e Rome” 

5 Vildane Latifi Mbështetje financiare për realizimin e 

botimit të librit “Proza Tregimtare e 

Mitrush Kutelit” 

6 Valmir Berisha Mbështetje financiare për realizimin e 

projekti “Aktiviteti Fizik dhe 

Teknologjia Kompjuterike” 

7 Xhavit Dervisholli Mbështetje financiare për realizimin e 

projekti kulturor-artistik “Sofra e 

Vragolis” 

8 Florent Sllaniku Mbështetje financiare për realizimin e 

projekti “Ndikimi i COVID-19 në rinin 

e Fushë-Kosovës” 

9 Erind Rexhaj Mbështetje financiare për realizimin e 

projekti “Sport for a day” 

10 Atdhe Gërguri Përkrahje ne sportin e Notit, ngritja e 

nivelit ne gara ndërkombëtar e projekti 

“Orientimi i  të rinjëve të Fushë-

Kosovës në drejtimet Bachelor në 

“Universitetin e Prishtinës” 

11 Herolin Orllati Mbështetje financiare për realizimin e 

pjesëmarrjes në samitin ndërkombëtar 

“LEAP SUMMIT” Kroaci 

12 Tuana Gërguri Mbështetje financiare për realizimin  e 

aktivitetit “Përkrahje në sportin e 

Notit, ngritja e nivelit në gara 

ndërkombëtar” 

13 Amira Gërguri Mbështetje financiare për realizimin  e 

aktivitetit “Përkrahje në sportin e 

Notit, ngritja e nivelit në gara 

ndërkombëtar” 

14 Valdete Emini- Osmani Mbështetje financiare për realizimin e 

projekti “Çikat e Arta” 

15 Fadil Maxhuni Mbështetje financiare për realizimin e 

ribotimit të librit “Protokolli 

Diplomatik” 

16 Nexhat Sadullahi Mbështetje financiare për realizimin e 

botimit të veprës poetike “Trilogji” 

17 Rrahim Ibrahimi Mbështetje financiare për realizimin e 

botimit të librit “Ditari Autobiografik” 

18 Arben Elshani Mbështetje financiare për realizimin e 

projektit “Historiku i Kalas së 

Harilaqit” 



19 Majlinda Shaqiri Mbështetje financiare për realizimin e 

botimit të librit “Libri me Poezi” 

20 Dajana Emini Mbështetje financiare për realizimin e 

projektit “Spot Muzikor” 

21 Klubi i Gjimnastikës Fushë 

Kosova 

Mbështetje financiare për “Zhvillimin 

dhe avancimin e Klubit të 

Gjimnastikës” 

22 FC Kosovari Mbështetje financiare për zhvillimin e 

aktiviteteve për avancim 

23 Shoqata Retrospektiva n'Kulturë   Mbështetje financiare për realizimin e 

projektit “Promovimi dhe rritja e 

entuziazmit në lidhje me mbrojtjen dhe 

shfrytëzimin e Trashëgimisë 

Kulturore” 

24 Klubi i Futbollit “LUGINA” Mbështetje financiare për aktivitete 

sportive 

25 Shoqata Kulturore Bamirëse 

Gëzimi 

Mbështetje financiare për realizimin e 

projektit “Vetëdijesimi dhe fuqizimi i të 

rinjëve Rom, Ashkali dhe Egjiptjan 

përmes rekreacionit të sportit” 

26 Federata e Triathlonit e Kosovës Mbështetje financiare për realizimin e 

garës “Fushë-Kosova Kros Duathlon” 

27 Klubi i Notit Fushë-Kosova Mbështetje financiare për realizimin e 

projektit “Masivizimi i Sportit të Notit 

në Komunën e Fushë-Kosovës 

28 Ansambli "Zëri i Kosovës" Mbështetje financiare për realizimin e 

pjesëmarrjes në “Festivalin 

internacional NAKEM” Bursa-Turqi 

29 Klubi "Martial Arts Fushë-

Kosovë 

Mbështetje financiare për realizimin e 

aktiviteteve kombëtare dhe 

ndërkombëtare 

30 Klubi Atletik Fushë-Kosovë Mbështetje financiare për realizimin e 

projektit “Promovimi i Sportit të 

Atletikës” 

 

31 Klubi I Kick-Box-it Fushë-

Kosova 

Mbështetje financiare për Klubin e 

Kick-Box 

32 Klubi i Volejbollit " Libero" Mbështetje financiare për realizimin e 

projektit “Përfshirja e të rinjëve të 

shkollave fillore dhe të mesme në 

Volejboll” 

33 Klubi Atletik "Kalaja" Mbështetje financiare për realizimin e 

projektit “Zhvillimi dhe Masivizimi i 

Sportit të Atletikës” 

34 Klubi Triathlon- Fushë Kosova Mbështetje financiare për realizimin e 

Përgatitjeve dhe pjesëmarrjen në gara 

35 Klubi I Notit - Ilirida Mbështetje financiare për realizimin e 

projektit “Zhvillimi i Sportit 

Elitar/Garues dhe ngritja e 

kapaciteteve për arritjen e rez. Sportive 

në arenën kombëtare dhe 

ndërkombëtare” 

36 Koha në Duart Tona Mbështetje financiare për realizimin e 

projektit “Integrimi Social i të rinjëve” 

37 Klubi I Xhudos Sankaku Mbështetje financiare për pjesëmarrje 

në gara, trajnime. 

38 Shkolla e Futbollit Kosovari Mbështetje financiare për realizimin e 

projektit “Zhvillimi i Sportit Elitar” 

39 Klubi I Futbollistik Rinia Miradi 

e Eperme 

Mbështetje financiare për realizimin e 

projektit “Organizmi i garave në 

futboll të madh 

40 Klubi I Karates Fushe-Kosova Mbështetje financiare për realizimin e 

projektit “Masivizimi i Karates dhe 

Gara Sportive” 

41 Shoqata e Pellumbave Dyneku 

Prishtinë 

Mbështetje financiare për realizimin e 

projektit “Manifestimi qendror i 

Klubit” 

42 Instituti për Trajnim dhe 

Edukim-REA 

Mbështetje financiare për realizimin e 

projektit “Rritja e Kohezionit social 



dhe ndëretnik përmes aktiviteteve 

arsimore dhe sportive” 

43 Klubi I Pëllumbave "Dyneku" Mbështetje financiare për realizimin e 

projektit “Masivizimi i sportit të 

pëllumbave rrotullues” 

44 Klubi I Volejbollit - 

FushëKosova 

Mbështetje financiare për realizimin e 

“Pjesëmarrja në garat e Super ligës së 

Kosovës në Volejboll në të gjitha 

kategoritë” 

45 Klubi i Basketbollit Kosovari 

Bardh I Madh 

Mbështetje financiare për realizimin e  

“Mbarëvajtja në garat e federatës së 

basketbollit në ligën e II të Kosovës, 

dhe kupa e Kosovës” 

46 Shoqata e Gjahtarve "Bjeshka" Mbështetje financiare për realizimin e 

projektit "Vendosja e Tabelave 

treguese dhe vëzhgimoreve në vend 

gjuetinë Bjeshka sipas planit 10 

vjeçar” 

47 Shoqata për Kulturë Art dhe 

Letërsi Naim Frasheri 

Mbështetje financiare për realizimin e 

projektit “Manifestimi Tradicionale 

Malli Poetik 2022” 

48 Shoqata e Invalideve te Luftes te 

UÇK-se, Dega Fushë-Kosovë 

Mbështetje financiare për realizimin e 

projektit “Aktivitete të ndryshme 

homazhe, kujdesi për invalidët me 

nevojë” 

49 Klubi I Boksit Fushe Kosova Mbështetje financiare për realizimin e 

projektit “Zhvillimin dhe pjesëmarrja 

në gara vendore dhe ndërkombëtarë” 

50 Poljoprivredno Udruzenje 

Zenski Kutak Kosovo Polje 

Mbështetje financiare për realizimin e 

projektit “Festivali i këngëve dhe 

valleve të komunitetit Malazez 

 


