KOMUNA E KËRÇOVËS
PARAQITJE PËR PËRKRAHJE FINANCIARE TË SHOQATAVE DHE TË FONDACIONEVE
Pas shpalljes së publikuar më dt. __________2015
1. Të dhëna të përgjithshme për shoqatat
1.1. Emri i shoqatës

emri i plotë i shoqatës dhe shkurtesa e rëndomtë
1.2. Adresa e selisë
Rruga:
__________________________________ Numër: ______________faks.post.___________________
Komuna:
___________________________________ Nr. post.: ____________ tel: ______________________
faks:
______________________e-posta:____________________________________________________
Web-faqja:
__________________________________________________________________________________
1.3. Të dhëna të përgjithshme:
1.3.1. Numri i regjistrimit ________________________
1.3.2. Numri amzë i shoqatës _________________________
1.3.3. Numri i vetëm amzë (NVA) _________________________
1.3.4. Numri i xhiro - llogarisë ______________________
1.3.5. Banka – deponent ______________________
1.3.6. Sa vite veproni në mënyrë aktive? _____________

1.4. Person për kontakt:
____________________________________
(emri dhe mbiemri)
_____________________________

_______________________ _________________
(funksioni)

(kontakt telefon)

(e-posta)

2. Indeks i organizatave qytetare
2.1. Qëllimi i përgjithshëm i shoqatës
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.2. Sektorë të veprimtarisë (nënvizoni një sektor prioritar)
ο shoqëri qytetare dhe demokraci
ο arsim

ο informata

ο diversitet kulturor dhe dialog

ο punë sociale - humanitare

ο të drejta njerëzore

ο ekologji

ο shëndetësi

ο tjetër (potenconi) ____________________

2.3. Grupe qëllimi (nënvizoni një grup prioritar qëllimor)
ο grup i përgjithshëm qëllimor ο femra
ο rini dhe studentë
ο të papunësuar

ο femijë

ο persona të moshuar

ο të hendikepuar

ο ekspertë të lëmisë së caktuar ο refugjatë

ο nacionalitete ο tjetër (potenconi) __________________________

3. Burime
3.1. A keni të siguruar hapsirë zyre ?
ο Po:

ο vetanake

ο të dhënë në shfrytëzim

ο qira

ο Jo
3.2. Potenconi se me çfarë paisje teknike dispononi
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3.3. Burime njerëzore:
3.3.1. Numër i vullnetarëve aktivë __________
3.3.2. Numër i personave të angazhuar me honorarë (në projekt) _________
3.4. Buxhet vjetor:
Për vitin e fundit kalendaresk ______________________ den.
3.5. Përmendni donatorët, nga të cilit keni pasur përkrahje financiare në 3 (tre) vitet paraprake,
(emri i donatorit dhe lloji i përkrahjes financiare):
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________ _________________________________________________________
3.6. Theksoni se a keni, kur dhe nga cili organ i administratës shtetërore keni marrë përkrahje
financiare, në 3 (tre) vitet paraprake.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

______________, ____. ____. 20___.
(Vendi)

(data)

____________________________________________
(emri, mbiemri dhe funksioni i personit të autorizuar për
përfaqësim të shoqatës)
_______________________________
(Nënshkrimi)
V. V

