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Hyrje 
 

Përdorimi i stemës 

Përdorimi i stemës së Republikës së Kosovës dhe Ministrive përkatëse është shenja më e 

rëndësishme për të treguar mbështetjen financiare të dhënë nga institucionet shtetërore të 

Republikës së Kosovës.  

Ky udhëzues synon të informojë dhe ndihmojë përfituesit e thirrjes publike për mbështetje 

financiare për projekt propozimet e OJQ-ve nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës 

(MPJD) në komunikimin dhe promovimin e duhur të aktiviteteve të tyre. 

Ky udhëzues është pjesë përbërëse e kontratës, prandaj përfituesit janë të detyruar të respektojnë 

kërkesat e specifikuara në këtë udhëzues. Për çdo pyetje apo informacion shtesë, përfituesit e 

mbështetjes financiare mund të kontaktojnë zyrtarin e caktuar nga MPJD për sqarime. MPJD do 

të përpiqet që të përgjigjet sa më shpejt, por jo më vonë se 15 ditë. Në raste të jashtëzakonshme, 

MPJD rezervon të drejtën për të zgjatur këtë afat. Në raste të tilla, MPJD do të informojë përfituesit 

në kohën e duhur. 

Për ilustrim të disa kërkesave të këtij udhëzuesi, referojuni aneksit me shabllone të bashkangjitur 

si pjesë e këtij dokumenti. 

Përveç rasteve kur është rënë dakord ndryshe me institucionin financues, komunikimet e 

përfituesve në lidhje me aktivitetet (përfshirë komunikatat me Medie, konferencat, seminaret dhe 

materialet informative si broshurat, fletëpalosjet, posterat, prezantimet, etj. në formë elektronike 

apo të shtypur, të publikuara nëpërmjet mediave tradicionale ose sociale), si dhe çdo pajisje, 

furnizim apo rezultat të financuar nga granti, duhet të njohë mbështetjen e MPJD-së dhe të shfaqë 

dukshëm stemën dhe deklaratën e financimit. 

 

Çka do të thotë shfaqje e dukshme e stemës 

Përfituesit e fondeve të MPJD-së detyrohen që stema e MPJD-së të mund të shihet lehtësisht. 

Vëmendje duhet t'i kushtohet madhësisë, pozicionimit, ngjyrës dhe cilësisë së stemës në lidhje me 

rrethanat. Përfituesit e fondeve të MPJD-së duhet të shfaqin dukshëm stemën e MPJD-së dhe 

deklaratën shoqëruese të financimit në të gjitha fazat e një programi, projekti ose partneriteti. 

Stema e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës nuk duhet të modifikohet ose t’i shtohet 

ndonjë element tjetër grafik ose tekstual. Nëse logo të tjera shfaqen përveç stemës së MPJD-së, 

kjo e fundit duhet të jetë së paku të njëjtën madhësi si më e madhja e logove të tjera. Përveç stemës 

së MPJD-së, asnjë stemë apo përfaqësim tjetër vizual nuk mund të përdoret për të theksuar 

mbështetjen e MPJD-së 

  



Kërkesat 

Përfituesit e financimit publik janë përgjegjës për promovimin e aktiviteteve dhe rezultateve që 

janë përkrahur nga Thirrja Publike për Mbështetjen Financiare për Organizatat Jo-Qeveritare 2023.  

Aktivitetet dhe rezultatet e projekteve duhet të promovohen në përputhje me udhëzuesin për 

dukshmëri (vizibilitet). Për ta bërë këtë, duhet të respektohen kërkesat e paraqitura më poshtë. 

Përderisa e drejta e autorit për çdo material të prodhuar i mbetet përfituesit, MPJD rezervon të 

drejtën për të përdorur materialet e vizibilitetit, gjatë dhe pas përfundimit të projekteve, për të 

promovuar aktivitetet. Gjithashtu, MPJD ka të drejtë të përdorë dhe riprodhojë të gjitha publikimet 

dhe videot apo fotografitë prodhuara gjatë projektit pa pasur nevojë për leje. 

 

Komunikimit dhe promovimit 

Komunikimi dhe promovimi ndodh gjatë zbatimit të projektit. Aktivitetet e komunikimit dhe 

promovimit duhet të dizajnohen që të arrijnë shikueshmëri dhe shtrirje maksimale. Përderisa 

komunikimi dhe promovimi i aktiviteteve specifike të projektit është i lejuar, përfituesi duhet të 

synojë komunikimin dhe promovimin e rezultateve dhe tregimeve të suksesit. Qëllimi i 

komunikimit dhe promovimit nuk është thjesht informimi për aktivitetet e realizuara, por edhe 

frymëzimi i të tjerëve për të ndërmarrë veprime të ngjashme.  

 

Shtypi dhe media 

Njoftimi për shtyp 

Dokumenti duhet të përmbajë shkresën mbështetëse dhe shkresën e mohimit të përgjegjësisë të 

paraqitur në pjesën e Identitetit Vizual, nëse dokumenti përmban opinione personale të organizatës 

përfituese, të cilat tejkalojnë sferën informimit rreth projektit. Për qëllime informative, të gjitha 

komunikatat për shtyp duhet të dërgohen në mënyrë elektronike në MPJD. Adresa e emailit 

projektet.mpjd@rks-gov.net duhet të vendoset në CC në emailin përmes së cilit çdo komunikim 

dërgohet në media. Në çdo rast, përfituesi i financimit publik mban përgjegjësinë e vetme për 

përmbajtjen e njoftimit për shtyp. 

Konferenca për shtyp 

Përveç rasteve të jashtëzakonshme që kanë nevojë për reagim të shpejtë dhe për këtë arsye duhet 

të organizohet urgjentisht konferenca për shtyp, ekipi i MPJD-së duhet të njoftohet së paku tri ditë 

përpara për të gjitha konferencat për shtyp të mbështetura përmes programit Mbështetja Financiare 

Publike për Organizatat Jo-Qeveritare 2023. Në çdo rast, email adresa projektet.mpjd@rks-gov.net 

duhet të vendoset në fushën CC të emailit përmes së cilit dërgohet ftesa për mediat. Ftesat duhet 

të përmbajnë shkresën mbështetëse të paraqitur në pjesën e Identitetit Vizual.  

mailto:projektet.mpjd@rks-gov.net
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Materiale të shtypura 

Informata mbi projektin, fletëpalosje, broshura dhe prezantime në Power Point 

Në përgjithësi, materialet e shtypura si fletëpalosjet, broshurat dhe të tjera duhet të dërgohen 

gjithashtu në mënyrë elektronike në mënyrë që ato të mund të dërgohen me email ose të postohen 

në faqet e internetit dhe mediat sociale. Të gjitha materialet e printuara duhet të përmbajnë stemën 

e MPJD-së dhe mohimin. 

Prezantimet në Power Point (të shtypura dhe elektronike) duhet të përmbajnë stemën e MPJD-

së në fund të faqes së parë, si dhe mohimin e projektit në faqen e fundit. 

Pankartat (banerat) (të shtypura dhe elektronike) duhet të përmbajnë stemën e MPJD-së si dhe 

shkresën mbështetëse të projektit, në fund të pankartës (banerit). Pankarta duhet të vendoset 

gjithmonë në një vend të dukshëm gjatë ngjarjeve promovuese.  

Përfituesit duhet të marrin në konsideratë përgjegjësinë e tyre mjedisore përpara se të shtypin 

ndonjë material promovues. Materiale të tilla mund të shtypen vetëm nëse asnjë mjet tjetër 

promovimi nuk mund të arrijë rezultate të ngjashme. Nëse materialet e shtypura janë të nevojshme, 

ato duhet të shtypen në sasinë minimale të kopjeve të nevojshme për të arritur qëllimin e synuar të 

promovimit. 

 

Komunikimi dhe dukshmëria (vizibiliteti) në internet  

Informacioni që do të promovohet përmes internetit, përfshirë mediat sociale, duhet të përmbajë 

gjithmonë shkresën përkrahjes që gjendet në pjesën e Identitetit Vizual.  

Faqja e internetit e përfituesit duhet të përmbajë edhe stemën e MPJD-së. Nëse dizajni i gjithë 

faqës së internetit ose i ndonjë nënfaqeje është mbështetetur nga financimi publik, përfituesi duhet 

përfshijë shkresën e përkrahjes në faqen e internetit.  

Gjatë botimit të artikujve, buletinëve apo blogjeve, shkresa e përgjegjësisë duhet gjithashtu të 

paraqitet dhe të vendoset në pjesën më të dukshme duke e bërë të mundur identifikimin e lehtë. 

Kur informacioni do të shtypet edhe në letër, përveç shkresave të cekura më sipër, duhet të 

paraqitet edhe stema e MPJD-së.  

Mediat sociale: Përfituesit e Mbështetjes Financiare Publike për OJQ 2023 janë të inkurajuar të 

ndajnë në mënyrë aktive informatat rreth suksesit të projekteve të tyre me MPJD-në, dhe nëse 

bëjnë postime në media sociale sikurse Facebook, Instagram, Twitter apo Linkedin të inkuadrojnë 

edhe MPJD-në në postimin e tyre duke e përdorur hashtag @MFAKosovo.  



Fushatat dhe aktivitetet informuese 

Nëse përfituesit organizojnë fushata informuese, materialet e përgatitura duhet të përmbajnë 

shkresën e përkrahjes së bashku me stemën e MPJD-së. Nëse materialet përmbajnë informata 

përtej projektit duhet të përfshihet edhe shkresa e mohimit të përgjegjësisë.  

Kur organizojnë aktivitete publike, përfituesit duhet të sigurohen që kërkesat vizuale të adresohen 

siç duhet. Kur pjesëmarrja e MPJD-së është e nevojshme në aktivitete, datat e aktiviteteve publike 

duhet të caktohen gjithmonë në koordinim me MPJD-në. 

 

Videot, fotografitë apo botimet tjera 

Videot e prodhuara me përkrahje publike duhet të përmbajnë shkresën e përkrahjes, stemën e 

MPJD-së, dhe, kur është e zbatueshme, shkresën e përgjegjësisë në fillim ose në fund.  

Përfituesit inkurajohen të bëjnë fotografi të të gjitha aktiviteteve të tyre që të dëshmojnë mbajtjen 

e aktiviteteve si dhe të përdorën për promovim. Iu lutemi të shmangeni fotografimit ballore dhe 

pozimit enkas për fotografi, por sa më shumë të bëni fotografi të cilat tregojnë aktivitetin duke 

ndodhur. Nëse fotografia apo video përfaqësojnë dikë në mënyrë ballore apo të identifikueshme, 

atëherë duhet të merret pëlqimi me shkrim i atij personi për të qenë pjesë e asaj video apo fotoje. 

Nëse foto apo video është i një personi të moshës jo-madhore, atëherë pëlqimi duhet të merret nga 

prindërit. Për shabllonin e pëlqimit, shikoni te anekset.  

Për botimet tjera, shkresa e përkrahjes dhe stema e MPJD-së duhen të bashkëngjiten në faqen e 

parë të botimit, dhe nëse: 

- Botimi bëhet vetëm në versionin elektronik më internet, shkresa e mohimit të përgjegjësisë 

vendoset në faqen e dytë të botimit, ndërsa 

- Botimi bëhet në formë të shtypur, shkresa e mohimit të përgjegjësisë vendoset në 

kopertinën e pasme të botimit. 

 

Identiteti vizual 

Stema e MPJD-së do të bashkëngjitet në aneks të këtij dokumenti. Përfituesit duhet të përdorin 

logon nga ky dokument për përdorim gjatë zbatimit të projektit. Nëse shfaqja e fotos nuk është 

kualitet të pëlqyeshëm për shkak të madhësisë së materialit promovues, atëherë përfituesi duhet të 

kontaktojë MPJD-në në projektet.mpjd@rks-gov.net për t’iu dërguar një stemë në vektor.  
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Shkresa e përkrahjes 

Shkresa e përkrahjes duhet të përdoret në çdo dokument lidhur me aktivitetet e përkrahura nga 

financimi publik. Teksti i shkresës së përkrahjes është si më poshtë: 

 

Në gjuhën shqipe: 

Ky projekt është përkrahur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së 

Kosovës nëpërmjet Planit Vjetor për Mbështetje Financiare Publike për Organizatat Jo-

Qeveritare 2023.  

 

Në gjuhën angleze: 

This project was supported financially by the Kosova Ministry of Foreign Affairs and Diaspora 

through the Annual Plan for Financial Public Support to Non-Governmental Organizations 2023. 

 

Në gjuhën serbe: 

Ovaj projekat se finansijski podržao of Ministarstvo Inostranih Poslova i Dijaspore Kosova kroz 

Godišnji Plan Finansijske Javne Podrške Nevladinim Organizacijama 2023. 

 

Shkresa e mohimit të përgjegjësisë 

Në gjuhën shqipe: 

Zhvillimi dhe botimi i këtij dokumenti është përkrahur financiarisht nga Ministria e Punëve të 

Jashtme dhe Diasporës së Kosovës nëpërmjet Planit Vjetor për Mbështetje Financiare Publike për 

Organizatat Jo-Qeveritare 2023. Përmbajtja e këtij dokumenti është përgjegjësi e organizatës 

zbatuese dhe nuk paraqet domosdosmërisht qëndrimet e MPJD-së. 

 

Në gjuhën angleze: 

The development and publication of this document is financially supported by the Ministry of 

Foreign Affairs and Diaspora of Kosova through the Annual Plan for Public Financial Support to 

Non-Governmental Organizations 2023. The content of this document is the responsibility of the 

implementing organization and does not necessarily represent the views of MFAD. 



Në gjuhën serbe: 

Izradu i objavljivanje ovog dokumenta finansijski podržava Ministarstvo Inostranih Poslova i 

Dijaspore Kosova kroz Godišnji Plan Javne Finansijske Podrške Nevladinim Organizacijama 

2023. Sadržaj ovog dokumenta je odgovornost organizacije koja sprovodi i ne nužno predstavljaju 

stavove MIPD-a. 

  



Aneksi I – Stema e MPJD-së 
 

 

 

 

 

  



Aneksi 2 – Pëlqimi për përdorim në foto apo video 
 

 

Unë, ________________   __________________, me vendbanim në _____________________,    

       (emri)       (mbiemri)          (qyteti)  

 

_____________________,  i jep pëlqimin _______________________, për të përdorur pamjen  

            (shteti)    (organizata/personi që kërkon pëlqimin) 

 

time në videot dhe fotot e aktivitetit të tyre. 

 

 

 

 

Nënshkrimi i personit  që jep pëlqimin ________________________       Data ________________ 

 

 

Nënshkrimi i personit që kërkon pëlqimin _____________________      Data_________________ 

  



Aneksi 3 – Shabllonet e dokumenteve 
 

Komunikatë për media 

 

 

 

(Stema e organizatës zbatuese) 

 

 

KOMUNIKATË PËR MEDIA 

___________________________________________________________________________ 

Vendi dhe data e aktivitetit 

 

 

 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

...................................................... Teksti i komunikatës ............................................ 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

Ky projekt është përkrahur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së 

Kosovës nëpërmjet Planit Vjetor për Mbështetje Financiare Publike për Organizatat Jo-

Qeveritare 2023.  

  

 



Ftesa dhe agjenda   

 

 

 

(Stema e organizatës zbatuese) 

 

 

FTESË 

___________________________________________________________________________ 

Vendi dhe data e ngjarjes 

 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

................................................................Teksti i ftesës...................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ky projekt është përkrahur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së 

Kosovës nëpërmjet Planit Vjetor për Mbështetje Financiare Publike për Organizatat Jo-

Qeveritare 2023.  

  



AGJENDA 

 

(Stema e organizatës zbatuese) 

 

 

Titulli i agjendës 

 

Vendi dhe data e ngarjes 

 

Koha e fillimit – Koha e mbarimit 
Aktiviteti 1 

Koha e fillimit – Koha e mbarimit 
Aktiviteti 2 

Koha e fillimit – Koha e mbarimit 
Aktiviteti 3 

Koha e fillimit – Koha e mbarimit 
Aktiviteti 4 

Koha e fillimit – Koha e mbarimit 
Aktiviteti 5 

Koha e fillimit – Koha e mbarimit 
Aktiviteti 6 

Koha e fillimit – Koha e mbarimit 
Aktiviteti 7 

 

 

 

 

 

 

Ky projekt është përkrahur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së 

Kosovës nëpërmjet Planit Vjetor për Mbështetje Financiare Publike për Organizatat Jo-

Qeveritare 2023. 



Fletëpalosjet – broshurat 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                   (Stema e organizatës zbatuese) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Kur fletepalosjet, banerat apo materialet tjera përmbajnë informata përtej projektit, shkresa e 

përkrahjes duhet të zëvendësohet me shkresën e përgjegjësisë: 

Zhvillimi dhe botimi i këtij dokumenti është përkrahur financiarisht nga Ministria e Punëve të 

Jashtme dhe Diasporës së Kosovës nëpërmjet Planit Vjetor për Mbështetje Financiare Publike për 

Organizatat Jo-Qeveritare 2023. Përmbajtja e këtij dokumenti është përgjegjësi e organizatës 

zbatuese dhe nuk paraqet domosdosmërisht qëndrimet e MPJD-së. 

                 Faqja e kopertinës           Faqja e fundit  

 

 

Titulli 

Ky projekt është përkrahur financiarisht nga Ministria e 

Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës nëpërmjet 

Planit Vjetor për Mbështetje Financiare Publike për 

Organizatat Jo-Qeveritare 2023. 

 



Pankarta (baneri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

         (Stema e organizatës zbatuese) 

 

 

Titulli i projektit: 

 

 

Ky projekt është përkrahur financiarisht nga Ministria e 

Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës nëpërmjet 

Planit Vjetor për Mbështetje Financiare Publike për 

Organizatat Jo-Qeveritare 2023. 

 



Botimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              Faqja e kopertinës             Faqja e fundit 

Titulli i botimit  

(Stema e organizatës zbatuese) 

Ky projekt është përkrahur financiarisht nga 

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së 

Kosovës nëpërmjet Planit Vjetor për Mbështetje 

Financiare Publike për Organizatat Jo-Qeveritare 

2023. 

 


