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YEA! është një organizatë jofitimprurëse që ofron trajnime në një mënyrë unike, me cilësi të lartë dhe 

praktike për të rinjtë në lidhje me sipërmarrjen. Përmes edukimit për sipërmarrjen, ne synojmë të fuqizojmë të 

rinjtë të stimulojnë ekonominë dhe integrimin social, duke përmirësuar aftësitë e tyre sipërmarrëse, akademike 

dhe jetësore. 

 Veprimtaria e YEA!-s është e mundur falë partneritetit me komunitetin e biznesit, organizatat shoqërore, 

komunitetin akademik dhe qeverinë. Mbi 100 nxënës bëhen pjesë e trajnimeve të YEA!-s çdo vit. 

Suksesi i YEA!-s bazohet në angazhimin ndërveprues që ne presim nga të gjithë pjesëmarrësit në programin e 

trajnimit tonë. 

YEA! organizon çdo vit prej tashmë 6 vitesh edhe konkurset: “Next Generation Award” dhe “RYAS Changemaker 

Award” ku marrin pjesë shumë gjimnazistë nga shkolla të ndryshme të Shqipërisë. 
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YEA! Awards 2022 

 Next Generation Award - vol.6 RYAS Changemaker Award 

3 Kategoritë „Best Business Idea“ „Best Business Plan“ “Changemaker” 

Çmimet për 
fituesit 

V1 - 250,-- € V1 - 350,-- € 
V1 - 500,-- €   

V2 - 300,-- € | V3 - 200,-- € 

Best Social Entrepreneurship Teacher: 200,-- € 
Gjithashtu fituesit e Changemaker Award do të fitojnë edhe biletën e pjesmarrjes në YouthStart 

Europe Entrepreneurship Award 2022 në vlerën prej 2000,-- €, ku përfshihen kostot e udhëtimit, 
akomodimit dhe bileta e pjesmarrjes për koordinatorin e skuadrës fituese dhe mësuesit udhëheqës. 

Gjithashtu finalistëve nga shkollat, të cilat nuk bëjnë pjesë në qarkun e Shkodrës, por ndodhen në rrethina apo në 
qytete të tjera, i mbulohen të gjitha shpenzimet e transportit dhe të akomodimit. 

Kriteret e 
aplikimit per 
pjesmarrësit 

Gjimnazist/e 
Jo Maturant/e 

Gjimnazist/e 
Vetëm Maturant/e 

Për të gjithë gjimnazistët 

Këtu kërkohet nga 
pjesëmarrësit përpunimi i një 

ideje inovatore biznesi e 
kompletuar, e cila do gjykohet e 

vlerësohet me ndihmën e 
katalogut të kritereve. 

 

Këtu kërkohet nga 
pjesëmarrësit krijimi i një 

ideje/plani biznesi të 
kompletuar, e cila do të 

gjykohet dhe vlerësohet me 
ndihmën e katalogut të 

kritereve. 

Këtu kërkohet nga pjesëmarrësit 
krijimi i një ideje/plani biznesi që 
synojnë një ndryshim pozitiv në 

shoqëri dhe ekonomi. Ideja/plani i 
biznesit duhet te mbeshtetet ne 1 

nga 17 qëllimet globale për 
zhvillim të qëndrueshëm. 
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Katalogu i kritereve të vlerësimit 

Kriteret „Best Business Idea“ „Best Business Plan“ “Changemaker” 

Elementet kryesore dhe struktura 15% 25% 10% 

Ideja e biznesit/ Implementimi/ Karakteri inovativ 30% 15% 15% 

Tregu, Marketingu, Distribucioni 20% 25% 15% 

Plani i financës/ Shpenzimet start-up/ fillestare 15% 20% 15% 

Origjinaliteti (Burimet, …) 10% 10% 15% 

Layout (Kriteret formale, design) 10% 5% 10% 

Përputhshmëria e projekt-idesë me të paktën 1 nga 
17 Qëllimet Globale për zhvillim të qëndrueshëm. 
Efektiviteti i zgjidhjes së problematikave dhe 
rëndësia e projektit për komunitetin. 

  

20% 

Totali i pikëve 100% 100% 100% 

Çdo skuadër pjesëmarrëse në konkurset e YEA! AWARDS do të ketë në dispozicion dokumente dhe shembuj. 

Regjistrimi 

Të gjithë gjimnazistët që duan të bëhen pjesë e konkurseve që zhvillohen nga YEA! Duhet të kërkojnë dhe 

krijojnë një ide dhe të gjejnë një person mbikëqyrës (mësues/e) dhe të regjistrohen në kategorinë që duan të 

marrin pjesë tek faqja www.yea.al – /register/ deri më 15 Janar 2022. 
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Plani i aktiviteteve 

Aktivitet Data: 

Afati i Aplikimit  01.11.2021 deri me 15.01.2022 

Trajnime për mësuesit dhe nxënësit tek Qendra Rinore Atelie 12 & 26 Shkurt dhe 12 & 26 Mars 2022 

Afati i dorëzimit të Projekteve: 31 mars 2022 

Gjysmëfinalja e YEA!-s në shkolla;  
çdo shkollë pjesëmarrëse zgjedh skuadrën më të mirë për çdo kategori, 

skuadra të cilat janë automatikisht në finalen e konkurseve të YEA!s. 
Gjatë muajit Prill 2022 

YEA! Awards 2021 – Finalja E Shtunë - 28 Maj 2022 

Për informacione dhe të dhëna:  
− Website:  www.yea.al  

− Nr Telefoni: +355 69 514 3770 

− E-Mail: info@yea.al  

− Facebook:  https://www.facebook.com/YoungEntrepreneursAlbania  

− Instagram:  https://www.instagram.com/yea.al/   

− Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCQB1-t8t6hG-0TkFCFi22zg/featured  

YEA! është në gatishmërinë tuaj për çdo paqartësi, si dhe pret me kënaqësi planet dhe idetë tuaja të biznesit. 

Me respekt, stafi YEA!  

Gernot Scheffknecht - Drejtori i YEA!-s  Ali Nerguti - Koordinator projekti 

director@yea.al  alinerguti@yea.al 
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