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Vizioni ynë

Një shoqëri në të cilën të rinjtë me mendim kritik janë të
përkushtuar të zbatojnë idetë e tyre për një të ardhme të
qëndrueshme dhe sociale.

Misioni ynë

Ne duam të hapim dyert në mënyrë që projektet tona të mund të
zbatohen sipas Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe në
këtë mënyrë të frymëzojmë njerëzit që të formojnë të ardhmen në
një mënyrë të qëndrueshme.

Nga të rinjtë për të rinjtë

Programet "Changemaker" dhe "Next Generation" janë krijuar së
bashku me të rinjtë në një proces "Design Thinking" dhe po
zhvillohen vazhdimisht më tej nga të rinjtë.



Ne kërkojmë

Kategoria I
Best Business Idea
Në këtë kategori, gjimnazistët nga viti I
dhe II (ose nga viti III për shkolla të
mesme profesionale) duhet të sjellin ide
inovative biznesi të kompletuara e të
realizueshme, dhe t'i prezantojnë
përpara jurisë.

Kategoria II
Best Business Plan
Në këtë kategori, gjimnazistët maturantë
nga viti III (ose IV për shkolla të mesme
profesionale) duhet të sjellin plane reale
dhe inovatore biznesi, të kompletuara
dhe t'i prezantojmë dhe mbrojnë para
jurisë.

Kategoria III
Changemaker
Në këtë kategori mund të marrin pjesë
gjimnazistë të të gjitha viteve me një ide
ose plane biznesi, që në fokus të ketë
qëndrueshmerinë dhe impaktin pozitiv
në shoqëri. Ideja apo plani i biznesit
duhet të përmbushë 1 nga 17 objektivat
globale për zhvillim të qëndrueshëm.

Të rinj të angazhuar që besojnë se idetë e tyre do të sjellin ndryshime pozitive për veten, shoqërinë dhe gjithë globin.



 

Vendi I   - € 500, --
Vendi II  - € 300, --
Vendi III - € 200, --

Best Social
Entrepreneurship Teacher:

€ 200, --

Best Business Idea
€ 250, --

Çmimet Monetare për fituesit e
secilës kategori

Best Business Plan
€ 350, --

Çmimi i publikut
€ 150, --

Next Generation Award Vol. 7 

RYAS Changemaker Award Vol. 5



17 objektivat globale për 
zhvillim të qëndrueshëm.

 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Inspiration for changemakers:



Dëshiroj të përfshihem!

Krijo një ide fillestare 
për Projektin ose 
Start Up-in tënd.

Regjistrohu në YEA! Awards
2023 deri me: 15.01.2023.

Përzgjidhu si finalist mes 10
projekteve më të mira, në
kategorinë që ke aplikuar

Përcakto kategorinë
që të përshtatet 

më mirë.

Vazhdojmë më tej me
trajnimet, përgatitjet dhe

dorëzimin e projekteve
finale.

Prezanto dhe përzgjidhu
fitues në YEA! Awards 2023

Linku i regjistrimit: https://yea.al/register-to-yea-award-2023/



Një projekt Ide/Plan1

Një skuadër për realizimin2

Gatishmëria për të marrë pjesë në
trajnime dhe workshop-e4

Pasioni ndaj idesë tënde3

Angazhimi i vazhdueshëm5

Çfarë të
nevojitet
për t’u
bërë
pjesë?



Kick Off dhe Infoworkshops me gjimnazistë të ndryshëm, për tu
informuar në detaje në lidhje me YEA! Awards 2023
Mentorim dhe mbështetje
Mbështetje financiare me € 30, -- për 10 skuadrat më të mira
Changemaker për realizimin e projektit final.
4 workshop-e informuese dhe këshilluese
4 fjalime motivuese
Mbështetje për fushatën fillestare të promovimit të Start Up-it
tuaj
Mundësinë e konkurimit në finale dhe shpalljes fitues nga juria
si "Best Busines Plan/Idea" ose "Changemaker"

Ne ofrojmë:



Faza I – Regjistrimi dhe Kick
Off

Faza II - Zhvillimi Faza III - Finale

Infoworkshop #1 - 10.12.2022
Workshop I – 11.02.2023

Idea finding & Brainstorming
Dorëzimi final i dokumentave deri

më 30.04.2023

Infoworkshop #2 - 17.12.2022
Workshop II – 25.02.2023

Business Identity & CI
Finalja me datë: 20.05.2023

Regjistrimi deri më: 15.01.2023
Workshop III – 11.03.2023

Financial Plan & Business Rights in
Albania

 

 
Workshop IV – 25.03.2023

Presentation Techniques and
Fundraising

 

Programi i YEA! Awards 2023:



Plani kohor 2022/23
05.12.2022 Takim me Multiplikatorët

10.12.2022 Infoworkshop #1

17.12.2022 Infoworkshop #2

15.01.2023 Afati i fundit i regjistrimeve

11.02.2023 Workshop #1 - Idea finding & Brainstorming

25.02.2023 Workshop #2 - Business Identity & CI

11.03.2023 Workshop #3 - Financial Plan & Business Rights in Albania

25.03.2023 Workshop #4 - Presentation Techniques and Fundraising

30.04.2023 Afati i fundit për dorëzimin e projekteve përfundimtare

10.05.2023 Përzgjedhja e 10 finalistëve të secilës kategori

20.05.2023 YEA! Awards 2023 Finale



Pjesëmarrje në konkursin europian të sipërmarrjes për të rinj në Kitzbühl, Austri në shtator 2023 

"YouthStart European Entrepreneurship Award 2023"

Çmimet e mundshme për 
Kategorinë I, II dhe III

Mundësi pjesëmarrje në programin "Youth Goal Conference" ne Hollandë

Ftesë si fjalëmbajtës në "Kick Off YEA! Awards 2024"

Hapësirë pune falas në "YEA! Co-Working Space" në Inkubatorin e Biznesit Atelie për sezonin maj 2023 deri maj 2024

(Vetëm për fituesit e vendit të I-rë në secilën nga kategoritë e YEA! Awards)

Çmime monetare për fituesit RYAS Changemaker Award € 500, -- vendi I-rë; € 300, -- vendi II-të dhe € 200, -- vendi III-të

Çmime monetare për fituesit e Next Generation Award:  € 350, -- vendi I-rë në kategorinë Best Business Plan; 

€ 250, -- vendi I-rë për kategorinë Best Business Idea

Mundesinë e fitimit të cmimit monetar € 150, -- nga votat e publikut

Prezantimin e projekteve para donatorëve dhe mbështetësve të ndryshëm.



Pritshmëritë tona për skuadrat
pjesëmarrëse në YEA! Awards

Çdo skuadër duhet të marrë pjesë në
Info-workshops, Workshopet e

programit dhe të marrë pjesë në finale
me të paktën 70% të skuadrës së tij.

Çdo skuadër të njoftojë për ndryshimet
apo përmirësimet e projektit të tyre,

koordinatorin e Projektit – z. Ali Nerguti
– alinerguti@yea.al

1 2
Ndryshimi i Idesë gjatë programit është
i mundur deri më 31 Mars 2023 por në
çdo rast duhet të jetë njoftuar mësuesi

mentorues dhe koordinatori i YEA!-s

3

Mbështetja financiare prej € 30, -- për
10 skuadrat Changemaker merret

vetëm në ditën Finale të programit: 
dt. 20 maj 2022

4
Qendra YEA! rezervon të drejtën të heqë

dorë nga mbështetja e një projekti të
caktuar, të cilin e konsideron të kopjuar apo

të prezantuar më parë në YEA! Awards.

5

mailto:alinerguti@yea.al


info@yea.al
+355 69 514 3770
YoungEntrepreneursAlbania

yea.al/
YEA! Young Entrepreneurs Albania
https://yea.al/

Gernot Scheffknecht - Drejtori i YEA!-s

director@yea.al

Ali Nerguti - Koordinator projekti

alinerguti@yea.al

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

Partnerët tanë:

Kontaktet:

mailto:alinerguti@yea.al

