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RAPORT MBI
GJENDJEN

E FILANTROPISË
FAKTE TË SHPEJTA

me mbështetjen e

Shuma e
regjistruar

  

2,216,328 €

 
Numri i rasteve

të dhurimit

 
 

243
Shuma e dhuruar

për banor 

1.2 €



Në vitin 2021 janë regjistruar gjithsej 243 raste dhurimi, përmes të cilave 
janë dhuruar rreth 2,220,000 euro. Duke përjashtuar vitin e  pandemisë, 
aktiviteti filantropik në vitin 2021 është rikthyer në nivel të ngjashëm si 
në vitin 2019. Shuma e dhuruar për banor ishte 1.2 euro, që është më 
pak se mesatarja e rajonit.

Trendet e 
dhurimit

Shuma e regjistruar (milionë)

Numri i rasteve të dhurimit

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.6€ 

2.9€ 

1.4€ 

7.7€ 

2.2€ 

1.8€

468

512

600

344

229

554

243

2.4€ 



Mbështetja e donatorëve më së shpeshti është drejtuar kah arsimi, e 
ndjekur nga dhurimi sezonal, ndërsa sipërmarrja sociale ka gjeneruar 
pjesën më të madhe të shumës së dhuruar. Dhurimi për arsim ishte 
më së shpeshti në formën e bursave ose pajisjeve nga individë bujarë. 
Përqindja e lartë për sipërmarrjen sociale erdhi si pasojë e një rasti të 
vetëm dhurimi – investimi i Fondacionit Golden Eagle dhe kompanisë 
Frutex, në vlerë prej një milion eurosh, për hapjen e një fabrike të letrës 
që synon të punësojë njerëz me nevoja të veçanta.

Temat

Pjesëmarrja në rastet e dhurimit

Arsimi

Dhurimi sezonal

Mbështetja e
grupeve të
margjinalizuara

Shëndetësia

Lehtësimi i varfërisë

KOVID-19

Mjedisi

24.7%

18.5%

16.0%

13.2%

13.2%

4.5%

2.1%

Menaxhimi i
emergjencave 

Sipërmarrësia
sociale* 

1.6%

0.4%

Të tjera 5.8%

*  Sipërmarrja sociale kishte një pjesëmarrje prej 65.9% në shumën totale të dhuruar.



Hulumtimi Kosova dhuron 2021: Raport mbi gjendjen e filantropisë dhe ky publikim janë dizajnuar nga 

Fondacioni Catalyst (Catalyst Balkans) me mbështetjen bujare të Fondacionit  C.  S. Mott dhe Fondit Roc-

kefeller Brothers. Pikëpamjet e shprehura në këtë publikim nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e 

Fondacionit C. S. Mott, Fondit Rockefeller Brothers, ose partnerëve të tyre.

Donatorët Nga të gjitha rastet e dhurimit, pothuajse gjysma janë iniciuar nga 
donatorë nga diaspora. Donatorët individualë të caktuar mbetën lloji 
më i shpeshtë i donatorëve. Krahasuar me vitin 2020, subjektet private 
(individë dhe qytetarë – dhurimi i shumicës individuale) kanë pasur një 
peshë më të madhe në numrin e përgjithshëm të rasteve të dhurimit, 
ndërsa aktiviteti nga sektori i korporatave ka pësuar rënie. Për sa i përket 
llojit të pranuesve, individët dhe kompanitë më së shpeshti dhuronin 
për publikun e gjerë, ndërsa dhurimi masiv i qytetarëve më së shumti u 
dedikohej organizatave jofitimprurëse.

Burimi i të dhënave:
Givingbalkans.org

Catalyst Balkans
Takovska 38, Beograd, Serbi
catalystbalkans.org
givingbalkans.org

Individët

Qytetarët
(dhurimi i shumicës
individuale)

Sektori i
korporatave

OSHC / Shoqatat

Fondacion privat

Donatorë të përzier

47.7%

26.3%

14.4%

7.0%

3.7%

0.9%

Pjesëmarrja në rastet e dhurimit



5

2
0

2
1

RAPORT MBI
GJENDJEN

E FILANTROPISË
FAKTE TË SHPEJTA

me mbështetjen e

Shuma e
regjistruar

  

2,216,328 €

 
Numri i rasteve

të dhurimit

 
 

243
Shuma e dhuruar

për banor 

1.2 €


