
Fondacioni LEORON akordon

BURSA PËR MBËSHTETJE TË STUDENTËVE NGA FAMILJET E RREZIKUARA PËR NGA ANA 
SOCIALE DHE KATEGORITË E LËNDUESHME

të regjistruar ne fakultete shtetërore te Republikës së Maqedonisë të Veriut  per 
vitin akademik 2021/2022 dhe shpall konkursin vijues

Konkurs
 
Fondacioni Leoron për tre vite me rradhë, në mënyrë aktive angazhohet për 
mbështetje të studentëve nga familjet e  ndjeshme për nga ana sociale, të regjistru-
ar ne univerzitetet shtetërore në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Qëllimi ynë 
është zvogëlimi i pengesave, që burojnë nga gjendja sociale, me të cilën përballen 
akademikët e rinj dhe  të cilat mund të ndikojnë mbi zhvillimin e tyre akademik. 

Ne besojmë se  çdo fëmijë ka potencial për ta përmbushur ëndrrën e vet! Prandaj, 
ne e bëjmë më të mirën tonë për t’i inkurajuar studentët tanë që përmes suksesit 
të tyre akademik ta përmbushin ëndrrën e tyre.

KUSH MUND TË APLIKOJË? 

Bursa Kujtim Jusufi – studentë të cilët jane fëmijë të një prindi të vetëm, studentë 
te cilët jane fëmijë të prindërve të papunë, studentë të cilët janë femijë pa prindër 
dhe pa kujdes prindëror, studentë fëmijë me nevoja të veçanta dhe studentë të cilët 
janë femijë te përdoruesëve të kompensim në bazë të ndërprerjes së punës për ar-
sye afariste për të cilët të ardhurat totale të familjes janë nën pagën minimale neto 
të vendosur në Republikën e Maqedonisë Veriore.

Bursa Halid Tavil – studentë nga familjet e ndjeshme për nga ana sociale, me suk-
ses të dëshmuar, të lartë akademik. 

BURSAT DO TË JEPEN PËR NJË PERIUDHË PREJ 10 MUAJSH, NË SHUMËN 
PREJ 100 EURO NË MUAJ.
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MËNYRA DHE AFATI I APLIKIMIT  

Dokumente të nevojshme për aplikim:

• Plotësimi i formularit / aplikacionit të parashtruar

• Vërtetime për të ardhurat

 - Për anëtarët e punësuar të familjes -  të paraqiten vërtetime për të ardhurat e 
realizuar për muajin e fundit para aplikimit në këtë konkurs ose vërtetim për 
rrogën e paguar të fundit (për pensionistët – fletë-dërgesa e pensionit).

 - Për anëtarët e papunë të familjes të parashtrohen vërtetime nga Agjensioni 
për punësim në Republikën e Maqedonisë së Veriut se janë të papunë dhe 
se marrin/nuk marrin zhdëmtim në para, duke shënuar shumën e pagesës në 
para, nëse marrin të tillë.

• Letër motivimi

Të gjithë dokumentet të dorzohen jo më vonë se 
30.06.2021 në e-mail adresën 

foundation@leoron.com

Kontakt info: 

E-mail: foundation@leoron.com 

Telefon: 02 3298 611 

Doruntina Raka Suma - Кoordinatore e Projektit 

Gentiana Peza – Кoordinatore e Projektit 

https://www.leoron.com/foundation
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