
 

 
 

 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 33 zbatuar nga EKOVIZIONI 

Emri i projektit: “Menaxhimi i mbeturinave medicinale“ 

Zbatuar nga:   
Partnerët nëse ka: 

EKOVIZIONI 
N/A 

Fushat prioritare të 
DSP-së: 

1.2 dhe 1.6  

Qëllimi i projektit: Përmirësimi i menaxhimit të mbeturinave mediciniale në Kosovë përmes pjesëmarrjes së 
organizatave të shoqërisë civile në kërkim të shërbimeve më të mira si dhe vetëdijesimi dhe 
informimi i qytetarëve të Kosovës për mënyrën e veprimit me barnat me afat të skaduar. 

Rezultatet e projektit: 1. Përmirësimi i bashkëpunimit të shoqërisë civile me institucionet qendrore dhe lokale.  
2. Rritje e pjesëmarrjes qytetare dhe organizatave të shoqërisë civile në debate publike 
3. Qytetarë të vetëdijesuar me detyrimet e tyre karshi barnave me afat të skaduar  

 Aktivitetet Kryesore: 1. Hulumtimi më 1000 respodentë nga e gjithë Kosova se sa janë të informuar qytetarët  në 
lidhje me detyrimet e tyre se si duhet të veprojnë me barnat me afat të skaduar, çfarë kanë 
bërë me barnat me afat të skaduar etj. 

2. Hulumtimi në QKUK, Spitalet regjionale, qendra kryesore të mjekësisë familjare,  ambulanca te 
mjekësisë familjare  spitale private dhe ambulanta 

3. Hulumtimi me barnatore/farmaci nga e gjithë Kosova se sa janë të informuar në lidhje me 
detyrimet e tyre se si duhet të veprojnë me barnat me afat të skaduar, se a kanë njohuri për t’i 
pranuar barnat me afat të skaduar nga qytetarët etj 

4. Punëtori 2 ditore me organizatat e shoqërisë civile dhe Institutin Kombëtar të Shëndetësisë 
Publike  për diskutimin e raporteve të dala nga 3 hulumtimet e sipërpërmendura  e 
veçanërisht raportit të hulumtimit për qendrat mjekësore. 

5. Takimeve në nivel lokal me zyrtarët komunal relevant, përfaqësuesit e spitaleve të 
përgjithshme, përfaqësuesit QKMF-ve dhe AMF-ve, organizatave të shoqërisë civile, 
qytetarëve dhe grupeve jo-formale. 

6. Tryezë e rrumbullakët me akteret nga MMPH, MSH, SHSUK, IKSHP, AMMK, APMK, grupit 
parlamentar për shëndetësi si dhe OShC-të. 

7. Fushatë vetëdijësuese dhe informuese për qytetarët e Kosovës se si duhet të veprojnë me 
barnat me afat të skaduar. 

8. Trajnimi i mbledhësve jo-fromal për rreziqet qe mund të kanosën gjatë mbledhjes së 
materialeve të reciklueshme me mbeturina medicinale apo barna me afat të skaduar. 

9. Botimi i broshurave. 
10. Realizimi i 10 takimeve jo-formale me zyrtarët e spitaleve dhe  me zyrtarë nga MMPH dhe 

MSH. 

Shtrirja gjeografike: Qendror dhe lokal(Pejë, Gjakovë, Prizren, Mitrovicë, Ferizaj) 

Grupet e synuara: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Minisitria e Shëndetësisë, Instituti Kombëtar i 
Shëndetit, Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit, Agjencia për Prdodukte Medicinale, Qytetarët e 
Kosovës, organizatat mjedisore në Kosovë si dhe organizatat me interes për qëllimin e caktuar të 
projektit 

Buxheti i financuar nga 
DSP: 

29,904.92 EUR 

Bashkëfinancimi dhe 
shuma (nëse ka) 

N/A 

Personat përgjegjës 
dhe kontaktet e tyre (e-
maili, telefonat): 

Shpend Sopa, Drejtor ekzekutiv, sh.sopa@gmail.com +377 (0) 44 469 686 

Kontaktet e organizatës 
(adresa, e-maili, 
telefonat): 

ekovizioni@hotmail.com +377 (0) 44  469 686 

Webi dhe rrjetet 
sociale të projektit: 

www.ekovizioni.com 
www.facebook.com/EKOVIZIONI 
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