
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 26 zbatuar nga Rjeti Ballkanik i 
Gazetarisë Hulumtuese - BIRN 

Emri i projektit: “Debatet Parlamentare Elektorale 2017 “ 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese - BIRN  

Fushat prioritare të 
DSP-së: 

1. Aktivitet i shtuar qytetar për të ndikuar tek prioritetet, planifikimi dhe vendimmarrja e qeverisë 
lokale dhe qendrore; 

2. Rritje e aktivitetit qytetar për të mbikëqyrë e për të kërkuar llogaridhënie për mangësitë nga 
qeveria lokale dhe qendrore; 

3. Zgjedhje të ndershme dhe transparente. 

Qëllimi i projektit: Zhvillimi i debateve për të siguruar komunikim të mirëfilltë mes qytetarëve (votuesve) dhe 
kandidatëve politikë, në mënyrë që secili të shprehë shqetësimet dhe të jetë i informuar më 
thellësisht për platformat e partive kandidate. 

Rezultatet e projektit: 1. Përmirësimi i komunikimit mes partive politike dhe votuesve; 
2. Pjesëmarrja e personave në debate të cilët janë të përgatitur për temat përkatëse; 
3. Ofrimi I një platforme diskutimi në mënyrë interaktive. 

 Aktivitetet Kryesore: 1. Faza përgatitore - Gjatë kësaj faze do të bëhen hulumtime mbi programet e partive politike të 
zgjedhjeve të fundit dhe programet e paraqitura tani. Poashtu, do të diskutohet struktura e 
debateve 

2. Organizimi, xhirimi dhe transmetimi i 10 debateve - Ky aktivitet përfshin organizimin dhe 
zhvillimin e 10 debateve, të cilat do të prekun temat kryesore për zhvillim në Kosovë, duke filluar 
prej ekonomisë, shëndetit, kulturës, edukimit, e deri në bisedimet e Brukselit. 

3. Transmetimi I drejtpërdrejtë përmes kanaleve Facebook dhe Youtube - Debatet nuk do të 
transmetohen vetëm përmes kanalit televiziv RTV21, por edhe përmes rrjeteve sociale live për të 
tërhequr edhe audiencën ku bëjnë pjesë të rinjtë. 

4. Shkrimi I 10 artikujve të gjatë në gjuhën shqipe dhe angleze - Këta artikuj do të shërbejnë si 
arkivë për deklaratat dhe premtimet që do të bëjnë kandidatët e partive politike. 

Shtrirja gjeografike: Kosovë dhe Diasporë. 

Grupet e synuara: Grupi kryesor i synuar për këtë projekt do të jenë të rinjtë e Kosovës, përkatësisht ata nën moshën 30 
vjeçare. Në këtë grup përfshihen edhe rinia e Diasporës pasi që qershori është muaji kur ata fillojnë të 
vijnë në Kosovë për pushime. Poashtu, të synuar i kemi edhe grupet e margjinalizuara, minoritetet apo 
gratë. Si dhe, varësisht prej temës së debatit, p.sh. BIRN do të targetojë mjekët për temat e 
shëndetësisë, ekonomistët për temat e zhvillimit ekonomik etj.     

Buxheti i financuar 
nga DSP: 

20,000.00 EUR 

Bashkëfinancimi dhe 
shuma (nëse ka): 

N/A 

Personat përgjegjës 
dhe kontaktet e tyre 
(e-mail, telefon): 

Albulena Sadiku, Zëvendës Drejtoreshë Ekzekutive dhe Menaxhere e lartë e Programit, 
albulena.sadiku@birn.eu.com,  00 381 38 22 44 98 si dhe 044 – 118 – 394 
Syzana Firza – Puka, Zyrtare për Financa dhe Administratë , syzana@birn.eu.com, 00 381 38 22 44 98 
si dhe 044 – 199 - 355 

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

Adresa: Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese - BIRN 
Mensa e Studenteve kati i pare, Str. Afrim Zhitia no. 7 
10000 Prishtinë 
Tel: 00 381 38 22 44 98 
E-mail: kosova@birn.eu.com 

Ëebi dhe rrjetet 
sociale të projektit: 

Webfaqja: http://birn.eu.com/en/network/birn-kosovo-home, http://live.kallxo.com/. 
Facebook: https://www.facebook.com/BIRN.Kosovo?fref=ts 
Twitter: https://twitter.com/KallxoLive 
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