
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 38 zbatuar nga Democracy Plus 

Emri i projektit: “Bëhu pjesë e zgjidhjes - Për shërbime më të mira komunale“ 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Democracy Plus (D+) 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

1.1 Aktivitet i shtuar qytetar për të ndikuar tek prioritetet, planifikimi dhe vendimmarrja e qeverisë 
lokale dhe qendrore; 
1.2 Rritje e aktivitetit qytetar për të mbikqyrur e për të kërkuar llogaridhënie për mangësitë nga qeveria 
lokale dhe qendrore; 
 

Qëllimi i projektit: Projekti ka për qëllim t’i mbaj të informuar qytetarët në raport me angazhimin e Kryetarit dhe Kuvendit 
Komunal në realizimin e zotimeve elektorale – duke i fuqizuar rolin e tyre në kërkim të qeverisjes së mirë 
dhe ndikimin e tyre në politikëbërje.   
 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Përmirësimi i transparencës dhe llogaridhënies së qeverisjes lokale ndaj qytetarëve 
2. Informimi i qytetarëve për angazhimin e Kryetarit në përmbushjen e zotimeve elektorale 
3. Nxitja e vendimmarrjes përmes inputit qytetarë 
4. Rritja e aktivizmit qytetarë duke shtuar numrin e raportimeve nga qytetarët në platformën 

ndreqe.com/popravi.org si dhe rritjen e numrit të ndreqjeve/reagimeve të shpejta të komunave 
ndaj raportimeve në platformë.  

 Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Monitorimi i gjashtë pikave të zotimit elektoral 
2. Publikimi i raporteve të monitorimit  
3. Publikimi i Analizës Politike  
4. Dizajnimi dhe publikimi i infografikave me informata mbi monitorimin e zotimeve elektorale 
5. Trajnimi i zyrtarëve komunal për të operuar platformën për shërbime publike 
6. Takime të rregullta në baza dy-mujore me zyrtarët komunal 
7. Zhvillimi i video spotit promovues për platformën ndreqe.com 
8. Promovimi i platformës në rrjete sociale 
9. Promovimi i platformës në forma tradicionale 
10. Dizajnimi dhe publikimi i infografikave mbi progresin e raportimeve dhe rregullimeve  
 

Shtrirja 
gjeografike: 

Komunat: Prishtinë, Mitrovicë, Gjakovë, Pejë, Gjilan, Ferizaj dhe Prizren 

Grupet e synuara: Kryetarët dhe qytetarët e 7 komunave të targetuara 
 

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

30,000.00 EUR 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka) 

N/A 

Personat 
Përgjegjës dhe 
kontaktet e tyre:  
e-maili, telefonat 

Roberta Osmani, Menaxhere e Projektit,  
roberta@dplus-ks.org   
00 381 38 749 288 si dhe 049 660 326 

 

Kontaktet e 
Organizatës: 
Adresa, e-maili, 
telefonat. 

Rruga Tirana, Blloku C/4/1, Hyrja A, Kati I, Nr. 11 
00 381 38 749 288 
info@dplus-ks.org 

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

Web: www.dplus-ks.org 
Facebook: facebook.com/democracyplus/ 
Twitter: @democracy_plus 
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