
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 39 zbatuar nga Integra 

Emri i projektit: ““Rishikim I shoqërisë civile dhe dialog publik për insitucionet e 'heshtura' të Kosovës të financuara nga 
fondet publike”  

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Integra 

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 mbikëqyrë e për të kërkuar llogaridhënie për mangësitë nga qeveria 
lokale dhe qendrore 
 

Qëllimi i projektit: Rishikim dhe reflektim mbi punën e institucioneve të ‘heshtura’ të Kosovës të financuara nga fondet 
publike duke zhvilluar dhe realizuar aktivitete publike dhe të angazhimit të bazuara në evidencë dhe të 
shënjestruara. 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Realizimi i një rishikimi sistematik dhe të pavarur nëpërmes formulimit të një seti me rekomandime 
konkrete për Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovë. 

2. Validimi i të gjeturave të rishikimit nga përfaqësuesë eskpertë të shoqërisë civile 
3. Avokim dhe dialog publik me palët kryesore të interesit, për përhapjen e të gjeturave dhe 

rekomandimeve.   

 Aktivitetet 
Kryesore: 

1.Një rishikim gjithëpërfshirës në tavolinë 
2.Ushtrim paraprak i hartës 
3.Përgaditja e protokollit të intervistimit 
4.Organizimi dhe implementimi i intervistave, dhe konsolidimi i të gjeturave fillestare të intervistave 
5.Organizimi i diskutimit në grup të fokusit me shoqërinë civile; ushtrim validues 
6.Zhvillimi i raportit të rishikimit (përfshirë përkthimin, dizajnin dhe printimin) 
7.Eventi i lansimit për prezentim të të gjeturave dhe rekomandimeve të rishikimit 
8.Prezentimi i të gjeturave dhe rekomandimeve tek palët e interesit, lokale dhe ndërkombëtare 
9.Përgaditja dhe publikimi i artikujve me të gjetura dhe rekomandime; print dhe online   

 

Shtrirja 
gjeografike: 

Prishtinë, Kosovë 

Grupet e synuara: * Institucionet e financuara nga fondet publike 
* Institucionet dhe personalitetet vendimarrëse 

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

29 871.36€ 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka) 

14 760.00€ 
(GF, PAX, MOTT) 

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

Kushtrim Koliqi, Menaxher i projektit, kushtrim.koliqi@ngo-integra.org 00 381 38 246 717 si dhe 044 505 
574 
Emel Ajdini, Asistent koordinator, emel.ajdini@ngo-integra.org, 00 381 38 246 717 si dhe 044 938 481 
Egzana Ismajli, Financa dhe administratë, egzana.ismajli@ngo-integra.org, 00 381 38 246 717 si dhe 044 
865 400 

 

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

Rruga Rrustem Statovci pn, Objekti 2, Kati 3, Nr. 3, Prishtinë, Kosovë 
info@ngo-integra.org, 00 381 38 246 717  

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

Websiti i organizatës: www.ngo-integra.org 
Facebook: https://www.facebook.com/Integra-471945296197369/  
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