
 

 
 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 40 zbatuar nga Let’s Do It Peja 

Emri i projektit: “Integrimi I Grupeve Etnike Jo-shumice Nëpermjet Mbrojtjes së Mjedisit“ INTEGRE 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

A. Let’s Do It Peja – LDIP 
B. Eksperimentalni Studio Group – ESG 
C. Ndërmarrja Publike për Menaxhim të Mbeturinave – Ambienti 
D. Radio Gorazhdeci - RG 

Fushat prioritare të 
DSP-së: 

1.5 Rritje e integrimit shoqëror, ekonomik dhe kulturor ndërmjet shumicës dhe të komuniteteve 
pakicë;  

Qëllimi i projektit: Përmirësimi i cilësisë se jetës, me një ndikim pozitiv mjedisor në fshatin Gorazhdec, si një model për 
fshatrat e tjera në rajon që përballen me probleme të ngjashme në lidhje me mbrojtjen e mjedisit.                                            
Fuqizimi i respektimit të të drejtave të njeriut nga autoritetet lokale përmes ofrimit të shërbimeve 
publike. 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Komuniteti lokal serb i integruar nëpërmjet partneritetit të krijuar në mes organizatave të 
shoqërisë civile shqiptare dhe serbe, me ndërmarrjen publike për menaxhimin e mbeturinave 
Ambienti dhe Komunën e Pejës për përfshirje në sistemin zyrtar të grumbullimit dhe menaxhimit të 
mbeturinave. 

2. Shërbim publik i zgjeruar dhe i përmirësuar i ofruar nga Komuna e Pejës dhe ndërmarrja Ambienti 
duke përfshirë amvisëritë dhe institucionet e fshatit me shumicë serbe në Gorazhdevc. Shporta 
dhe konteiner të shpërndarë në amvisëri, shkolla, institucione dhe hapësira të ndryshme publike.  

3. Komuniteti lokal serb i vetëdijësuar për rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit dhe i kyqur në sistemin 
zyrtar të grumbullimit dhe menaxhimit të mbeturinave në Komunën e Pejës. 

 

 Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Aktivitete Pregaditore 
2. Fushata vetëdijësuese 
3. Shpërndarja e shportave dhe kontejnerëve për mbeturina 
4. Aksione te pastrimit 
5. Debate publike 
6. Monitorimi, Evaluimi dhe Raportimi 

Shtrirja 
gjeografike: 

Komuna – Pejë 
Fshati - Gorazhdec 

Grupet e synuara: Komuniteti lokal serb në fshatin Gorazhdevc të Komunës së Pejës. Institucionet dhe OShC që veprojnë 
në fshatin Gorazhdevc.     
Komuna e Pejës respektivisht Drejtoria për Shërbime Publike dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhimin 
e Mbeturinave Ambienti.    
Komuniteti lokal serb në fshatin Gorazhdevc të Komunës së Pejës. Institucionet dhe OShC që veprojnë 
në fshatin Gorazhdevc. 

Buxheti i financuar 
nga DSP: 

 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka) 

GIZ – 9320 EUR 
Komuna Peje –  2900 EUR 
Lets Do It Peja – 1640 EUR 
Radio Gorazhdec – 780 EUR 

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

Urim Xharavina, Menaxher i Projektit, uxharavina@gmail.com; 049 124 548 
Arjan Harxhi, Fianncier i Projektit, arjanharxhi@gmail.com; 049 520 433 
Valir Gruda, Zyrtar i Projektit, valir.g@gmail.com;  049 521 211 
Saša Petrović, Zyrtar i Projektit, e.studiogroup@yahoo.com;   

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

www.letsdoitpeja.org  
 https://www.facebook.com/LetsDoItPeja/ 
letsdoitpeja@gmail.com  
044 125 413  

Webi dhe rrjetet 
sociale të projektit: 
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