
 

 
 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 43 zbatuar nga FKAK 

Emri i projektit: "Adresojmë mos zbatueshmërinë e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar në Kosovë, përmes 
pasqyrimit të situatës dhe kërkimit të llogaridhënies" 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

FKAK 
N/A 

Fushat prioritare të 
DSP-së: 

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

Qëllimi i projektit: Të rrisim zbatueshmërinë e “Strategjisë Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar në Kosovë 
2013/23”, përmes kërkimit të llogaridhënies tek instucionet përgjegjëse mbi baza të monitorimit paraprak.  

Rezultatet e projektit: -Vetedije e ngritur per obligimin e zbatueshmeris se Strategjis (2013-2023) dhe Planit te veprimit per PAK 
(2018-2020)  
-Insitucionet përgjegjëse japin llogari për zbatimin e Legjilsacionit mbi të drejtat e personave me aftësi të 
kufizuar, specifikisht për secilën fushë tematike (Objektivave të “Strategjisë Nacionale mbi të Drejat e 
Personave me Aftësi të Kufizuar në Kosovë 2013/23”). 
-Këshillit Nacional i Përsonave me Aftësi të Kufizuar, rritë efikasitetin e punës së tij në mbrojten dhe 
promovimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar në Kosovë. 

 Aktivitetet Kryesore: 1. Takimi Informues i Grupit Monitorues në lidhje me qëllimin e monitorimit të zbatueshmërisë së “Strategjisë 
Nacionale për Persona me Aftësi të Kufizuar në Kosovë 2013/23”. 
2. Hartimi i metodologjisë së monitorimit të implementimit të “Strategjisë Nacionale për Persona me Aftësi të 
Kufizuar në Kosovë 2013/23”. 
3. Punëtoria për ndarjen e punëve dhe përgjegjësive si edhe njoftimi i Grupit Monitorues me metodologjinë e 
procesit të monitorimit. 
4. Punëtoria për mbledhjen e të dhënave dhe fillimi i unifikimit të tyre në raportin përfundimtar. 
5. Hartimi i raportit mbi zbatueshmërinë “Strategjisë Nacionale për Persona me Aftësi të Kufizuar në Kosovë 
2013/23” 
6. Konferenca për Media me qëllim të publikimit të Raportit mbi zbatueshmërinë e “Strategjisë Nacionale për 
Persona me Aftësi të Kufizuar në Kosovë 2013/23” 
7. Hartimi i kërkësës për zbatim të mirëfilltë të “Strategjisë Nacionale për Persona me Aftësi të Kufizuar në 
Kosovë 2013/23”, bazuar në raportin e hartuar paraprakisht dhe të dhënat që dalin prej tij. Kjo kërkesë do të 
shoqërohet edhe me nënshkrimet e anëtarëve të shoqatave të personave me aftësi të kufizuar. 
8. Përcjellja e Kërkesës për nënshkrim tek të gjitha organizatat anëtare dhe jo anëtare ( organizatat që merren 
me promovimin e të drejtave njerëzore ) 
9. Dorëzimi i kërkesës së nënshkruar nga organizatat përkrahëse tek Zyra e Kryeministrit të Republikës së 
Kosovës. 
10. Takime me Komisionin Parlamentar për të Drejtat e Njeriut dhe Asociacinin e Komunave, për të 
bashkrënduar avokimin dhe për të kërkuar përkrahjen në rritjen e nivelit të zbatimit të Strategjisë. 
11. Puntorite avokuese me akteret relevante per adresimin  e mungeses se zbatueshmerise se strategjise. 
12. Videot promovuese të të drejtave të personave me aftësi të kufizuar në kuadër të tri fushave tematike, 
bazuar në të gjeturat raportit. Po ashtu qëllimi i këtyre videove është edhe edukimi i persoave me aftësi të 
kufizuar, familjeve të tyre dhe publikut të gjerë për të avokuar për zbatim më të mirë të Strategjisë. 

Shtrirja gjeografike: Prishtinë, Kosovë 

Grupet e synuara: PAK, Institucionet qeveritare. 

Buxheti i financuar 
nga DSP: 

24.815.25 

Bashkëfinancimi dhe 
shuma (nëse ka) 

N/A 

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

Trina Dika, Kordinatore, trinaxheladini@kdf-ks.org 045323344 
Bujar Kadriu, Asistent, bujarkadriu@kdf-ks.org  045539218 
Anida Haliti, Financiere, anidahaliti@kdf-ks.org 044567772 
Rinor Gashi – Ekspert i avokimit  rinor.gashi@live.com - 044368217 

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

Rruga Tringë Smajli Nr. 47 Prishtinë 10000 Kosovë 
Fiks +381 38 400 055 
info@kdf-ks.org 

Webi dhe rrjetet 
sociale të projektit: 

www.kdf-ks.org 
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