
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 22 zbatuar nga D+ 

Emri i projektit: Kyçu për Rregullim të Shërbimeve Publike 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Demokraci Plus (D+) 

Fushat prioritare të 
DSP-së: 

1.2 

Qëllimi i projektit: Projekti ka për qëllim që përmes ofrimit të mjeteve të teknologjisë informative të rrit pjesëmarrjen e qytetarëve në 
vendimarrjen publike lokale, më konkretisht në komunën e Mitrovicës dhe Graçanicës. Për më tepër projekti synon që 
të lehtësojë komunikimin dykahor në mes të qytetarëve dhe institucioneve publike. Përveç kësaj, projekti do ta bëjë 
më të lehtë për institucionet lokale dhe qendrore identifikimin e nevojave dhe marrjen e vendimeve për kanalizimin e 
investimeve kapitale në të ardhmen.   

Rezultatet e 
projektit: 

1. Përmirësimi i shërbimeve publike në tri komuna me mundësi të zgjerimit; 
2. Nxitja e qytetarëve për rregullimin e lagjeve dhe fshatrave të tyre; 
3. Kanalizimi i komunikimit të strukturuar dhe produktiv në mes të qytetarëve dhe institucioneve publike lokale; 
4. Angazhimi i rinisë për tu kujdesur dhe mbrojtur lagjet dhe fshatrat ku jetojnë; 
5. Planifikim adekuat të investimeve kapitale dhe investimeve tjera (të institucioneve lokale dhe qendrore) të 

bazuara në kërkesat e qytetarëve 

Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Seminare me Zyrtarë Komunal të Mitrovicës dhe Graçanicës 
2. Takime me Zyrtarë Komunal 
3. Lansimi i platformës 
4. Fletëpalosje 
5. Mbledhja e raporteve nga qytetarët 
6. Infografikë 
7. Fushatë Promovuese 
8. Audio dhe Video Spote 

Shtrirja gjeografike: Mitrovicë dhe Graçanicë 

Grupet e synuara: Institucionet e qeverisjes lokale (Kryetari dhe Kuvendet Komunale), Kryesia, komisionet dhe deputetët e Kuvendit të 
Kosovës, partitë politike, ministritë e linjave si Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, Ministria e Administratës 
Publike, Ministria e Arsimit, Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport, si dhe Rinia (këshillat dhe grupet rinore, qendrat 
rinore dhe OJQ-të me fokus kryesor në rini), 

Buxheti i financuar 
nga DSP: 

50,000 EUR 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka): 

N/A 

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

Valmir Ismaili, Menaxher i Projektit, valmir@dplus-ks.org, +377 49 194 738 
 

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

Kroi i Bardhë, Llamella 2, Nr. 35, Prishtinë, 10000, Kosovë 

Webi dhe rrjetet 
sociale të projektit: 

www.dplus-ks.org  
https://www.facebook.com/democracyplus/     
https://twitter.com/democracy_plus  
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