
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 27 zbatuar nga Kosova Democratic 
Institute (KDI) 

Emri i projektit: “Qytetarët për zgjedhje me integritet dhe votim të ndërgjegjshëm “ 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Kosova Democratic Institute (KDI) 
Partnerët: Demokracia në Veprim 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

1.4. Zgjedhje të ndershme dhe transparente 

Qëllimi i projektit: Nëpërmjet monitorimit të paanshëm të procesit zgjedhor DNV kërkon të konfirmojë drejtësinë e 
zgjedhjeve, të inkurajojë dhe edukojë qytetarët për të ushtruar të drejtën dhe detyrimin themelor për të 
votuar dhe për të rritur besimin e publikut në procesin zgjedhor 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Subjektet politike më të përgjegjshme dhe llogaridhënëse në respektimin e kodit të sjelljes, 
rregullave të zgjedhjeve dhe të kufizimeve për shpenzimet e lejuara në fushatën para-zgjedhore 

2. Publiku i gjerë më i informuar mbi platformat dhe ofertat e subjekteve politike përmes sigurimit të 
mbulueshmërisë së barabartë dhe të paanshme të aktiviteteve të subjekteve politike gjatë fushatës 
nga mediat 

3. Qytetarët e Kosovës më të informuar për procesin e ditës së Zgjedhjeve, pjesëmarrjen e votuesve 
ne votim dhe rezultatet preliminare të zgjedhjeve përmes rapotimit cilësor dhe në kohë të 
vëzhguesve 

4. Gjykim më efikas i ankesave zgjedhore nga trupat menaxhuese të zgjedhjeve përmes raportimit të 
parregullësive zgjedhore nga vëzhguesit 

 Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Vëzhgimi i fushatës parazgjedhore ne zgjedhjet parlamentare dhe komunale 2017 
2. Monitorimi i Ditës së Zgjedhjeve në Zgjedhjet Parlamentare dhe Komunale të 2017-tës 
3. Trajnimi i Vëzhguesve Afatgjatë (LTO) 
4. Trajnimi i Vëzhguesve Afatshkurtë (STO) 
5. Rekrutimi, koordinimi dhe shpërndarja e LTO dhe STO dhe mbledhja e të dhënave të nevojshme për 

hartimin e raportit përfundimtar të zgjedhjeve 

Shtrirja 
gjeografike: 

I gjithë terrritori i Kosovës 

Grupet e synuara: Qytetarët e Kosovës me të drejtë vote, subjektet politike,  mediat, OSHC-të, trupat menaxhuese 
zgjedhore etj 

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

50,000 EUR 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka): 

$450,000.00,  USAID në Kosovë 
49,993.60 EUR, Ambasada Gjermane Kosovë, Federal Foreign Office Stability Pact Funds (Zyra e Jashtme 
Federale Fondet e Paktit të Stabilitetit) 
53,710.00 EUR, Unioni Evropian Kosovë 

Personat 
përgjegjës dhe 
kontaktet e tyre 
(e-mail, telefon): 

Ismet Kryeziu, Drejtor Ekzekutiv, ikryeziu@kdi-kosova.org  00 383 38 248038 si dhe 044 148 509 
Edita Mustafa-Salihi, Koord. Programeve, emustafa@kdi-kosova.org 00 383 38 248038 si dhe 049 171 
906 
Albert Krasniqi, Menaxher Projekti, akrasniqi@kdi-kosova.org 00 383 38 248038 si dhe 044 103 988 

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

Kosova Democratic Institute 
Rr. Bajram Kelmendi 45 
Prishtinë, 10000 Kosovw 
info@kdi-kosova.org; +383 38 248 038 

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

www.kdi-kosova.org; www.demokracianeveprim.org 
Facebook: Kosova Democratic Institute / Transparency International Kosova; Demokracia në Veprim 
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