
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II/31 zbatuar nga New Social Initiative  

Emri i projektit: Pjesëmarrje më e lartë për përfshirje më të mirë 

Zbatuar nga:  Partnerët 
nëse ka: 

New Social Initiative (NSI) 

Fushat prioritare të DSP-
së: 

1.4 - Të drejta dhe transparente 

Qëllimi i projektit: Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në të kuptuarit e zgjedhjeve, proceseve dhe 
rëndësisë së tyre, me qëllim që të ndikojë pjesëmarrjen më të lartë të serbëve të Kosovës në procesin e 
vendimmarrjes në nivel lokal dhe qendror. 

Rezultatet e projektit: 1. Zhvillohen dhe përdoren kapacitetet dhe njohuritë e organizatave të shoqërisë civile për të 
monitoruar dhe raportuar mbi procesin zgjedhor, fushatat politike, duke përfshirë aksesin për 
grupet e margjinalizuara (është krijuar skuadra për proceset zgjedhore dhe është krijuar 
monitorimi, është krijuar faqja zgjedhore dhe mbledhen të dhënat , Përpunuar dhe analizuar). 

2. Qytetarët informohen për procedurat e zgjedhjeve dhe kuptojnë rëndësinë e ndjekjes së fushatave 
politike me qëllim të monitorimit dhe llogaridhënies së ardhshme të partive politike dhe / ose 
individëve dhe sjelljeve të tyre. 

3. Pyetjet dhe problemet që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor në zonat e komunitetit serb janë 
identifikuar si rezultat i monitorimit dhe adresimit përmes rekomandimeve / veprimeve për 
ndryshim të propozuar për komisionet zgjedhore 

 Aktivitetet Kryesore: 1. Zhvillimi i portalit zgjedhor 
2. Krijimi i ekipit të portaleve zgjedhore 
3. Fushata e rrjetit social 
4. Buletini Zgjedhor 
5. Debatet në tryezë të rrumbullakët 
6. Sondazhet në internet 
7. Monitorimi në terren 
8. Monitorimi i raportimit të shtypit 
9. Raport zgjedhor 
10. Konferenca përfundimtare  

Shtrirja gjeografike: 10 komuna serbe në Kosovë: Mitrovica Veriore, Leposaviq, Zveçan, Zubin Potok, Graçanicë, Shtërpce, 
Ranillug, Kllokot, Partesh, Novobërdë. 

Grupet e synuara: Palët e interesit: Institucionet qendrore dhe lokale të Qeverisë së Kosovës, partitë politike, organizatat 
ndërkombëtare, organizatat e shoqërisë civile, mediat. 
Përfituesit e projektit: 10 organizata të shoqërisë civile të përfshira në aktivitetet e projektit, subjektet 
politike të serbëve të Kosovës që konkurrojnë në zgjedhje; bashkësia ndërkombëtare, institucionet 
lokale dhe qendrore, krijuesit e politikave, organizatat e shoqërisë civile dhe mediat; 150,000 serbë të 
Kosovës, si dhe përfaqësimi i tyre politik, i cili varet drejtpërdrejt nga pjesëmarrja në zgjedhje dhe 
rezultatet e tyre. 

Buxheti i financuar nga 
DSP: 

44,275.60 EUR 

Bashkëfinancimi dhe 
shuma (nëse ka): 

4,480.00 EUR 

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

Jovana Radosavljević, Menaxher i projektit, jradosavljevic@newsocialinitiative.org, +381642264772 i 
+37744709348 
Aca Mitić, zyrtare e projektit, amitic@newsocialinitiative.org, +381640605373 i +38649398097 
Dijana Hasani, administratore dhe zyrtare financiare, dhasani@newsocialinitiative.org; +381644331040 

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

Rruga Cika Jovina 3, Mitrovica Veriore; office@newsocialinitiative.org; +381642264772 
www.newsocialinitiative.org 

Webi dhe rrjetet sociale të 
projektit: 

Website: www.newsocialinitiative.org 
Facebook: https://www.facebook.com/newsocialinitiative/ 
Twitter: https://twitter.com/NSIMitrovica 
Të tjera: / 

 

mailto:jradosavljevic@newsocialinitiative.org
mailto:amitic@newsocialinitiative.org
mailto:dhasani@newsocialinitiative.org
mailto:office@newsocialinitiative.org

