
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 15 zbatuar nga DT 

Emri i projektit: “Qytetaria Aktive për Bashkëjetesë Funksionale“  

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

OJQ Developing Together 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

1.1, 1.2 

Qëllimi i projektit: Qëllimi i projektit është që të ngrit vetëdijen dhe mirëqenien e banorëve të ndërtesave në 
bashkëpronësi duke i ndihmuar që të krijohen struktura funksionale për të shfrytëzuar, menaxhuar dhe 
mirëmbajtur hapësirat dhe elementet e përbashkëta në Ndërtesat e Banimit në Bashkëpronësi (NBB). 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Niveli i kënaqshmërisë së qytetarëve me menaxhimin dhe mirëmbajtjen e NBB ngrihet dhe 
përmirësohet duke ngritur vetëdijen dhe përfaqësimin e vetë qytetar 

2. Organizatat e Shoqërisë Civile bëhen më aktive në procesin e politik-bërjes duke ofruar ndryshime 
në ligjin për Ndërtesat e Banimit në Bashkëpronësi (NBB) 

Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Organizimi i takimeve me banorët e NBB 
2. Mbajtja e takimeve me banorët e NBB për të përzgjedhur strukturat e ndërtesave 
3. Përzgjedhja e Administratorit 
4. Monitorimi dhe përkrahja e punës së strukturave të NBB 
5. Analiza e ligjeve dhe përvojave regjionale lidhur me zbatimin dhe funksionimin e ligjit për NBB 
6. Punëtori për ligjin për NBB 

Shtrirja 
gjeografike: 

Prishtinë 

Grupet e synuara: Banorët e Ndërtesave të Banimit në Bashkëpronësi (NBB), Komuna e Prishtinës (Drejtoria e Shërbimeve 
Publike), Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësiror, Organizatat e Shoqërisë Civile. 

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

€ 43,819.20   

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka): 

N/A 

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

Driton Tafallari, Drejtor, dtafallari@yahoo.com, +377 44 256 117 
Arben Ulqinaku, Projekt Menaxher, arben.ulqinaku@gmail.com, +377 44 141 105 
Fatos Nushi, Menaxher i Financave, fatos.nushi@developingtogether.org, +377 44 135 394 
Burim Morina, Asistent i Projektit, burim.morina@developingtogether.org, +377 44 399 024 

Kontaktet e 
organizatës 
(adresa, e-mail, 
telefoni): 

OJQ Developing Together 
Adresa: Kodra e Diellit; Rruga 3 Llam 39, 10000 Prishtine 
info@developingtogether.org  
+381 38 555 887 

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

www.developingtogether.org  
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