
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II – 25 zbatuar nga PRO-Planning 

Emri i projektit: “Iniciativa e të rinjve-krijues të hapësirave publike - YPLAN KOSOVA“ 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Qendra Kosovare për hulumtime Urbane "PRO-Planning" 
Partnerët: Komuna e Prishtinës dhe e Graçanicës 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

1.1; 1.2 

Qëllimi i projektit: Vetëdijësimi i të rinjve për të drejtën e tyre për të ndikuar në vendimmarrje për zhvillimin e 
qëndrueshëm urban dhe fuqizimi i tyre për qytetari aktive përmes pjesëmarrjes në dizajnimin e 
hapësirave publike (place-making). 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Aftësimi i të rinjve për pjesëmarrje në procesin e dizajnimit të hapësirave publike dhe përdorimit të 
teknologjive të avancuara si Gjeoblogu   

2. Demonstrimi praktik i njohurive të fitura nga të rinjtë në dizajnimin e hapësirave publike-
propozimet për trajtjmin e dy hapësirave publike të përzgjedhura 

Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Zhvillimi Aplikacionit për telefon mobil dhe faqes së internetit me Gjeoblog 
2. Trajnimet e të rinjve për rëndësinë e përfshirjes së tyre në zhvillimin e hapësirave publike dhe 

përdorimin e App-it në celular dhe Gjeoblog-ut për evidentimin e hapësirave publike 
3. Shkëmbimi i përvojave dhe mësimeve nga projekti i ngjashëm në Bukuresht/Rumani; 
4. Evidentimi në faqen e internetit i hapësirave publike në dy lagje të qytetit/komunës përmes 

Gjeoblog-ut  dhe analizimi i tyre pas vizitës në terren dhe anketimit 
5. Auditimi në terren, përgaditja e agjendës për trajtim dhe vizionimi i dy hapësirave publike të 

përzgjedhura  
6. Dizajnimi  i dy hapësirave publike 
7. Prezantimi publik i rezultateve të projektit nga të rinjtë e shkollave të mesme 

Shtrirja 
gjeografike: 

Komuna e Prishtinës dhe Komuna e Graçanicës 

Grupet e synuara: Nxënësit e shkollave të mesme  

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

35,298.67 EUR  

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka): 

1,485.00 EUR  
PRO - Planning   

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

Drita Nushi, menaxher i projektit, drita.nushi@proplanning.org, +377 44 148 099 
Lumnije Gashi-Shabani, drejtore ekzekutive e OJQ, lumnije.gashi@proplanning.org, +386 49 274 354 

 

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

Rexhep Luci, 37/6, Prishtinë 
info@proplanning.org  

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

N/A 
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