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Informatat mbi Projektin 
Emri i Projektit: “Prioritizimi i brengave të qytetarëve dhe avokimi për zgjidhjen e tyre tek zyrtarët 

komunal në Mitrovicë ” 

Vlera e projektit: Shuma e përgjithëshme: € 11,175.12;  Bashkënfinancimi (nëse ka) €  

Kohëzgjatja: Fillimi: 01/06/2017 
Përfundimi:  01/12/2017 

Organizata 
implementuese: 

OJQ Me dorë në zemër  

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

Rr. Tirana, Lagjja e Boshnjakëve 
medorenezemer@gmail.com;  tele: +377 44 589 244 

Përfituesit e 
drejtëpërdrejtë: 

Grupet e synuara: Grupi i qytetarëve në nivel të bashkësive lokale; grupi i qytetarëve 
jo shumicë (RAE) në tre vendbanime, dhe grupi i grave që do të përbëhet nga 
studente të diplomuara, të padiplomuara, gratë në institucione dhe organizata 
joqeveritare 
Përfituesit final: Qytetarët e 16 fshatrave të Komunës së Mitrovicës 

Partnerët: Nuk ka  

Territori i 
synuar/shtrirja 
gjeografike: 

Komuna e Mitrovicës 

Qëllimi i 
përgjithshëm: 

Qëllimi i projektit është rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin vendim-
marrës në Komunën e Mitrovicës përmes identifikimit të çështjeve me prioritet për 
nevojat e tyre. Ky qëllim synohet të arrihet përmes takimeve të hapura me qytetarë 
në 20 takime, prej tyre, 16 në fshatra, tre në vendbanime ku jetojnë komunitetet jo 
shumicë dhe një me pjesëmarrje të grave të përzgjedhura nga nivele të ndryshme. 

Aktivitetet kryesore: 1 Takime informuese më këshillat lokale 

2 Takimet me qytetarët 

3 Hartimi i raportit me prioritetet nga secili lokalitet 

4 Diskutimi me autoritetet komunale – dorëzimi i prioriteteve të identifikuara 

5 Monitorimi i Komitetit për politikë dhe financa si dhe Kuvendi Komunal i 

Mitrovicës 

Rezultatet e pritura:  1. Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Identifikimin e pesë cështjeve prioritare që 
prekin komunitetin. 

2. Përfshirja e rekomandimeve të dala nga takimet në programe komunale. 
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