
 

 

 
 

 

Të dhënat kryesore të grantit institucional DSP II GI – 11 zbatuar nga 
Iniciativa për Progres (INPO) 

Titulli i programit/ 
strategjisë: 

Programi për Qeverisje të Mirë 

Zbatuar nga:   Iniciativa për Progres INPO 

Qëllimi i programit/ 
strategjisë: 

Qëllimi i programit për qeverisje të mirë është promovimi i qeverisjes së përgjegjshme duke 
nxitur përfshirjen e qytetarëve në vendimmarrje, transparencë, llogaridhënie dhe sundim të 
ligjit. INPO është fokusuar që të monitoroj dhe avokoj për adaptimin e praktikave të mira të 
qeverisjes duke nxitur përfshirjen e qytetarëve në vendimmarrje,  nxitjen e institucioneve 
publike lokale  për të ofruar transparencë, llogaridhënie dhe sundim të ligjit.  

Rezultatet e pritura: 1. Presion i shtuar drejtuar institucioneve lokale nga ana e qytetarëve dhe mediave 
2. Buxhete komunale më gjithëpërfshirëse – të orientuara nga poshtë-lartë 
3. Bashkësi Lokale me kapacitete të shtuara në paraqitjen e problemeve dhe nevojave të tyre 

në        institucione komunale 
4. Performancë më e mirë dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve që ofron administrata 

komunale karshi interesave të qytetarëve 

Aktivitetet kryesore: 1. Monitorim sistematik i Ekzekutivit dhe Kuvendit Komunal të Ferizajt dhe Prishtinës 
(Mbledhjet e        Kuvendit Komunal, Mbledhjet e Komitetit për Politikë dhe Financa, Zyra e 
Kryetarit dhe Drejtoritë Komunale) 

2. Publikim i Raporteve periodike të Monitorimit të Komunës së Ferizajt dhe Prishtinës 
3. Monitorim i Komisionit Parlamentar për Administratë publike, Qeverisje Lokale dhe Media, 

dhe monitorimi i vendimeve të Ministrive të linjës 
4. Fushata sensibilizuese (mediale, takime informuese) për rëndësinë e pjesëmarrjes në 

takime publike 
5. Takime të vazhdueshme me bashkësitë lokale dhe lagjet e qytetit të Ferizajt dhe Prishtinës 

Shtrirja gjeografike: Ferizaj dhe Prishtinë 

Grupet e synuara: Qytetarët (komuniteti, lagjet, gratë dhe të rinjtë);  Bashkësitë lokale;  Institucionet komunale 
dhe institucionet qendrore; OJQ-të dhe Mediet. 

Buxheti i financuar 
nga DSP: 

86.905,85 euro 

Kohëzgjatja: 01/09/2016-31/05/2018  

Drejtori ekzekutiv/ 
Personi përgjegjës: 

Albulena Nrecaj    
albulena.nrecaj@inpo-ks.org |  

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

Rr.Ahmet Kaciku nr.35, kati V, 10 000 Ferizaj, Kosovw 
info@inpo-ks.org; +381 (0290) 329 400 | +377 44 499 221 

Webi dhe rrjetet 
sociale të projektit: 

www.inpo-ks.org | www.facebook.com/iniciativaperprogres | 
www.facebook.com/OrganizataINPO  
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