
 

 
 

 

 

 

 

Të dhënat kryesore të grantit institucional DSP II – GI -2018 zbatuar nga 
Kosovo Glocal (Kosovo 2.0) 

Titulli i programit/ 
strategjisë: 

"Mediat Proaktive dhe Angazhimi i Qytetarëve: Fundi i Apatisë" 

Zbatuar nga:   Kosovo Glocal (Kosovo 2.0) 
 

Qëllimi i 
programit/ 
strategjisë: 

Kosovo 2.0 synon të ndryshojë sjellje sociale, politike dhe kulturore, dhe modele të pjesëmarrjes 
drejt një shoqërie më demokratike dhe më gjithëpërfshirëse, duke u fokusuar në çështje të lëna 
pas dore dhe të nënpërfaqësuara, dhe duke rritur angazhimin dhe kapacitetin e qytetarëve në 
lidhje me kërkimin e llogaridhënies nga institucionet publike. 

Rezultatet e 
pritura: 

1. Të provokoj debat publik dhe dialog rreth çështjeve të lëra anash në mënyrë që të ndikoj në 
sjellje shoqërore dhe politika rreth atyre cështjeve. 

2. Të rris pjesëmarrjen qytetare dhe përfaqësimin shoqëror të grupeve të ndryshme në shoqëri, 
duke përshirë grupet e ndjeshme dhe minoritetet, në jetën publike dhe debatet publike. 

3. Të krijoj një shoqëri kritike dhe të informuar që mund të kërkoj llogaridhënie nga qeveritë 
lokale dhe qeverinë qendrore. 

 Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Monographi - Dhënia e kontekstit për debat publik: Prodhimi dhe publikimi i katër 
monografive online për çështje të lëna pas dore dhe/ose të nënpërfaqësuara në nivele 
kombëtare dhe lokale. 

2. Debate Publike - pjesëmarrja e qytetarëve si mjet i ndryshimit social dhe politik. 
3. K2.0 Prodhimi i vazhdueshëm: duke e mbajtur në fokus atë që ka rëndësi 
4. Studio e Hapur për Angazhim të të Rinjve 

Shtrirja 
gjeografike: 

Nivel Qendror 

Grupet e synuara: Grupi 1. Rinia; Grupi 2: Grupët e rrezikuara në shoqëri; Grupi 3: profesionistë lokal: hulumtues, 
shoqëria civile (lokale dhe ndërkombëtare), aktivistë, qytetarë aktiv; Grupi 4: Bllogerë, gazetarë, 
fotografë, filmbërës, dizajnerë grafik, hulumtues dhe artistë. Grupi 5: Politikëbërësit e Kosovës. 

Buxheti i financuar 
nga DSP: 

59.992,37 €  

Kohëzgjatja 21 muaj (01.09.2016-31.05.2018) 

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

Besa Luci, drejtorëshë besa@kosovotwopointzero.eu +38138733523 / +38649149145 
Cristina Mari, Menxhere i Programit +38138733523 /  +38649123601 
 

Kontaktet e 
Organizatës: 
Adresa, e-maili, 
telefonat. 

Rr. Rrustem Statovci 50-1, Prishtinë 10000, Kosova 
contact@kosovotwopointzero.eu 
+38138733523 

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

Websiti i organizatës: www.kosovotwopointzero.com  
Facebook: www.facebook.com/Kosovo2.0  
Twitter: www.twitter.com/kosovo2point0  
Instagram: www.instagram.com/kosovo2point0/  
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