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Informatat mbi Projektin 
Emri i Projektit: Ambienti për të gjithë 

Vlera e projektit: Shuma e përgjithëshme: € 11,919.60 

Kohëzgjatja: Fillimi: 01/06/2017 
Përfundimi:  31/01/2018 

Organizata 
implementuese: 

Ekovizioni (EV) 

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

ekovizioni@hotmail.com 
www.ekovizioni.com 
www.facebook.com/EKOVIZION 
Rr. “Zahir Pajaziti”, Podujevë, 11 000 Kosovë 
+377 (0) 44 469 686 

Përfituesit e 
drejtëpërdrejtë: 

Grupet e synuara: Kandidatët për kryetar të komunave nga Obiliqi, Podujeva, Fushë 
Kosova dhe Vushtria 
Përfituesit final: Qytetarët e Komunës së Obiliqit, Podujevës, Fushë Kosovës dhe 
Vushtrisë, Organizatat e shoqërisë civile, grupet jo-formale, grate, komunitët jo-shumicë 

Partnerët: N/A 

Territori i 
synuar/shtrirja 
gjeografike: 

Obiliq, Podujevë, Fushë Kosovë, Vushtrri. 

Qëllimi i 
përgjithshëm: 

Rritja e rolit të qytetarëve, organizatave të shoqërisë civile në mbrojtjen e mjedisit në nivel 
lokal. 

Aktivitetet kryesore: 1. Realizimi i një hulumtimi me 1200 respodentë në komunat Obiliq, Podujevë, Fushë 
Kosovë, Vushtrri. 

2. Hartimi i Draft dokumentit i cili do të shërbej si memorandum i mirëkuptimit. 
3. Organizimi i 40 sesioneve konsultative me qytetaret e Podujevës, Obiliqit, Vushtrrisë, 

Fushë Kosovës për diskutimit e draft dokumentit te memorandumit te bashkëpunimit 
si dhe pakënaqësive të tyre karshi mjedisit.(10 takime për secilën komunë). 

4. Organizimi i 4 punëtorive për diskutimin, përpunim dhe hartimin final të 
memorandumit të bashkëpunimit me OSHC-të, grupeve jo-formale, qytetarë. (Nga 1 
punëtori për secilën komunë). 

5. Organizimi i 4 ceremonive për nënshkrimin e memorandumeve.(Nga 1 ceremoni për 
secilën komunë). 

6. Promovimi i projektit në rrjete sociale në facebook. 
7.  Realizimi I  takimeve tek kandidatët fitues për  kryetar të komunave (potencilisht tek 

kryetarët nënshkrues të memorandumit). 

Rezultatet e pritura:  1. Përmirësimi i bashkëpunimit të shoqërise civile me institucionet lokale  
2. Rritje e pjesëmarrjes qytetare në diskutime publike   

 

mailto:ekovizioni@hotmail.com
http://www.ekovizioni.com/
http://www.facebook.com/EKOVIZION

