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Informatat mbi Projektin 

 

Emri i projektit: Radio programet “Watchdog” për një qeverisje lokale te të përgjegjshme dhe 

transparente  

Vlera e projektit: Shuma e përgjithshëm: € 11,195.59; Bashkëfinancimi (nëse ka) € 12,450.00  

Kohëzgjatja: Fillimi: 01/05/2017 
Përfundimi: 31/08/2017 

Organizata 
implementuese: 

Rrjeti i Radiove për te Drejtat e Njeriut - RDN 

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

rdnrrjeti@gmail.com, 045 947 333. 
10000 Prishtinë Republika e Kosovës , 

Përfituesit e 
drejtpërdrejtë: 

Ky projekt iu dedikohet qytetarëve te Republikës se Kosovës me fokus qytetarëve të 
Fushë Kosovës pavarësisht nga origjina e tyre, besimet kulturore dhe fetare si dhe 
do ndikon direkt ne mandatin dhe përgjegjësit e zyrtarëve te pushtetit lokal. 
Përfituesit final: Qytetaret e Fushe Kosovës pavarësisht nga origjina e tyre, besimi 
kulturore dhe fetare si dhe zyrtarët/administrata komunale. 

Partnerët: Vala Rinore 

Territori i synuar/shtrirja 
gjeografike: 

Komuna e Fushë Kosovës. 

Qëllimi i përgjithshëm: Rritja e transparencës dhe llogaridhënies në komunën e Fushe Kosovës sa i përket 
përdorimit te automjeteve zyrtare qe te gjitha veturat zyrtare te pajisen me GPS ne 
mënyrë qe te ketë kontrolle te plote mbi lëvizjen e automjeteve zyrtare. 

Aktivitetet kryesore:  Përgatitja dhe produksioni i radio debateve - gazetari hulumtuese, intervista me 
eksperte, qytetar, zyrtar komunal, ojq dhe me te gjithë aktoret tjerë relevant te 
cilët mund te kontribuojnë ne realizimin sa me te suksesshëm te projektit “Radio 
programet “Watchdog” për një qeverisje lokale te të përgjegjshme dhe 
transparente.” 

 Dërgimi i kërkesave për qasje ne dokumente zyrtare ne K.K. te Fushë Kosovës.  

 Analiza, vlerësimi i hulumtimeve dhe intervistave nga terreni, analiza e 
përgjigjeve  te kërkesave për qasje ne dokumente zyrtare. 

 Përgatitja, produksioni dhe transmetimi i radio debateve, radio reklamave, 
spoteve, mesazheve. 

Rezultatet e pritura:   Informimi i qytetareve për numrin e veturave zyrtare qe disponon komuna e 
Fushë Kosovës (kush i shfrytëzon ato, sa janë shpenzimet e karburanteve) 

 Krijimi i boshtit Media – Publik si avokues i fuqishëm në avancimin e procesit të 
Transparencës. Me këtë nënkuptohet krijimi i radio programit i cili do jete urë 
lidhëse ne mes radiostacionit dhe publikut/qytetareve për avokimin dhe 
avancimin e procesit të Transparencës dhe llogaridhënies. 

 Avokim ne komunën e Fushë Kosovës për planifikim buxhetor 2018 për blerjen 
e GPS me qellim te instalimit te tyre ne te gjitha automjetet e tyre 
zyrtare/komunale. 
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