
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të grantit institucional DSP II GI – 19 zbatuar nga 7Arte 

Titulli i 
programit/strategjisë: 

“Zhvillimi i strategjisë së 7Arte“ 

Zbatuar nga:  7Arte 
 

Qëllimi i 
programit/strategjisë: 

Shoqëri mirë e informuar dhe demokratike, si dhe krijimi i hapësires dhe mundesisë për artistët 
kosovarë që të zhvillojnë dhe promovojnë Artin dhe Kulturen.  

Rezultatet e pritura: 1. Partneritet i qëndrueshëm në mes institucioneve publike (Komunës së Mitrovicës) dhe 
shoqërisë civile në fushen e artit dhe Kultures i krijuar 

2. Rritja e pjesëmarrjes qytetare në vendimmarrje ne fushen e Artit dhe Kultures 
3. Kapacitete insititucionale të ngritura drejt qendrueshmerisë së organizates 
4. Kapacitete të përmirësuara për menaxhim financiar 

 Aktivitetet kryesore: 1. Mbajtja e punëtorive 
2. Angazhimi i ekspertëve të jashtëm gjatë grupeve punuese 
3. Ekspertë të jashtëm në hartimin e dokumenteve 
4. Debate (ad-hock) 
5. Mbajtja e mbledhjes së Kuvendit Vjetor të organizatës 7Arte  
6. Hartimi i rregullores së punës 
7. Hartimi i rregullores financiare 
8. Hartimi i strategjisë së organizatës 
9. Takimet në rrjetet ndërkombëtare për bashkëpunim dhe krijim të projekteve të reja 
10. Monitorimi i institucioneve lokale 
11. Takime këshillëdhënëse për qeverisje të brendëshme (përmes coaching) 

Shtrirja gjeografike: Komuna e Mitrovicës 

Grupet e synuara: - Komuna e Mitrovicës Jugore 
- Drejtoria për Kulturë, Rini e Sport 
- Qendra Regjionale per Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore 
- Institucionet Kulturore të Komunës së Mitrovicës 
- Organizatat e pavarura Kulturore 
- Të rinjtë dhe qytetaret e  Mitrovicës 
- Ministria e Kulturës, Rinisë e Sportit                        
- Antaret e organizates 

Buxheti i financuar nga 
DSP: 

 35,837.29 € 
 

Drejtori ekzekutiv/ 
Personi përgjegjës: 

Lulzim Hoti, Drejtor Ekzekutiv, lulzimhoti@gmail.com  +386(0)49211771 
Berna Xhemajli, Zyrtare për projekte dhe financa, bernaxhemajli@gmail.com, +386(0)49863094 
Lulzim Hakaj, Kryesues i programit, lulzim.hakaj.1@gmail.com, +386(0)49116254 
Blerinda Veliu, Zyrtare për monitorim dhe vlerësim, blerindaveliu@gmail.com,   
+386(0)49667388 
Erzen Isufi, Zyrtar i logjistikës, erzen.isufi.1@gmail.com, +386(0)49681950  

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

7Arte, 
 Sheshi “Mehë Uka”’; Biblioteka e Qytetit/Kati i VI-të / 40000 Mitrovicë / Kosovë 
Tel. +386 (0)49 221 771; info@7-arte.org;  

Webi dhe rrjetet sociale 
të projektit: 

Webfaqe e organizatës:  www.7-arte.org 
Facebook: https://www.facebook.com/shtatearte/?fref=ts  
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