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Informatat mbi Projektin 
Emri i projektit: Siguria në Shkolla 

Vlera e projektit: Shuma e përgjithëshme: € 11,714.29;  Bashkënfinancimi: N/A 

Kohëzgjatja: Fillimi: 01/05/2017 
Përfundimi:  31/12/2017 

Organizata 
implementuese: 

Junior Chamber International Mitrovica (JCI Mitrovica) 

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

Edmond KUMNOVA, Drejtor Ekzekutiv 
Rr.”Ukshin Kovaqica”, p.n., 40000, Mitrovicë (adresa e tanishme) 
ekumnova@gmail.com, jcimitrovica@gmail.com 
+386 (0) 49 114 531; +377 (0) 44 934 512 

Përfituesit e 
drejtëpërdrejtë: 

5 shkollat e mesme të Mitrovicës së Jugut ,Nxënësit ,Stafi arsimor,Prindërit,Drejtoria e Arsimit në 
Komunën e Mitrovicës së Jugut , Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi 
Përfituesit final:  
Popullata e Mitrovicës së Jugut  

Partnerët: N/A 

Territori i 
synuar/shtrirja 
gjeografike: 

Mitrovica e Jugut  

Qëllimi i 
përgjithshëm: 

Identifikimi dhe analizimi i problemit të sigurisë në shkollat e mesme të Mitrovicës së Jugut, duke 
promovuar dhe forcuar “tre-këndëshin” nxënës – prind – arsimtar, dhe avokuar tek vendimmarrësit 
dhe komponentët tjerë përgjegjës të sigurisë, për të krijuar një ambient më të sigurt në shkolla dhe 
shoqërinë tonë. 

Aktivitetet 
kryesore: 

 Vlerësimi i gjendjes aktuale të sigurisë në 5 shkollat e mesme të Mitrovicës së Jugut. Ky aktivitet 
do të përcillet edhe më një konferencë për shtyp për hapjen e projektit “Siguria në Shkolla”.  

 Prezantimi i performancës “Stop and Act Show” në shkolla dhe mbajtja e 25 orëve 
mësimore/ligjerata për parandalimin e dhunës dhe sigura në shkolla. 700 nxënës, 50 arsimtar dhe 
50 prindër përfitojnë nga ligjeratat.  

 Organzimi i garave në ese me temën parandalimi i dhunës në shkolla dhe rritja e sigurisë në 
shkolla.  

 Dizajnimi, punimi dhe shpërndarja e materialeve promovuese për parandalimin e dhunës dhe 
rritja e sigurisë në shkolla. 

  Organizimi i dy debatave/dëgjime publike me akterët relevant për të diskutuar qështjen e sigurisë 
në shkolla dhe parandalimin e dhunës, nxerjen e rekomandimeve dhe avokimi tek vendim 
marrësit për këto qështje.  

 Fushata vetëdijësuesë në media elektronike, në radio stacione të Mitrovicës, me porosi për të 
rritur sigurinë në shkolla dhe të parandalohet dhuna në mes nxënësve brenda dhe jashtë 
shkollës.  

 Konferenca përmbyllëse e projektit, paraqitja e rekomandimeve dhe dorëzimi tek vendim marrësit. 
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Rezultatet e pritura:   Fuqizohet dhe Mobilizohet “Rrjeti I Brendshëm Mbrojtës” Nxënësit, Këshilli i Nxënësve, Drejtori i 
Shkollës, Këshilli Drejtues i Shkollës, Prindërit, Këshilli I Prindërve), në 5 shkollat e mesme në 
Mitrovicën e Jugut. 

 Rritet pjesëmarrja në proceset e vendim-marrjes në nivel lokal duke ngritur bashkëpunimin ndër-
sektorial për siguri më të madhe në shkolla.  

 Drejtoria e Arsimit furnizohet me rekomandimet dhe sygjerimet të dalura nga aktivitetet e projektit 
“Siguria në Shkolla” të cilat i merr parasysh dhe i përcjell më tutje në Ministrinë e Arsimit. 

 Ngritet vetëdija shoqërore për parandalimin e dhunës dhe rritjen e sigurisë në shkolla, përmes: 
debateve publike, konferencave, publikimit të raportit, fushatave në media, materialeve 
promovuese dhe garave në ese. 

 

 


