
 

 
 

 

 
 

Të dhënat kryesore të grantit institucional DSP II GI – 21 zbatuar nga GLPS 

Emri i 
programit/strategjisë: 

“Fuqizimi i kapaciteve dhe performancës së institucioneve së sundimit të ligjit përmes zgjidhjeve praktike të 
politikave dhe strategjive avokuese" 

Zbatuar nga:   Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) 
 

Qëllimi i 
programit/strategjisë: 

Qëllimi kryesor është të mbështesë përmirësimin dhe forcimin e kapaciteteve dhe performancës së 
institucioneve të sundimit të ligjit përmes zgjidhjeve praktike të politikave dhe strategjive avokuese. Përmes 
këtij granti institucional, GLPS ka për qëllim ngritjen/zgjerimin e kapaciteteve të organizatës në drejtim të 
avancimit të përpjekjeve të saj për të mbështetur reformën/progresin e sundimit të ligjit në vend, përmes 
rezultateve konkrete. 

Rezultatet e pritura: 1. Rritja e llogaridhënies/transparencës/ efikasitetit të institucioneve të sundimit të ligjit nëpërmjet 
angazhimit më të madh të organizatave të shoqërisë civile. 

2. Përkrahja e reformës afatgjatë në sistemin e sundimit të ligjit përmes përmirësimit të koordinimit midis 
institucioneve përkatëse, me anë të angazhimit të vazhdueshëm të shoqërisë civile. 

3. Ngritja e kapaciteteve të organizatës për sa i përket planifikimit strategjik dhe komunikimit më të mirë me 
palët e interesit. 

Aktivitetet kryesore: 1. Përcaktimi i strategjisë së monitorimit dhe metodologjisë për vlerësim; 
2. Hartimi i pyetësorit dhe realizimi i anketimit; 
3. Realizimi dhe publikimi i Infografikëve; 
4. Mirëmbajtja e Platformës Online RoLPIK; 
5. Organizimi  i një tryeze të rrumbullakët në lidhje me rishikimin funksional të sektorit të sundimit të ligjit; 
6. Dhënia e Inputeve dhe rekomadimeve në fushën e sundimit të ligjit; 
7. Komunikim me akterët e sistemit të drejtësisë; 
8. Monitorim dhe vlerësim i vazhdueshëm i punës së KGJK dhe KPK; 
9.  Monitorim dhe vlerësim i vazhdueshëm i punës së Komisionit Parlamentar për Legjislacion; 
10. Hartimi i analizave dhe opinioneve të shkurtra; 
11. Organizimi i një punëtorie një ditore në lidhje me performancën e komunikimit të gjykatave; 
12. Organizimi i një Paneli Diskutues; 
13. Hartimi i raportit final ne lidhje me gjendjen e gjykavave; 
14. Organizimi in një punëtorie rreth strategjisë së komunkimit dhe avokimit 

Shtrirja gjeografike: Republika e Kosovës 

Grupet e synuara: - Publiku në përgjithësi; 
- Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) dhe Këshilli Prokurorial (KP); 
- OJQ-të dhe komuniteti i biznesit; 
- Qeveria, në veçanti, Ministria e Drejtësisë; 
- Kuvendi dhe Komisionet Parlamentare përkatëse. 

Buxheti i financuar nga 
DSP: 

61,726.65 EUR 

Drejtori ekzekutiv/ 
Personi përgjegjës: 

Albana Merja, Menaxhere, a.merja@legalpoliticalstudies.org, + 381 38 227 944/ +377 45 327 433 
Erëza Pula, Koordinatore, erza.pula@legalpoliticalstudies.org, + 381 38 227 944/ +386 49 690 146  
Delfine Elshani, Hulumtuese, d.elshani@legalpoliticalstudies.org, + 381 38 227 944/ +377 44 426 740 
Dren Ajeti, Hulumtues,  d.ajeti@legalpoliticalstudies.org, + 381 38 227 944/ +377 45 532 310 

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

Rexhp Luci, nr.16/1, Prishtinë 10000 
office@legalpoliticalstudies.org 
+ 381 38 234456 

Webi dhe rrjetet sociale 
të projektit: 

http://legalpoliticalstudies.org/ 
https://www.facebook.com/Group-for-Legal-and-Political-Studies-242733162469146/ 
https://twitter.com/GLPSKosovo 
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