Projekt i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar
nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë

Zbatuar nga:

Informatat mbi Projektin
Emri i Projektit:
Vlera e projektit:
Kohëzgjatja:

Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhe politike bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale
dhe ngritjes së kapaciteteve të komiteteve konsultative dhe këshillave të fshatrave
€ 19,995.00
Fillimi: 01/08/2016 Përfundimi: 31/08/2017
Network of Peace Movement (NOPM)

Organizata:
Kontaktet e
Organizatës (adresa, emaili, telefonat):
Përfituesit e
drejtëpërdrejtë:
Partnerët:
Territori i synuar/shtrirja
gjeografike:
Qëllimi i përgjithshëm:

Aktivitetet kryesore:

Rezultatet e pritura:

Ngo.nopm@gmail.com, +377 45 291 127
Skenderbeu, Nr. 28, 6200, Kamenice, Kosove
Grupet e synuara
Përfituesit final: Qytetarete vendeve urbane dhe rurale, grate, te rinjet, komunitti jo-shumice, personat me aftesi
te kufizuara OJQ-te, mediat, autoritete komunale (ekzekutivi dhe legjislativi).
N/A
Kamenicë (Rogoqicë, Muqivercë, Koretin, Berivojcë, Ajnovc dhe Hodonovc) – Kater fshatra me komunitin
shumice dhe dy fshatra nga komuniteti joshumice.
Të rrisë dhe përmirësoj pjesëmarrjen e publikut në vendim-marrje dhe politike bërje duke avokuar tek autoritet
komunale për hartimin e politikave lokale, lehtësimin e debateve dhe dëgjimeve publike si dhe në ngritjen e
kapaciteteve të komiteteve këshillëdhënës, të rinjve, grupit të grave, komuniteteve dhe këshillave të fshatrave
për pjesëmarrje në vendim-marrje dhe politikë bërje.
1. Krijimi i Komitetit Komunal për Iniciativë.
2. Punëtori mbi hartimin e një Plani të Veprimit të Komitetit për Iniciativë
3. Trajnime në shkolla me pjesëmarrjen e publikut në vendim-marrje dhe politikë bërje
4. Organizon trajnim një-ditor trajnimin në avokim, lobim, arritje të publikut dhe komunikim
5. Katër (4) takime me këshillat e fshatrave/lokalitet për identifikimin e nevojave të komunitetit
6. Organizimin e tri (3) debateve publike me pjesëmarrjen e vendimmarrësve mbi arsimin, shëndetësinë,
përfshirjen gjinore, përfshirjen sociale (banimin social) dhe të drejtat e njeriut. apo të grupeve lokale të
interesit
7. Katër (4) takime me vendimmarrësit në nivel lokal (ekzekutivin) dhe degën e legjislativit për elaborimin e
atyre nevojave në propozime konkrete
8. Lehtësimi dhe bashkë-moderimi i dy takime publike me kryetarin e komunës
9. Organizimin e një (1) tryeze të rrumbullakët me këshillat e fshatrave mbi sfidat dhe përgjegjësit
10. Organizimin e tri (3) debateve publike me pjesëmarrjen e vendimmarrësve mbi arsimin, shëndetësinë,
përfshirjen gjinore, përfshirjen sociale (banimin social) dhe të drejtat e njeriut.
11. Takime avokuese mbi rritjen e pjesëmarrjes publik e në vendim-marrje, politike-bërje dhe avokim për
çështje të interesit të tyre
12. Organizimi i trajnimi të komiteteve konsultative mbi kornizën ligjore lidh ur me pjesëmarrjen dhe
konsultimin e publiku
13. Punëtori mbi hartimin e planeve të punës për vitin 2017 dhe raporteve vjetore të komiteteve konsultative.
14. Planifikimi për investim kapital
1. Komiteti Komunal për Iniciativa aktiv dhe me plan te veprimit te aprovuar
2. Nevojat e komunitetit/grupeve lokale/këshillat e fshatrave janë identifikuar dhe adresuar
3. Vendimmarrësit (ekzekutivi dhe legjislativi) adresojnë propozime konkrete të qytetarëve
4. Nxënësit janë trajnuar mbi pjesëmarrjen e publikut në vendim-marrje në nivel lokal
5. Takimet publike organizohen sipas ligjit në fuqi me kryetarin e komunës
6. Zyrtarët identifikojnë prioritetet e qytetarëve në kuptim të zhvillimit të qytetit
7. Identifikohen sidat dhe nxjerrën rekomandimet mbi arsimin, shëndetësinë, përfshirjen gjinore, sociale
(banimin social) dhe te drejtat e njeriut
8. Numri i grave dhe pakicave që marrin pjesë në jetën politike dhe publike është rritur
9. Plane të punës për vitin 2017 të KK dhe KPF hartohen, miratohen dhe publikohen
10. Grupi i grave, të rinjve dhe përfaqësues të komuniteteve janë trajnuar me teknikat e avokimit, lobimit,
arritjes se publikut dhe komunikimit
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11. Planet e punës dhe raportet vjetore të komiteteve konsultative janë hartuar dhe miratuar
12. Numri i qytetarë në diskutimet publike, dëgjimet dhe konsultimet publike në nivel lokal është rritur
ndjeshme dhe dialogu ndërmjet qytetareve dhe autoriteteve komunale rritet.

2

