
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të grantit institucional DSP II – 22 zbatuar nga K - W4W 

Emri i 
programit/strategjisë: 

“Gratë në vendimmarrje” 

Zbatuar nga:  Kosova-Women 4 Women 

Qëllimi i 
programit/strategjisë: 

Përmirësimi i pjesëmarrjes së grave në proceset vendimmarrëse.                                    

Rezultatet e pritura: 1. Vendimmarrësit në nivel lokal janë të informuar dhe të vetdijësuar mbi rëndësinë e 
pjesëmarrjes së grave në nivel të këshillave të komuniteteve 

2. Gratë në viset rurale kanë më shumë njohuri për pjesëmarrje në proceset vendimmarrëse në 
nivel të këshillave të komuniteteve  

3. Ngritja e kapaciteteve të organizatës 

 Aktivitetet kryesore: 1. Punëtoria për rishikimin e strategjisë 
2. Trajnimi (ToT) për trajneret për fuqizim social  
3. Trajnimi i stafit të ngritje të fondeve 
4. Themelimi i grupit punues në Mitrovicë dhe përpilimi i rregullores  
5. Organizimi i dëgjimeve publike në Mitrovicë  
6. Monitorimi i takimeve të kuvendit komunal në Mitrovicë  
7. Themelimi i grupit punues në Kacanik për të planifikuar implementimin e rregullores 
8. Katër diskutime në grupe fokusi  
9. Trajnim për asambleistet nga kacaniku dhe Mitrovica 
10. Draftimi dhe nënshkrimi i deklaratës për mbështetjen e kuotës gjinore 
11. Prodhimi i raportit mbi implementimin e kuotës gjinore në Kacanik dhe Mitrovicë  
12. Doracak mbi pjesëmarrjen e grave në vendimarrje  
13. Sesione informuese me 300 gra të komunave Kacanik dhe Mitrovicë  

Shtrirja gjeografike: Në tërë Kosovën me fokus në Kaçanik dhe Mitrovicë  

Grupet e synuara: Gratë e Kosovës në përgjithësi dhe gratë e rajonit të Mitrovicës dhe Kaçanikut në veçanti 

Buxheti i financuar nga 
DSP: 

49,710.51 EUR 

Drejtori ekzekutiv/ 
Personi përgjegjës: 

Iliriana Gashi – Drejtore, iliriana.g@k-w4w.org, +377(0)44-398-546 
Besa Kasneci – Koordinatore e Pojektit, besa.k@k-w4w.org, +377(0)44-199-808 
Besa Rexha-Rashiti – Menaxhere për financa, besa.r@k-w4w.org,  
Vesa Rezniqi-Pallaska – Menaxhere për monitorim dhe vlerësim, vesa.rp@k-w4w.org, 

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

info@k-w4w.org 
Arberi 3, rruga Kosturi Nr.69 
+377(0)44-199-808 
+377(0)45-266-267 

Webi dhe rrjetet 
sociale të projektit: 

www.k-w4w.org  
https://www.facebook.com/ Kosova-Women 4 Women 
https://www.instagram.com/  WomenforWomenkosova 
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