
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të grantit institucional DSP II GI – 23 zbatuar nga 
VIZIONIDA 

Titulli i 
programit/strategjisë: 

“Mbështetje për qëndrueshmëri “ 

Zbatuar nga:  OJQ “VIZIONIDA” 

Qëllimi i 
programit/strategjisë: 

Përmirësimi i gjendjes në fushën e Kulturës, rritja e transparencës dhe llogaridhënies në qeverisjen 
lokale në Komunën e Shtimes  dhe qëndrueshmëri institucionale e Vizionides. 

Rezultatet e pritura: 1. Gjendja në fushën e kulturës në Shtime është përmirësuar 
2. Ngritja e transparencës së qeverisë lokale përmes rritjes së presionit publik për qeverisje më të 

mirë dhe ngritja e pjesëmarrjes se qytetareve në vendimmarrje 
3. Ngritja e kapaciteteve të organizatës përmes fuqizimit të qeverisjes së mirë, hartimit të 

rregulloreve te punesë dhe planit strategjik. 

Aktivitetet kryesore: 1. Monitorimi dhe avokimi për implementimin e “Planit të aktiviteteve kulturore të Shtimes 
2018-2022” 

2. Monitorimi i pune se Kuvendit Komunal Shtime, Komiteteve dhe ekzekutivit; 
3. Publikimi i Raporteve të Monitorimit të implementimin e “Planit të aktiviteteve kulturore të 

Shtimes 2018-2022” dhe dhënia e rekomandime; 
4. Publikimi i Raporteve të Monitorimit të pune se Kuvendit Komunal, KPF, ekzekutivit, etj; 
5. Organizimi i 4 debateve publike ku do te prezantohen te gjeturat nga Monitorimi i 

implementimin e “Planit të aktiviteteve kulturore të Shtimes 2018-2022”; 
6. Organizimi i 4 debateve publike ku do te prezantohen te gjeturat nga Monitorimi i pune se 

Kuvendit Komunal, KMP, ekzekutivit, etj; 
7. Ngritja e kapaciteteve humane te organizatës përmes trajnimeve për stafin e organizatës;  
8. Hartimi i rregulloreve të  brendshme, Planit Strategjik të organizatës, Rishikimi i Statutit, 

Kompletimi i Kuvendit te Organizatës dhe përmirësimi i qeverisjen se brendshme. 

Shtrirja gjeografike: Projekti do të Realizohet në Komunën e Shtimes, Regjioni i Prishtinë. 

Grupet e synuara: Të rinjtë, posaçërisht të rinjtë nga zonat rurale dhe komunitetet tjera me vëmendje të shtuar për 
përfshirjen e femrave në aktivitetet. 

Buxheti i financuar nga 
DSP: 

27,813.56EUR 

Drejtori ekzekutiv/ 
Personi përgjegjës: 

Halil Halili, drejtor ekzekutiv  
e-mail: halilhalili@hotmail.com,  
Telefoni: 044/222 456 / 049 222 456 

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

OJQ”VIZIONIDA” 
Rr. Tahir Sinanai” nr. 13 
72000 Shtime 
Email: vizioni2008@gmail.com  , Visioni_d_a@hotmail.com 
Telefoni: 044/222 456 

Webi dhe rrjetet 
sociale të projektit: 

N/A 
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