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

Zbatuar nga:

Informatat mbi Projektin
Emri i Projektit:

Aksione avokuese në nivel lokal përmes aktivizimit qytetar

Vlera e
projektit:
Kohëzgjatja:

€ 19 956.30 - EUOK/KCSF
€ 1,560.00 - RBF, MOTT
8 muaj
Fillimi: 01/10/2016
Përfundimi: 31/05/2017
OJQ Integra

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

Aktivitetet
kryesore:

Rezultatet e
pritura:

info@ngo-integra.org, +381 38 246 717
Rruga Rrustem Statovci, p.n., Objekti 2, Kati 3, Nr.3, 10000, Prishtine Kosovë
www.ngo-integra.org
Grupet e synuara: Të rinjë nga zonat sub-urbane, grupe të pa-përfaqësuara dhe të margjinalizuar, akterë nga
shoqëria civile (aktivistë, artistë, gazetarë, etj.)
Përfituesit final: Popullata e Kosovës në përgjithësi
NA
Prishtina, Gjilan, Ferizaj, Suhareka, Mitrovica, Vushtrri, Skenderaj.

Duke promovuar shkrimin dhe mendimin kritik, projekti synon të ndikoj në zhvillimin të qëndrueshëm të të
drejtave të njeriut, zhvillimin e demokracisë, pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e të rinjve, ngritjen e vetëdijes mbi
çështjet që kanë të bëjnë me grupet e margjinalizuar (të rinjve nga zona sub-urbane, gra të reja, minoritetet,
komuniteti LGBT), si dhe për të kontribuar në pajtimin paqësor të grupeve të interesit, luftës kundër diskriminimit
mbi çfarëdo baze dhe në zhvillimin e pjesëmarrjes së barabartë në vendimmarrje të të gjithë qytetarëve në jetën
shoqërore, ekonomike, politike, duke u bërë kështu një forcë efektive për ndryshime pozitive në vend.
1. Faza Përgatitore
2. Përzgjedhja e pjesëmarrësve
3. Punëtori Loesje për Shkim dhe Mendim Krikik
4. Hartimi dhe Printimi i sloganeve në format të Flayer-it
5. Fushata Avokimi – Aksione në rrugë në Komunat e Kosovës
6. Outreach meditik; online, shtyp dhe ON AIR
1. Ofrimi i mundësive të barabarta për qytetarët e Kosovës për angazhim, shprehje dhe kritikë në lidhje me
shqetësimet e tyre në nivel lokal.
2. Ngritja e pjesëmarrjes së qytetarëve në diskutime më të thella lidhur me çështjet dhe zhvillimet kryesore që
ata i preokupojnë siq janë: papunësinë, sundimi i ligjit dhe qasja në drejtësi, korrupsioni dhe krimi i
organizuar, qeverisja e mirë, reforma demokratike dhe institucionet e pavarura, liria e fjalës dhe lëvizjes,
zhvillimi ekonomik, të drejtat e njeriut, bashkëpunimi ndër-etnik, ballafaqimi me të kaluarën dhe drejtësia
tranzicionale, sistemi i arsimit, sistemi shëndetësor.
3. Promovimi i një platforme inovative dhe kreative për angazhimin dhe reagim qytetar.
4. Promovimi i metodologjisë për shkrim dhe mendim kritik në mesin e shoqërisë së Kosovës.
5. Rritja e ndërgjegjësimit të shoqërisë në Kosovë në lidhje me rëndësinë e aktivizmit shoqëror dhe qytetar,
përmes fushatave avokuese.
6. Mbajtja nën presion të vazhdueshëm të qeverive lokale, strukturave politike dhe shoqërisë civile për
transparencë, llogaridhënie dhe qeverisje efektive.
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