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Informatat mbi Projektin 

 

Emri i Projektit: Politika Publike me Pjesëmarrje Aktive të Publikut 

 

Vlera e projektit: € 19,659.61 

Kohëzgjatja: Fillimi: 03/10/2016 
Përfundimi:  31/10/2017 

Organizata implementuese: OJQ KOHA 

Kontaktet e 
Organizatës (adresa, e-
maili, telefonat): 

ojq.koha@gmail.com; labinotkrasniqi84@gmail.com,  
+386 49 432 862; +377 44 235 472 
Rr. “Abedin Rexha” p/n – Klinë 32000 
 

Përfituesit e 
drejtëpërdrejtë: 

Grupet e synuara: Përfaqësuesit e fshatrave të Komunës së Klinës dhe zyrtarët publik të Komunës së 
Klinës  
Përfituesit final: Banorët e Komunës së Klinës 

Partnerët: N/A 

Territori i synuar/shtrirja 
gjeografike: 

Territori i Komunës së Klinës  

Qëllimi i përgjithshëm: Qëllimi i projektit është angazhimi dhe informimi i qytetarit për proceset vendimmarrëse në Komunë 
dhe përmes angazhimit aktiv qytetar të arrijmë në politika publike të bazuara në nevojat dhe kërkesat 
e publikut.  

Aktivitetet kryesore: 1. Monitorimi i Komunës dhe nxjerrja e raportit mbi situatën aktuale të pjesëmarrjes së publikut në 
vendimmarrje; 

2. Kontribut i drejtpërdrejtë në rritjen e pjesëmarrjes publike në vendimmarrje; 
3. Analizë dhe vlerësim të zbatueshmërisë së prioriteteve të dala nga banorët.  

Rezultatet e pritura:  Angazhimi përgjatë zbatimit të këtij projekti i grupeve të ndryshme në shoqëri do të pasojë edhe me 
angazhime të tjera të organizatës, por edhe vazhdimin e angazhimit aktiv qytetarë. Qytetarët do të 
jenë më të informuar rreth mundësive për pjesëmarrje, do të kemi një grup të organizuar qytetarësh 
që do të vazhdojnë të përfaqësojnë interesat publike. Po ashtu, Komuna do të ketë një bazë të mirë e 
të bazuar në mendimet direkte të qytetarit mbi investimet e nevojshme dhe si pasoj edhe mundësi me 
e lehtë avokimi nga ana e publikut. Vendimet e Komunës, do të jen me të pranueshme dhe me 
gjithëpërfshirëse. Përmes publikimit të prioriteteve qytetarët do të kenë me të lehtë kërkesat e tyre t’i 
adresojnë, por edhe Komuna të adresoj projektet, si edhe të adresohet drejtë donatorëve të tjerë të 
mundshëm për thithje të fondeve, sidomos atyre që konsiderohen emergjente. 
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