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

Zbatuar nga:

Informatat mbi Projektin
Emri i Projektit:

Rritja e pjesëmarrjes së OSC serbe në punë dhe Monitorimi i Komisioneve Parlamentare

Vlera e projektit:

€ 17,678.16

Kohëzgjatja:

Fillimi: 01/10/2016
Përfundimi: 30/06/2017
NGO AKTIV

Organizata:
Kontaktet e
Organizatës (adresa, emailli, telefonat):

Përfituesit e
drejtëpërdrejtë:
Partnerët:

Milica Andric, milica.andric@ngoaktiv.org +381600188708
Miodrag Andric, miodrag.andric@ngoaktiv.org +38164555160
office@ngoaktiv.org
finance@ngoaktiv.org
www.ngoaktiv.org
Grupet e synuara: komunitetit serb të Kosovës, anëtarët e OSC të Platformës për Analiza dhe Hulumtim, anëtarët
e parlamentit
Përfituesit final: anëtarët e OSC e Platformës për Analiza dhe Hulumtime
N/A

Territori i synuar/shtrirja
gjeografike:

Komunat me shumicë serbe të veriut të Kosovës (Mitrovica e Veriut, Zveçan, Zubin Potok, Leposaviq)

Qëllimi i përgjithshëm:

Qëllimi i projektit është të kontribuojë në përpjekjet për avokim dhe lobim të OSC të veriut të Kosovës në nivel
qendror. Duke krijuar lidhje të ngushta ndërmjet OSC të Kosovës veriore dhe atë të nivelit qendror të Komiteteve
të Kuvendit një kanal të drejtpërdrejtë do të krijohet për komunikimin e nevojave të qytetarëve të Veriut të
Kosovës.
Aktiviteti 1: Faza fillestare.
Aktiviteti 2: Mbledhja e informacioneve dhe përgatitja e rekomandimeve të politikave.
Aktiviteti 2.1: Aktivitetet përgatitore për tryezat të rrumbullakëta.
Aktiviteti 2.2: 4 Tryeza të rrumbullakët në tema të përshtatëshme për kontribut në punën e komisioneve të parazgjedhur.
Aktiviteti 3: Vizitat në Parlament dhe Komisionet Parlamentare
Aktiviteti 3.1: Konferenca përfundimtare me paraqitjen e rezultateve të aktiviteteve të monitorimit
Rezultati 1: Së paku 12 (3 per këshillin) seanca të komisioneve dhe të paktën dy seancat plenare të Kuvendit të
Kosovës të vëzhguara nga organizatat, anëtarët e Platformës për Analizë dhe Hulumtim.
Rezultati 2: Kanalet e komunikimit dhe bashkëpunimit në mes të përfaqësuesve të 10 OSC të veriut të Kosovës
dhe Komisioneve të Kuvendit të Kosovës janë mbajtur dhe forcuar;
Rezultati 3: Së paku 4 iniciativa avokuese nisur në drejtim të Parlamentit;
Rezultati 4: Publiku i gjerë është njoftuar me nismat parlamentare dhe praktikat mbi çështjet me interes të
veçantë për komunitetin serb;

Aktivitetet:

Rezultatet:

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

Zbatuar nga:

