
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të grantit institucional DSP II GI – 05 zbatuar nga EC Ma            
Ndryshe 

Titulli i programit/ 
strategjisë: 

“Zhvillimi strategjik i EC Ma Ndryshe “ 

Zbatuar nga:   EC Ma Ndryshe 

Qëllimi i 
programit/ 
strategjisë: 

Orientim i tërësishëm komunitar i organizatës, duke u vendosur në pozitën e ndërmjetësit për të 
siguruar pjesëmarrje të njëmendtë qytetarë në vendimmarrje dhe avokim më të mirë rreth nevojave 
dhe alternativave për përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve. 

Rezultatet e 
pritura: 

1. Rritje të pranisë së EC në komunitet për të avancuar njohuritë, promovuar aktivizmin dhe 
mobilizimin qytetar 

2. Thellim i angazhimit, me fokus në Prizren dhe Prishtinë 
3. Ndërveprim me institucionet ashtu që të sigurojë marrëdhënie të shëndoshë në mes të 

qytetarëve dhe institucioneve 
4. Rritje e njohurive për temat që EC trajton për të tejkaluar sfidën e mungesës së 

materialeve/literaturës në këto fusha 
5. Ngritje e kompetencës dhe kapaciteteve profesionale 
6. Rritje e ndikimit përmes komunikimit efikas me grupe të ndryshme/komunitet për të transmetuar 

mesazhin 
7. Optimizimi i resurseve, strukturës organizative dhe shtrirjes së përgjegjësive brenda organizatës 
8. Menaxhim financiar, kapacitete për ngritje të fondeve dhe sigurim i qëndrueshmërisë 

Aktivitetet 
kryesore: 

1. Organizimi i komunitetit në nivel të lagjes 
2. Performansa publike/aktivizëm kulturor (art në hapësirën publik) 
3. Aktivizëm ndaj autoriteteve publike 
4. Shkolla Europiane për Zhvillim të Qëndrueshëm Urban 
5. Platforma online “Mahalla.info” 
6. Ngjarje publike (debate, konferenca) 
7. Forumi Transparenca 
8. Monitorim i komunave të rajonit të Prizrenit etj. 

Shtrirja 
gjeografike: 

Prizren dhe Prishtinë 

Grupet e synuara: Grupet e komunitetit në nivel qytetesh 

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

147,602.50  Euro 

Kohëzgjatja: 01/10/2015 – 31/05/2018, 32 muaj 

Drejtori 
ekzekutiv/ 
Personi 
përgjegjës:  

Hajrulla Çeku, Drejtor Ekzekutiv , hajrulla.ceku@ecmandryshe.org ,+386  49 116 448 

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

Rruga Saraçët, 5, 20000, Prizren 
E-mail: info@ecmandryshe.org  
00 381 29 222 771  

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

http://www.ecmandryshe.org/ 
https://www.facebook.com/ecmandryshe 
https://twitter.com/ecmandryshe 

 

mailto:hajrulla.ceku@ecmandryshe.org
http://www.ecmandryshe.org/
https://www.facebook.com/ecmandryshe
https://twitter.com/ecmandryshe

