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Informatat mbi Projektin 
 

Emri i Projektit: Iniciativa për ndryshim! 

 

Vlera e projektit: Shuma e përgjithëshme: 11.914,58 EUR;  Bashkënfinancimi (nëse ka) 0 EUR 

Kohëzgjatja: Fillimi: 01.06.2017 
Përfundimi:  28.02.2018 

Organizata 
implementuese: 

New Social Initiative NSI  

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

Rruga Čika Jovina 3, Mitrovica Veriore 
office@newsocialinitiative.org 
+381642264772 
www.newsocialinitiative.org 

Përfituesit e 
drejtëpërdrejtë: 

Përfituesit e drejtpërdrejtë: Udhëheqës të rinj, OJQ të shoqërisë civile dhe aktivistë të tyre, 
vullnetarë dhe individë nga komunat në veri të Kosovës (serbët e Kosovës, shqiptarët e 
Kosovës, boshnjakët dhe goranët) 
Përfituesit indirekt: Të rinjtë në veri të Kosovës, vullnetarë, aktivistë OCD, qytetarë (serbë 
shqiptarë, boshnjakë dhe goranë) 

Partnerët: N/A 

Territori i 
synuar/shtrirja 
gjeografike: 

4 komuna veriore të Leposaviqit, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Mitrovicës Veriore 

Qëllimi i përgjithshëm: Objektivi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në zhvillimin e dialogut midis 
qeverive lokale dhe komuniteteve në veri të Kosovës, në mënyrë që të ndikojë në procesin 
e vendimmarrjes nëpërmjet iniciativave të avokatisë qytetare. 

Aktivitetet kryesore: 1. Përzgjedhja e pjesëmarrësve dhe informimi i palëve të interesuara 
2. Trajnimi dyditor mbi "Strategjinë për Zhvillimin Social" 
3. Formimi i 4 iniciativave të avokimit qytetar dhe 4 takimeve në komunat në veri të 

Kosovës 
4. "Dita e hijeve" 
5. "Avokimi i Javës" 
6. Konferenca përfundimtare "Rinia për ndryshime shoqërore" 

Rezultatet e pritura:  Rezultati 1: Udhëheqësit e rinj përfitojnë nga programi i ndërtimit të kapaciteteve dhe rrisin   

                     njohuritë e tyre për iniciativat e qytetarëve për avokimin e synuar; 

Rezultati 2: Katër (4) iniciativa civile kanë bërë një analizë të nevojave specifike të  
                     komuniteteve dhe një zbatim më të mirë të aftësive praktike të avokimit të  
                     nismave civile; 
Rezultati 3: Iniciativat Qytetare avokojnë ndryshime pozitive dhe promovojnë aktivizmin  
                     qytetar si parim në procesin e vendimmarrjes; 

 


