
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të grantit institucional DSP II GI – 09 zbatuar nga 
Demokraci për zhvillim (D4D) 

Titulli i  
programit/ 
strategjisë: 

“Akulturimi i procesit të politikave përmes fakteve, shqyrtimeve dhe pjesëmarrjes në 
vendimmarrje” 

Zbatuar nga: Demokraci për zhvillim (D4D) 

Qëllimi i  
programit/strategjisë: 

Qëllim kryesor është të kontribuojmë në debatin publik duke ndikuar në politikat publike 
përmes:  
1. analizave të kualitetit të lartë, 
2. evidencave sasiore, 
3. prezantimit të problemeve të reja para diskursit publik, 
4. fokusit në vështirësitë kryesore të shoqërisë, 
5. rritjes së vullnetit politik në mesin e vendimmarrësve për hulumtim dhe evidenca dhe 
6. konsultimeve me publikun lidhur me mundësitë e politikave konkurruese. 

Rezultatet e pritura: 1. Zhvillimi organizativ përmes fuqizimit të qeverisjes së mirë dhe krijimit të kushteve për 
efikasitet dhe efektivitet më të lartë të organizatës 

2. Promovimi dhe informimi për Indikatorët për zhvillim të grupeve të interesit (studentë, 
Institucione shtetërore, OJQ & insititucionet arsimore) 

3. Dialog i fuqizuar në mes palëve të interesit (interesi publik dhe sallonet) si përpjekje 
për funksionimin e mirëfilltë të shtetit. 

Aktivitetet kryesore: 1. Monitorimi dhe evaluimi për matjen e ndikimit të D4D-së në politikat publike 
2. Vlerësim vjetor: M&E për Qeverinë (Grumbullimi, rishikimi dhe analizimi i të dhënave 

nga indicators4development.org dhe krijimi I infografikëve) 
3. Sallonet e së martës 
4. Aftësitë hulumtuese tek zyrtarët publik përmes konsultimeve publike, fokus grupe dhe 

takimeve me akterë televant 
5. Sfidat në konsolodimin e shtetit, focus grupe dhe hulumtim mbi një temë teë caktuar 

mbi reagimin në politika ndaj vështirësive kryesore të shoqërisë. 

Shtrirja  
gjeografike: 

Kosovë 

Grupet e synuara Vendimmarrësit, zyrtarët institucionalë, shoqëria civile, media, profesorët (akademikët); 
Personeli i organizatës, anëtarët e bordit të  organizatës, hisedarët kyç të organizatës; 
publiku i gjerë, hulumtuesit, gazetarët; studentët e universiteteve private dhe publike. 

Buxheti i  
financuar nga DSP: 

50,000.00 Euro 

Kohëzgjatja 01.09.2016 – 31.05.2018 

Drejtori  
ekzekutiv/ 
Personi  
përgjegjës 

Shpend Emini, Drejtor Ekzekutiv, shpend.emini@d4d-ks.org; +377 (0) 44 175 768 
Rezarta Delibashzade, Menaxhere e projektit/Hulumtuese, rezarta.d@d4d-ks.org; +377 (0) 
44877077 

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

Rr. Zenel Salihu 28; 5/13 
10000 Prishtinë, Kosovë 
E-mail: info@d4d-ks.org 
Tel: +381 (0) 38 224143 

Webi dhe rrjetet  
sociale të  
projektit 

Web faqe: www.d4d-ks.org 
Facebook:  https://www.facebook.com/d4d.ks/ 
Twitter:  https://twitter.com/InstitutiD4D 
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