
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 02 zbatuar nga CDKD 

Emri i projektit: “Naše mesto i mi” 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Centar za Depolitizaciju Kosovskog Društva (CDKD) 

Fushat prioritare të 
DSP-së: 

1.5 

Qëllimi i projektit: Zhvillimi i kulturës së një shoqërie civile demokratike në mesin e mësimdhënësve dhe nxënësve të 
serbëve dhe joshqiptarëve të Kosovës përmes sistemit arsimor dhe integrimit të tyre në MAShT të 
Kosovës. Objektiv tjetër i projektit gjithashtu është edhe rritja e mundësive dhe e shkathtësive të 
nxënësve të synuar në mënyrë që ata të kenë ndikim në jetën reale të komunitetit në mënyrë të 
përgjegjshme, si dhe në integrimin e tij. 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Ngritja e kapacitetit të mësimdhënësve për zbatimin e projektit dhe për përfshirjen e tyre aktive 
në aktivitetet programore të MAShT-it. 

2. Shfaqja e aftësive te një numër i konsiderueshëm i nxënësve që në mënyrë demokratike t’i 
realizojnë ndryshimet pozitive në komunitetin e tyre dhe në shoqërinë Kosovës në përgjithësi. 

3. Thyerja e stereotipit tek nxënësit dhe mësuesit e klasave të katërta të shkollave fillore përmes 
realizimit të të dy fazave të projektit. Zhvillimi i një qasjeje plotësisht të re dhe inovative në 
zgjidhjen e problemeve me qëllim të krijimit të një të ardhme më të mirë për të gjitha 
komunitetet në Kosovë. Krijimi i gatishmërisë së plotë për integrim me shkollat shqiptare në 
programin e MAShT-it. 

 Aktivitetet Kryesore: 1. Zhvillimi i doracakëve 
2. Organizmi i trajnimit njëditor për mësimdhënës 
3. Organizimi në shkollë i punëtorive për nxënës 
4. Vlerësimi i posterëve dhe i ideve të projekteve të dorëzuara 
5. Organizimi i ceremonisë për dhënien e shpërblimeve 
6. Organizimi i trajnimit dyditor me mësimdhënës 
7. Realizimi i projektit shkollor 
8. Përkrahja për realizimin e projektit shkollor 
9. Vlerësimi i projekteve shkollore 
10. Organizimi i ceremonisë së ndarjes së shpërblimeve për idenë e projektit më së miri të realizuar 

Shtrirja gjeografike: Kamenicë, Ranilllug, Novoberdë, Gjilan, Partesh, Kllokot, Shtërpcë, Lipjan, Graçanicë, Fushë Kosovë, 
Obiliç, Vushtri, Rahovec, Dragash, Mitrovica e Jugut, Zubin Potok, Pejë, Zveçan, Leposaviç. 

Grupet e synuara: Grupi i synuar i projektit janë 20 komuna në Kosovë ku jetojnë komunitetet joshqiptare, 
mësimdhënësit e klasave të katërta në shkollat serbe në Kosovë. Numri i tyre është rreth 300. Ata 
janë lidhja e projektit e përfituesit e tij, fëmijët e klasave të katërta në 126 shkolla, të cilat kanë 215 
klasë dhe rreth 70 paralele të kombinuara, ku mësimet i vijojnë nxënësit e moshës prej 10 deri 11 
vjeçare dhe ku gjithsej numri i tyre është 3021. 

Buxheti i financuar 
nga DSP: 

€ 126,505.00    

Bashkëfinancimi dhe 
shuma (nëse ka): 

N/A 

Personat përgjegjës 
dhe kontaktet e tyre 
(e-mail, telefoni): 

Nebojsha Simiq, Drejtor Ekzekutiv,  
nvocdkdkosovo2010@hotmail.com,  
+377 44 305 054 

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

Rr. Naselje Ilirija, Nr. 116, 
62000 Kamenicë,  
Kosovë 

Webi dhe rrjetet 
sociale të projektit: 

N/A 
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