
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 07 zbatuar nga Çohu 

Emri i projektit: “Mbrojtja e ambientit përmes mbikëqyrjes qytetare dhe ngritjes së llogaridhënies institucionale” 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Organizata Çohu/Qendra Kosovare për Gazetari Hulumtuese “Preportr” 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

1.2 

Qëllimi i projektit: Qëllimi i projektit është mbrojtja e mjedisit. Përmes hulumtimeve, publikimeve dhe aktiviteteve të 
shtuara qytetare do të mbikëqyret dhe kërkohet llogaridhënie nga qeveria qendrore, agjencitë e 
pavarura dhe institucionet e gjyqësorit për degradimin e lumenjve, shkatërrimin e pyjeve të Kosovës dhe 
ndotjen nga deponitë e mbeturinave. 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Identifikimi i dëmtuesëve të mjedisit, rritja e numrit të veprimeve të institucioneve qendrore në 
parandalimin e dëmtimit të mjedisit 

2. Reagim i shtuar i mediave dhe shoqërisë civile për mbrojtjen e mjedisit 
3. Zvogelimi i rasteve te parashkrimit mbi mjedisin dhe rritja e rasteve te trajtuara nga gjykatat 

 Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Publikimi i Gazetës Preportr 1- Degradimi dhe ndotja e lumenjëve 
2. Publikimi i Gazetës Preportr 2- Prerja ilegale dhe dëmtimi i pyjeve 
3. Publikimi i Gazetës Preportr 3 – Deponitë e mbeturinave 
4. Analiza e Organizatës Çohu mbi zingjirin institucional përgjegjës për mbrojtjen e mjedisit dhe 

parandalimin e shkatërrimit të tij 

Shtrirja 
gjeografike: 

Prishtinë, Pejë, Gjakovë, Prizren, Gjilan 

Grupet e synuara: Institucionet qendrore si Ministria e mjedisit, ajo e Bujqesise, Agjencia per Mbrojtjen e Mjedisit, Gjykatat 
themelore dhe degët e tyre. 

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

€ 52,500.00 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka): 

Civil Rights Defenders (CRD)  
€ 32,520 

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

Lorik Bajrami, Drejtor Ekzekutiv, lorik.bajrami@cohu.org, +381 38 248 506; +377 44 175 552 
Alban Bokshi, Projekt menagjer, alban.bokshi@preportr.com, +381 38 248 506; +377 45 519 156 

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

Rruga “2 korriku”, numri 4/4, kodi postar 10000, Prishtinë. 
office@cohu.org  
office@preportr.org  
+381 38 248 506 

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

www.cohu.org 
www.preportr.com  
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