
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 16 zbatuar nga GLPS 

Emri i projektit: “Krijimi i Indeksit të Performancës së sistemit gjyqësor dhe mbështetja e zbatimit të sistemit të ri të 
organizimit të Gjykatave dhe Prokurorive në Kosovë” 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) 

Fushat prioritare të 
DSP-së: 

1.1; 1.2  

Qëllimi i projektit: Projekti synon të promovoj përmirësimin e pjesëmarrjes së shoqerisë civile dhe qytetarëve në kërkimin 
e përgjegjësisë mbi performancën e sistemit të drejtesisë, përmes monitorimit, konsultimit dhe vlerësimit 
të vazhdueshëm. 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Krijimi i një sistemi bazuar në indikatorë matës të performancës së gjykatave/gjyqëtarëve përmes 
Indeksit 

2. Mundësimi i konsultimit efektiv të shoqërise civile për reformën e sistemit të drejtësisë, përmes 
propozimit të mekanizmave afatëgjatë për përmirësimin e koordinimit midis institucioneve përkatëse 

3. Rritja e nivelit të kënaqshmërisë qytetare sa i përket informimit mbi punën e gjyqësorit; 
4. Rritja e nivelit të pjesëmarrjes së shoqërisë civile në mënyrë që të sigurohet një shoqëri civile 

proaktive që do të monitorojë performancën e secilit instucion përkatës dhe zyrtarëve të tyre në 
vecanti. 

 Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Përcaktimi i strategjisë së monitorimit dhe metodologjisë për vlerësim 
2. Mbledhja e të dhënave/Hulumtimi/ Anketimi; 
3. Intervista/ Komunikim me palet e interesit të përfshira në reformën e sistemit të drejtësisë; 
4. Monitorim dhe vlerësim i vazhdueshëm i sistemit gjyqësor; 
5. Publikimi i tre (3) Indekseve të performancës; 
6. Organizimi i tre (3) Paneleve të Diskutimit; 
7. Krijimi dhe mirëmbajtja e platformës online; 
8. Organizimi i një punëtorie; 
9. Avokimi vazhdueshëm; 
10. Hartimi i rekomandimeve lidhur me vlerësimin bazuar në performancën e gjyqëtarve dhe gjykatave. 

Shtrirja gjeografike: Prishtinë 

Grupet e synuara: Publiku në përgjithësi, Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) dhe Këshilli Prokurorial (KP); OJQ-të dhe 
komuniteti i biznesit; Qeveria, në veçanti, Ministria e Drejtësisë; Kuvendi dhe Komisionet Parlamentare 
përkatëse. 

Buxheti i financuar 
nga DSP: 

€ 94,816.60  

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka): 

N/A 

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

Albana Merja, Menaxhere, a.merja@legalpoliticalstudies.org, + 381 38 227 944; +377 45 327 433 
Erëza Pula, Koordinatore, erza.pula@legalpoliticalstudies.org, + 381 38 227 944; +386 49 690 146 
Delfine Elshani, Hulumtuese, d.elshani@legalpoliticalstudies.org, + 381 38 227 944; +377 44 426 740 
Dren Ajeti, Hulumtues, d.ajeti@legalpoliticalstudies.org, + 381 38 227 944; +377 45 532 310 
Artan Stavileci, Zyrtar për financa, artan.s@legalpoliticalstudies.org, + 381 38 227 944/ +377 44 776 089 

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

Rexhp Luci, no.10/5, Prishtina 10000 
office@legalpoliticalstudies.org  
+381 38 227 944 

Webi dhe rrjetet 
sociale të projektit: 

http://legalpoliticalstudies.org/  
https://ëëë.facebook.com/Group-for-Legal-and-Political-Studies-242733162469146/  
https://tëitter.com/GLPSKosovo  
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