
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 09 zbatuar nga KDI 

Emri i projektit: “Le të komunikojmë me njëri-tjetrin, në vend se për njëri-tjetrin” 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

1.1; 1.2 

Qëllimi i projektit: Avansimi i llogaridhënies dhe transparencës parlamentare si dhe përfshirja e qytetarëve në 
vendimmarrje përmes shfrytëzimit të teknologjisë informative. 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Parlamenti i Kosovës më I hapur, transparent dhe llogaridhënës dhe qytetarët e Kosovës më të 
informuar për performancën individuale të deputetëve në Kuvendin e Kosovës, Kryesinë e Kuvendit 
dhe në Komisione Parlamentare. 

2. Komunikim i shtuar midis deputetëve dhe qytetarëve dhe rritje e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve 
per të mbajtur të përgjegjshëm deputetët. 

3. Ligjet, vendimet dhe rezolutat e miratuara në Kuvendin e Kosovës reflektojnë inputin e qytetarëve 
dhe organizatave të shoqërisë civile ose pjesëmarrje e shtuar e qytetarëve dhe organizatave të 
shoqërisë civile në proces të vendim-marrjes. 

4. Aktivitet i shtuar i deputetëve dhe anëtarëve të komisioneve në mbikëqyrje parlamentare. 

Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Zhvillimi i platformës online ku do të paraqiten, analizohen dhe krahasohen të dhënat nga 
monitorimi i punës së Kuvendit dhe Komisioneve 

2. Monitorimi i seancave plenare; mbledhjeve të Kryesisë së Kuvendit dhe Komisioneve Parlamentare 
3. Publikimi i raporteve analitike 
4. Debate Televizivive interaktive 
5. Tryeza Debat 

Shtrirja 
gjeografike: 

Prishtinë 

Grupet e synuara: Deputetët e Kuvendit të Kosovës; Qytetarët e Kosovës, mediat, OSHC-të, studiues. 

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

€ 156,042.00  

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka): 

N/A 

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

Ismet Kryeziu, Drejtor Ekzekutiv, ikryeziu@kdi-kosova.org, +381 38 248 038; +377 44 148 509 
Edita Mustafa, Koordinator i projektit, emustafa@kdi-kosova.org, +381 38 248 038; +386 49 148 509 
Vjollca Vogel, Zyrtare për financa, vjollca.vogel@gmail.com, +381 38 248 038; +377 44 128 326 

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

Rr. Bajram Kelmendi Nr. 38, 10000 Prishtinë, Kosovë 
info@kdi-kosova.org,  
+381 38 248 038 

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

www.kdi-kosova.org   
www.ti-kosova.org  
https://www.facebook.com/kosovademocraticinstitute?fref=ts  
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