
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 12 zbatuar nga KGVK 

Emri i projektit: “Më shumë të drejta për grate e vebra“  

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Komiteti i Grave të Verbra të Kosovës (KGVK) 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

1.1 

Qëllimi i projektit: Përmirësimi i pozitës së grave të verbra në Kosovë, përmes avokimit për përmirësimin e implementimit 
të Ligjit për Personat e Verbër. 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Zbatimi në plotni i Ligjit për Personat e Verbër 
2. Bashkëpunimi i rregullt dhe i strukturuar në mes të KGVK dhe Komisionit Parlamentar për 

MirëqenieSociale 
3. Bashkëpunim i rregullt dhe i strukturuar në mes të KGVK dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies 

Sociale  

Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Organizimi i një punëtorie për dizajnimin e fushatës avokuese 
2. Dizajnimi dhe prodhimi i materialeve për ngritjen e vetëdijes 
3. Shënimi i javës së shkopit të bardhë 
4. Organizmi i takimeve të rregullta me kryetarë dhe anëtarë të komisioneve parlamentare 
5. Organizimi i debatit me pjesëmarrje të anëtarëve të komisioneve parlamentare dhe zyrtarëve të 

ministrive 
6. Organizimi i tryezës së rrumbullakët me anëtarët e komisioneve dhe zyrtarët e ministrive 
7. Organizimi i një konference të dytë për shtyp 
8. Tubim në Sheshin Ibrahim Rugova në Prishtinë 

Shtrirja 
gjeografike: 

Prishtinë 

Grupet e synuara: Personat e verbër në Kosovë. 

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

€ 25,222.64 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka): 

N/A 

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

Bajramshahe Bejtullahu, Drejtoreshë Ekzekutive, kgvk_b@hotmail.com, +377 44 185-298; +386 49 185-
298 
Avni Sopi, Menaxher i Projektit, avni..sopi@live.com; +377 45 604 871 
Korab Mehmetaj, Vozitës, korab.mehmetaj@gmail.com, +377 45 586 842 
Jakup Hasani, Kontabilist, +377 44 258 618 
Halil Kurmehaj jurist, h_kurmehaj@hotmail.com, +377 44 472 998 

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

Bregu i Diellit, Rr.Gazmend Zajmi (Ndërtesat e Komunës) h4. 
Kgvk_b@hotmail.com  

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

N/A 
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