
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 04 zbatuar nga KYC  

Emri i projektit: “Fuqizimi i një gjenerate të re në shkolla të mesme të Kosovës “ 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Kosovar Youth Council (KYC)  
Partnerët: Këshilli i Nxënësve të Kosovës (KNK) 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

1.1; 1.2; 1.6 

Qëllimi i projektit: Rritja e nivelit të njohurive dhe kapacitetit të nxënësve të të gjitha komuniteteve, në mënyrë që ata të 
jenë në gjendje të iniciojnë dhe ndikojnë në dialogun për cilësinë në arsim në shkolla të mesme, dhe të 
zhvillojnë një platformë monitorimi dhe avokimi nëpërmjet Këshillit të Nxënësve të Kosovës i cili do t’i 
shndërronte nxënësit në hisedarë në vendimmarrje në nivelin e shkollës, komunal dhe atë qendror. 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Ngirtja e vetedijes se nxenesve per standardet e cilesise ne arsim, si rrjedhoje rritja e kerkeses nga 
ana e nxenesve per cilesi me te mire ne nivel lokal dhe qendror 

2. Rritja e monitorimit nga ana e nxenesve te politikave lokale dhe nacionale per te mbajtur 
pergjegjese qeverisjen ne te dy nivelet perballe nevojave te nxenesve dhe ndikimi ne prioritetet dhe 
politikat e tyre 

3. Integrimi dhe anetaresimi i Keshillit te Nxenesve te Kosoves ne strukturen Europiane OBESSU 
4. Rritja e integrimit social dhe kulturor te te gjitha komuniteteve dhe hapja e debatit rreth 'sistemeve' 

arsimore ne Kosove 

Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Themelimi dhe funskionalizimi i Klubit per Arsim me te Mire (KAM) 
2. Draftimi i Dokumentit te pozicionimit nga KAM dhe lansimi nepermjete debatit nacional 
3. Zhvillimi i fushates vetedijesuese per cilesine ne arsim 
4. Organizimi i 7 debateve rajonale me nxenes, profesor dhe prinder 
5. Organizimi I KNKse dhe aktivitete ne nivel lokal dhe qendror 
6. Trajnim i Trajnereve 
7. Monitorimi i Këshillit Drejtues të shkollës 
8. Monitorimi i Komisionit Parlamentar Arsimor 
9. Organzimi i Grupeve Rinore të Monitorimit 

Shtrirja 
gjeografike: 

Prishtinë 

Grupet e synuara: Te rinje nga mosha 14 - 19 vjec 

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

€ 110,110.59   

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka): 

KYC 
€ 2,358.00 

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

Agnesa Qerimi, Koordinatore e Projektit,  
qerimiagnesa@gmail.com,  
+377 44 964 575; +377 44 441 900 

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

Rexhep Mala, rr. 28A, 10000, Prishtine, Kosove 
(Ndertesa e ICK – Innovation Centre Kosovo) 
kyckosova@yahoo.com, kyckosova@gmail.com  
+377 44 964 575 

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

www.kyc-ks.org 
www.facebook.com/kyckosova  
@KYCKosova 
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