
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 49 zbatuar nga OJQ Syri i Vizionit 

Emri i projektit: “Institucione të përgjegjshme për një shoqëri aktive dhe të mirë informuar ” 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

OJQ Syri i Vizionit 
 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

1.1 – Aktivitet i shtuar qytetar për të ndikuar tek prioritetet, planifikimi dhe vendimmarrja e qeverisë 
lokale dhe qendrore. 

Qëllimi i projektit: Rritje të komunikimit, transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve ndaj qytetarëve dhe 
përfshirjen e tyre në vendimmarrje 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Tri strategji komunale të komunikimit dhe kontaktimit me qytetarë të aprovuara nga asambletë 
2. Raporti me rekomandime për pjesëmarrjen e qytetareve në dëgjimet publike dhe buxhetim  
3. Qytetarët janë informuar me 3000 broshura dhe 3 radio debate informuese për strategjinë  
4. Pjesëmarrje më e madhe e qytetarë në takimet publike, buxhetore, apo takime e tryeza që kanë të 

bëjnë më interesin më të mire të tyre 
5. Institucionet më të hapura, llogaridhënëse e transparente  
6. Gra të përzgjedhura në këshilla lokale dhe përfaqësim më të mirë gjinor 
7. Përfaqësuesit e komuniteteve të përfshirë dhe të përzgjedhur në këshillat lokale 
8. Institucionet janë me të koordinuara të përmirësoj marrëdhëniet midis qeverisë lokale, kuvendit 

komunal, qytetarëve, medieve, organizatave private dhe publike, organizatave joqeveritare, si dhe 
komuniteteve që jetojnë e veprojnë në këto tri komuna. 

 Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Inicimi, hartimi dhe miratimi i “Strategjisë për komunikim dhe kontaktim e Komunës” 
2. Monitorimi i strategjisë  komunale në Pejë 
3. Promovimi i Strategjisë tek institucionet grupet e interesit dhe qytetarët 
4. Fushatë për përfshirjen e grave në zgjedhjen e këshillave lokale 
5. Pjesëmarrja dhe përfshirja e komuniteti pakicë në këshillat lokale 

Shtrirja 
gjeografike: 

Pejë, Klinë, Istog dhe Junik.  

Grupet e synuara: Të gjithë qytetarët pa dallim moshe, përkatësie etnike apo gjinie,  
gratë dhe komuniteti jo shumicë në zonat rurale që do përfshihen në këshillat lokalë,  
komunat, stafi i komunave, 
grupet joformale, grupimet e tjera lokale të rinisë, grave, komunitetit, shoqatat joqeveritare, mediat. 

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

15,694.11 EUR 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka) 

N/A 

Personat 
Përgjegjës dhe 
kontaktet e tyre:  
e-maili, telefonat 

Arbresha Demaj Project Menager, arbresha.demaj@syriivizionit.org + 383 39 423 240 si dhe +383 49 617 
288 
Vlora Gaxherri  Zyrtare e Projektit  vlora.gaxherri@syriivizionit.org + 383 39 423 2040  si dhe +383 49 
361 611 
Toska Zeneli Fin. Admin toska.zeneli@syriivizioit.org + 383 39 423 240 si dhe  +383 49 365 550 

 

Kontaktet e 
Organizatës: 
Adresa, e-maili, 
telefonat. 

OJQ Syri i Vizionit  
info@syriivizionit.org   
+ 383 39 423 240  

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

www.syriivizionit.org,  http://www.syriivizionit.org/ 
Facebook : https://www.facebook.com/SyriiVizionit/ 
Tëitter:  :syriivizionit 
Instagram: syriivizionit 
Tjera 

 


