
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 60 zbatuar nga ORGANIZATA PËR 
MBROJTJEN E MJEDISIT GJETHI (OMMGJ) 

Emri i projektit: “Planifikimi i Integruar i Oborreve të Shkollave në Kaçanik “ 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Organizata për Mbrojtjen e Mjedisit Gjethi (OMMGJ) 
N/A 

Fushat prioritare të 
DSP-së: 

1.1 Aktivitet i shtuar qytetar për të ndikuar tek prioritetet, planifikimi dhe vendimmarrja e 
qeverisë lokale dhe qendrore; 
1.2 Rritje e aktivitetit qytetar për të mbikëqyrë e për të kërkuar llogaridhënie për mangësitë nga qeveria lokale 
dhe qendrore; 
1.6 Përmirësim i barazisë gjinore në arsimim, vend të punës dhe jetë publike; 

Qëllimi i projektit: Projekti ka për qëllim që përmes përfshirjes të përfituesve dhe palëve tjera të interesit si dhe trajnimit/marrjes 
së përvojave rreth planifikimit të hapësirave publike, të zhvillohen procese dhe koncept dizajne shembull nëpër 
të gjitha fazat e duhura me fokus të veçantë në dizajnim kreativ të hapësirave si dhe në gjithpërfshirje, 
pjesëmarrje kualitative dhe transparencë gjatë tërë procesit. 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Qytetarët e Kacanikut janë vetëdijësuar për mirëmbajtjen e hapësirave publike dhe marrin pjesë aktive 
në rregullimin e tyre; 

2. Janë organizuar punëtoritë për ideimin dhe dizajnimin e hapësirave të jashtme shkollore dhe diskutimet 
publike; 

 Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Organizimi i takimeve inicuese me stafin e shkollave; 
2. Identifikimi dhe përgatitja e listave (të ndara për secilën shkollë) të gjithë hisedarëve/ përfituesve dhe 

listat e ngushta për bashkëmenaxhim të aktiviteteve; 
3. Përgatitja e dizajnit të gjendjes ekzsituese për të gjitha shkollat; 
4. Përgatitja e materialeve trajnuese për trajnimin 1 ditor “Menaxhimi i Projekteve Kapitale me theks në 

rregullimin e hapësirave publike”; 
5. Organizimi i trajnimit 1 ditor “Menaxhimi i Projekteve Kapitale me theks në rregullimin e hapësirave 

publike”; 
6. Organizimi i vizitës për marrje përvojash në Han të Elezit dhe Rahovec për palët e përzgjedhura; 
7. Përgatitja dhe organizimi i 7 punëtorive të ndara dizajnuese me palët e përzgjedhura; 
8. Përgatitja e 7 koncept ideve fillestare për rregullimin e hapësirave shkollore bazuar në rezultatet e 

punëtorive; 
9. Përgatitja dhe organizimi i 7 takimeve konsultative me të gjitha palët relevante të interesit dhe 

përfituesit; 
10. Përgatitja e 7 koncept ideve përfundimtare për rregullimin e hapësirave shkollore bazuar në rezultatet e 

procesit; 
11. Mbjellja e fidaneve në shtatë hapësirat e planifikuara; 
12. Rregullimi i sipërfaqeve të caktuara me barë në shtatë hapësirat e planifikuara; 
13. Dorëzimi formal i 7 dokumentacioneve të kompletuara për rregullimin e hapësirave te palët përkatëse; 

Shtrirja gjeografike: Komuna e Kaçanikut 

Grupet e synuara: Menaxhmentet e shkollave, nxënësit (përfaqësuesit e tyre), këshillat e prindërve, banorët e zonës 
(përfaqësuesit e tyre), organizatat e shoqërisë civile, stafi teknik për projekte kapitale i administratës komunale 

Buxheti i financuar 
nga DSP: 

12,687.57 EUR 

Bashkëfinancimi dhe 
shuma (nëse ka) 

N/A 

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

Valon Raka, Drejtor Ekzekutiv, rakavalon@yahoo.com , +383 49 777 991 
Sami Stagova, Udhëheqës i Projektit, samistagova@yahoo.com,  +383 44 368 340 

 

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

Rruga: Sali Bajra, Kati 1, p.n. (Shtëpia e Kulturës), 71 000, Kaçanik, Kosovë 
ommgjethi@gmail.com 
+377 49 777 991 

Webi dhe rrjetet 
sociale të projektit: 

Facebook: @ommgjethi 
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