
 

 
 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 48 zbatuar nga OJQ RRITU 

Emri i projektit: “Termokiss Community Centre “ 

Zbatuar nga:  Partnerët 
nëse ka: 

OJQ RRITU  

Fushat prioritare të 
DSP-së: 

1.1 – 1.5 

Qëllimi i projektit: Të mundësojë shfrytëzimin e hapësirave për qëllime jo-komerciale ku njerëzit mund të takohen dhe 
të bashkohen nepërmjet iniciativave të ndryshme të ndërmarra nga vullneti i tyre, si dhe fuqizimin e 
komuniteteve nepërmjet rritjës individuale dhe kolektive me ndjeshmëri të përgjëgjësisë së 
përbashkët. 

Rezultatet e projektit: 1. Hapësirë krejtësisht funksionale për aktivitete krijuese, kreative dhe bashkëpunuese(co-working); 
2. Mundësi e krijuar për të rinjtë për t'u shprehur, ndërmarrë iniciativa qytetare dhe ta kultivojë 
shprehinë e leximit , hulumtimit dhe implementimit të ideve; 
3. Pranimi i kërkesave nga ana e Ministrisë për shtimin e dispozitës për dhëniën e pronës së 
paluajtshme të Komunës për qëllime jo fitim-prurëse dhe përcaktimi i një procesi transparent të 
bazuar në hulumtimin e bëre nga grupi hulumtues i projektit. 

 Aktivitetet Kryesore: 1. Punët e sanimit të objektit dhe kompletimi i hapësirave shërbyese; 
2. Sigurimi i hapësires dhe ndriçimi i saj; 
3. Krijimi i hapësirës punuese, zyrës permanente të ekipit Termokiss, librarisë dhe këndit te leximit; 
4. Zhvillimi i klubeve të inicjuara nga komuniteti Termokiss dhe të rinjët e qytetit; 
5. Zhvillimi i klubeve të inicuara nga banorët e lagjës Dardania dhe Emshir; 
6. Zhvillimi i punëve konstruktive të kopshtit urban; 
7. Kopshti Urban - Zhvillimi i programeve dhe punëtorive publike të iniciuara nga banorët dhe 
fëmijët e shkollave fillore; 
8. Qytetari aktive - Avokim i shtuar për ndryshimin e Ligjit për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbim 
të Pronës së Paluajtshme të Komunës;  

Shtrirja gjeografike: Prishtina 

Grupet e synuara: - Të rinjë prej moshës 16-35; 
- Banorët e lagjes Dardania dhe Emshir; 
- Fëmijët e shkollës fillore Dardania; 
- Studentë të interesuar për hapësira creative; 
- Artistë dhe aktivistë kulturorë; 
- Punonjës te pavarur dhe "start up-e"; 
- Organizatat e shoqërise civile; 
- Grupe formale/jo-formale dhe inidividë të interesuar në çështje mjedisore; 
- Grupe formale/jo-formale dhe individë të interesuar në çështje innovative; 
- Instutucione, departamente lokale dhe qëndrore; 
- Te rinjë të interesuar ne sporte urbane dhe aktivitete kreative 

Buxheti i financuar nga 
DSP: 

60,037.46 EUR 

Bashkëfinancimi dhe 
shuma (nëse ka) 

 

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

Njomza Dragusha, Administratore, njomza.dragusha@gmail.com, 049-480-568 
Nikki Murseli, Menaxhere e hapësirës, nikki.murseli@gmail.com 049-211-289 
Arbër Salihu, Menaxher i komunitetit, arbriu@gmail.com, 049-210-491 

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

Admistratore e projektit: Njomza Dragusha 
Termokiss, Rr. Ilaz Kodra, No nr., 10000, Prishtinë 
njomza.dragusha@gmail.com, 049-480-568, 049-211-289 

 

Webi dhe rrjetet sociale 
të projektit: 

https://www.facebook.com/Termokiss/?ref=bookmarks 
https://www.instagram.com/termokiss/ 
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