
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 54 zbatuar nga Kosova Democratic 
Institute (KDI) 

Emri i projektit: “Çdo votë duhet të vlejë!“ 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

 
Kosova Democratic Institute (KDI) 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

 
Projekti i përgjigjet fushave 1.3 dhe 1.5 të fushave prioritare të DSP-së 

Qëllimi i projektit:  
Nxitja dhe promovimi i dialogut politik për nevojën dhe opsionet e reformimit të sistemit zgjedhor 
 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Akterët e procesit zgjedhor përfshihen aktivisht në diskutimin dhe adresimin e opsioneve për 
reformën zgjedhore në përputhje me nevojat e sistemit politik dhe standardet për zgjedhje 
demokratike. 
 
2. Zvogëlimi i votave të humbura përmes intervenimit strategjik të bazuar në analizë dhe hulumtimin 
e opinionit publik. 
 
3. Strategjitë për informim dhe edukim të votuesve zhvillohen përmes praktikave të pjesëmarrjes 
qytetare. 
 

 Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Takimet me subjektet politike dhe KQZ-në lidhur me reformën zgjedhore dhe votat e pavlefshme 
2. Zhvillimi i hulumtimit të opinionit publik 
3. Zhvillimi i debateve televizive rreth reformës zgjedhore 
4. Analiza gjithëpërfshirëse për reformën zgjedhore dhe votat e pavlefshme 
5. Dizajnimi i fletëvotimeve të reja për zgjedhjet e nivelit qendror dhe lokal 
6. Organizimi i konferencës regjionale për reformimin e sistemit zgjedhor 
7. Zhvillimi i analizës lidhur me kampanjat për informimin dhe edukimin e votuesve 

Shtrirja 
gjeografike: 

Kosovë 

Grupet e synuara: Subjektet politike; Trupat për menaxhimin dhe administrimin e zgjedhjeve (KQZ, QNR); Mediat; OSHC-
të; Qytetarët 

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

 
47,206.78 EUR 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka) 

 
N/A 

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

Ismet Kryeziu, Drejtor Ekzekutiv, ikryeziu@kdi-kosova.org 00 383 38 248 038  

Edita Mustafa, Koordinatore e Programit, emustafa@kdi-kosova.org 00 383 38 248 038  

Vjollca Vogel, Menaxhere e Financave, vvogel@kdi-kosova.org 00 383 38 248 038 

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

 
Rr. Bajram Kelmendi, Nr. 45, Prishtinë, info@kdi-kosova.org 
+383 (0) 38 248 038 

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

 
http://www.kdi-kosova.org | http://www.facebook.com/KosovaDemocraticInstitute  
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