
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 63 zbatuar nga Germin 

Emri i projektit: “Angazhimi i Diasporës për Zhvillim të Politikave” 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Germin 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

1.1 – 1.7  

Qëllimi i projektit: Qëllimi i këtij projekti është që të lehtësojë kontributin e Diasporës në Kosovë gjatë procesit të hartimit 
të politikave dhe strategjive, në veçanti Strategjisë së Diasporës 2019 -2023 dhe Projektligjit për 
Diasporën. Germin përmes kësaj nisme synon: 1) Të avancojë zërin e Diasporës në hartimin e politikave 
dhe strategjike përmes angazhimit direkt me kanalet e reja teknologjike dhe forume; 2) Të përfshijë 
komentet e Task Forcën së Diasporës, plane të veprimit dhe analiza të draft dokumenteve që do të 
prezantohen para Kuvendit dhe Qeverisë. 3) Të përfshijë aftësitë dhe njohuritë e pjesëtarëve të 
Diasporës që proceset gjatë zhvillimit të politikave dhe legjislacionit të jenë sa më gjithëpërfshirëse. 
 
 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Krijimi i mekanizmave lehtësues për fuqizimin e zërit të Diasporës në hartimin e politikave sa më 
gjithëpërfshirëse; 
2. Forcimi i Task Forcave drejt krijimit të një draft këshilli informal të Diasporës; 
 

 Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Diaspora Feedback Forums (virtualisht dhe fizikisht); 
2.Opinione dhe editoriale rreth çështjeve për angazhimin e Diasporës në proceset politikëbërëse; 
3. Town Halls me komunitet e Diasporës; 
4.Diaspora Engagment Plus; 
5.Raport me rekomandime rreth hartimit të Strategjisë dhe Projektligjit. 
 

Shtrirja 
gjeografike: 

Republika e Kosovës, Gjermani, Zvicër, Austri etj. 

Grupet e synuara: Komunitetet e Diasporës 

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

€29,490.00 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka) 

Global Albanians Foundation/ Pëkrahje nga partnerët e tjerë nga Diaspora 

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

Behar Xharra, Drejtor Ekzekutiv, behar.xharra@gmail.com;  
Liza Gashi, Drejtoreshë e Programeve, liza.gashi@gmail.com;  
Fjolla Vukshinaj, Koordinatore e projektit, fjollavukshinaj@gmail.com;  

 

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

Rr.Tringë Smajli, nr.48, kati V – Prishtinë, 10.000 
germinks@gmail.com;  
00 (+) 377 44 771 426 
00 (+) 383 49 553 161 

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

www.diasporaflet.org | www.organizatatshqiptare.org   
Facebook: https://www.facebook.com/GerminKS/  
Twitter: https://twitter.com/germinks 
Tjera: https://www.instagram.com/germinngo/ 
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