
 

 
 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 64 zbatuar nga IKD  

Emri i projektit: "Rritja e pjesëmarrjes qytetare në proceset zgjedhore në Kosovë" 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse 
ka: 

Instituti i Kosovës për Drejtësi – IKD  
Partnerët: Grupi për Studime Juridike dhe Politike, Iniciativa për Progres - INPO, Organizata ÇOHU, dhe 
Demokracia Plus 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

1.1 ; 1.2; 1,.4 dhe 1.7  

Qëllimi i 
projektit: 

Qëllimi i projektit është rritja e aktivitetit qytetar në ndikimin e institucioneve qendrore në lidhje me 
procesin zgjedhor në Kosovë, dekriminalizimin e skenës politike, ndjekjen dhe gjykimin e veprave penale që 
lidhen me mashtrimin zgjedhor, fushatën e ndërgjegjësimit publik lidhur me rëndësinë dhe nevojën për 
zgjedhje të drejta dhe transparente, përfshirjen e diasporës dhe promovimin e rëndësisë së pjesëmarrjes në 
zgjedhje. 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Drejtësia në Zgjedhje (IKD) -Avancimi I Procedurave Standarde të Veprimit dhe ngritja e bashkëpunimit të 
mëtutjeshëm në mes Policisë, Prokurorisë dhe Gjykatave  në trajtimin e veprave penale kundër zgjedhjeve. 
2. Hartimi i legjislacionit apo politikave të duhura në lidhje me dekriminalizimin e skenës politike, përmes të 
cilave do të trajtohej çështja e kandidatëve që janë subjekt i aktakuzave penale ose aktgjykimeve për 
kryerjen e veprave penale. 
3. Informimi dhe rritja e vetëdijes për rëndësinë për pjesëmarrjen aktive në jetën publike dhe kërkimit të 
llogaridhënies nga zyrtarët e zgjedhur. 
4. Krijimi i një komuniteti joformal për avokim të rritjes së pjesëmarrjes në procesin zgjedhor dhe jetën 
publike. 
5. Përkrahja e reformës zgjedhore përmes përmirësimit të sistemit të ankesave zgjedhore duke identifikuar 
pengesat , barrierat dhe sfidat në të gjitha nivelet e këtij sistemi. 
6. Avokimi i të gjeturave tek të gjitha palët e interesit me qëllim të përmirësimit të sistemit të ankesave 
zgjedhore në sistemin zgjedhor të Kosovës.   
7. Mediat lokale janë më të informuara me procesin zgjedhor në Kosovë, dhe kanë njohuri në lidhje me 
parregullsitë e shpeshta të këtij procesi. 
8. Përmirësim i pjesëmarrjes së votuesve jashtë vendit. 

 Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Vlerësimi i performancës së institucioneve të drejtësisë – IKD  
2. Intervista me të gjithë aktorët e sistemit të drejtësisë – IKD 
3. Monitorimi i rasteve gjyqësore – IKD 
4. Rishikimi i PSV në mes të Policisë së Kosovës dhe Prokurorisë – IKD 
5. Organizimi i tryezës së rrumbullakët – IKD 
6. Rekomandime për institucionet e drejtësisë – IKD 
7. Përfundimi i një hulumtimi ligjor – IKD 
8. Organizimi i tryezës së rrumbullakët – IKD 
9. Rekomandime për përfaqësuesit e lartë të partive politike parlamentare – IKD 
10. Transmetimi i një programi televiziv – IKD 
11. Publikimi i një spoti të shkurtër televiziv – IKD  
12. Video-animacioni – INPO 
13. Video e shkurtër (dokumentar i shkurtër) - INPO 
14. Punëtoritë – INPO 
15. Draftimi dhe publikimi i Analizës së Politikave – GLPS  
16. Organizimi i dy mëngjeseve të punës me palët e interesit (GLPS Breakfast Meetings) 
17. Organizimi i Tryezës së Diskutimit – GLPS 
18. Avokim i vazhdueshëm i të gjeturave të projektit– GLPS 
19. Takimi me mediat lokale në Mitrovicë - Çohu 
20. Takimi me mediat lokale në Gjilan - Çohu 
21. Takimi me mediat lokale në Gjakovë - Çohu 
22. Takimi me mediat lokale në Pejë - Çohu 
23. Takimi me mediat lokale në Prizren - Çohu 
24. Tre punëtori konsultimi me diasporën – D+ 
25. Rishikimi i procedurave të votimit jashtë vendit – D+ 
26. Punëtori për rishikimin e kuadrit ligjor dhe rregullator për votimin jashtë vendit – D+ 
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Shtrirja 
gjeografike: 

Prishtinë, Mitrovicë, Gjilan, Gjakovë, Pejë, Prizren 

Grupet e 
synuara: 

Policia e Kosovës 
Prokuroritë 
Gjykatat 
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 
Udhëheqësit institucionalë 
Partitë politike 

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

43,901.69 EUR 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma 
(nëse ka) 

N/A 

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

Betim Musliu, Drejtor Ekzekutiv - IKD, betim.musliu@kli-ks.org  044/279-144 
Naim Sadiku, Projekt Menaxher – IKD, naim.sadiku@kli-ks.org 044/416-875 
Xheladin Bytyqi, Menaxher i Financave dhe Administratës - IKD, xheladin.bytyqi@kli-ks.org 045/566-085 
Perparim Kryeziu, Hulumtues/Koordinator, perparim.kryeziu@legalpoliticalstudies.org +386 49 491 383 
Shpend Mustafa, Menaxher INPO, shpend@inpo-ks.org 044 784 496 
Arton Demhasaj, Koordinator, arton.demhasaj@cohu.org 044 318 313  
Valmir Ismaili, Drejtor Ekzekutiv D+, valmir@dplus-ks.org, 044 194 738 

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

Instituti i Kosovës për Drejtësi – IKD: Rruga “Rrustem Statovci”, Hyrja 1, nr.1, Prishtinë; e-mail: info@kli-
ks.org ; +383 44/100-679 
Grupi për Studime Juridike dhe Politike - GLPS: Rruga Rexhep Luci, 16/1, Prishtinë, 
office@legalpoliticalstudies.org +381 38234456    
Iniciativa për Progres – INPO: Rruga Latif Hasani pn, info@inpo-ks.org, 0290 329 400 
Organizata ÇOHU: Rruga UÇK 25-1, office@cohu.org 038 248 506 
Demokracia Plus – D+: Rruga Tirana, Blloku C/4/1, Hyrja A, Kati I-rë, Nr. 11, Prishtinë, info@dplus-ks.org 038 
749 288 / 044 194 738  

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

Websiti i organizatës: www.kli-ks.org  
Facebook: https://web.facebook.com/Kosovo-Law-Institute-275739927244/ 
Twitter 
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