
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 53 zbatuar nga Qendra për Studime 
të Avancuara FIT 

Emri i projektit: “Përmirësimi i bazës ligjore për operimin e internet-kafeve dhe internet game rooms me qëllim 
krijimin e në një mjedisi më të sigurt për fëmijë” 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Qendra për Studime të Avancuara FIT 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

Projekti i përgjigjet pikës 1.1 dhe 1.2 të fushave prioritare të DSP-së 

Qëllimi i projektit: Avokim tek institucionet publike përgjegjëse për rregullimin e bazës ligjore për operim të internet 
kafeve dhe internet game rooms me qëllim mbrojtjen e fëmijëve. 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Politik-bërësit/ligjvënësit senzibilizohen për rreziqet potenciale me të cilat ballafaqohen fëmijët 
gjatë frekuentimit të internet kafeve dhe internet games rooms. 

2. Inicimi i harmonizimit dhe rregullimit të bazës ligjore për funksionimin e  internet kafeve dhe 
internet game rooms nga politik-bërësit/ligjvënësit 

3. Niveli i mbrojtjes së fëmijëve gjatë përdorimit të internetit në internet kafe dhe internet games 
rooms rritet duke e bërë internetin më të sigurtë për fëmijët dhe përdoruesit e tjerë. 

 Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Hulumtimi i bazës ligjore, funksionimit dhe punës së internet kafeve dhe internet game rooms 
2. Takime me Komisionin Parlamentar, Ministritë, Policinë e Kosovës, Agjencionin për Mbrojtjen e të 
Dhënave Personale, Komuna e Prishtinës dhe OShC-të që punojnë në mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve. 

3. Organizimi i një fokus grupi me hisedarët e projektit 
4. Tryezë e rrumbullakët sëbashku me hisedarët dhe OShC-të që punojnë në mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve 

5. Takime të vazhdueshme me Komisionin parlamentar dhe hisedarët tjerë 
6. Përgatitja e një video-animacioni dhe infografi me këshilla për përdorim më të sigurt të internetit 

Shtrirja 
gjeografike: 

Prishtinë 

Grupet e synuara: Kuvendi i Kosovës - Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe 
Peticione 

Ministritë: MPMS, MTI, MASHT, MPB, Policia e Kosovës 
Agjencioni për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 
Komuna e Prishtinës 

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

14,889.15 EUR 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka) 

N/A 

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

Teuta Zymeri, drejtoreshë ekzekutive, teutazymeri@gmail.com, +38649111774 
Liridon Latifi,  liridonlatifi@hotmail.com; info@fit-ks.org, +383 44302668 

 

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

Rruga Eqrem Çabej, lokali nr. 166, 10000, Prishtinë 
 
info@fit-ks.org 

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

www.fit-ks.org, www.internetisigurte.org 
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