
 

 
 

 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 50 zbatuar nga OJQ CRMC 

Emri i projektit: “Mladi za buducnost “ 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Center for the Right of Minority Communities 
Partnerët: YMCA, Syri I Vizionit, KVRL Peje, Istogu ele Kline 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

1. 5  (Nga udhëzuesi për Aplikim) 

Qëllimi i projektit: Përfshirja sociale, zhvillimi personal dhe integrimi i minoriteteve pakicë serbe në sistemin e Kosovës 
nëpërmjet aktivizmit të të rinjve. 
 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Integrimi i popullsisë jo-shumicë në institucionet e sistemit, nëpërmjet punës së qendrave rinore 
lokale, si dhe nëpërmjet punës së zyrave të komunitetit 1.8. Fushat ku institucionet janë të ftuara të 
marrin në konsideratë pikëpamje të ndryshme si rezultat i mbështetjes së DSP II. 
2. Bashkëpunimi i përfaqësuesve komunal dhe organizatave joqeveritare 
3. Përfshirja sociale, zhvillimi personal dhe integrimi nga komunitetet pakicë serbe në sistemin e Kosovës 
përmes arsimit joformal. 

 Aktivitetet 
Kryesore: 

 1. Promovimi i medias 
 2. Trajnim mbi temën e projekteve buxhetore për të rinjtë 
 3. Organizimi i punëtorive për të rinjtë në komunat Istog, Klinë dhe Pejë 
 4. Përfshirja e të rinjve nga komuniteti serb në Këshillat e Veprimit Rinor Lokal 
 5. Konventat përfundimtare të të gjithë pjesëmarrësve të projektit dhe prezantimi i rezultateve 

 

Shtrirja 
gjeografike: 

Qyteti Pejë, Rajoni Pejë, Istogu dhe Klinë, përreth fshatrave serbe 

Grupet e synuara: Të rinjtë nga komunitetet pakicë 

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

16.704.15 EUR 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka) 

Radio Gorazhdevc 2790 EUR 
OJQ CRMC 550 EUR 

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

Dejan Repanović, Drejtor Ekzekutiv, dejan@nvocrmc.org; tel.049551957 
Darko Dimitrijevic, Koordinator i Projektit, office@nvocrmc.org ; tel. 049659441 
Danilo Đurić, Asistente e projektit, danilo.djuric@nvocrmc.org; tel. 049551957 

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

Zyra në Osojan: Nikola Tesla bb, Osojane Istok; 049 551 957 
Zyra në Gorazhdevc: Dom kulture b.b, Gorazhdevc; 049 659 441 
www.nvocrmc.org 
office@nvocrmc.org 

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

www.nvocrmc.org / www.mladizabuducnost.net  
Facebook/nvocrmc 
Twitter @nvocrmc  
Tjera 
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