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Informata për projektin  

Titulli i projektit Përkrahja e Luksemburgut për shoqërinë civile në Kosovë 

Financuesi Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut 

Qëllimi i përgjithshëm 

Përkrahja financiare e iniciativave të shoqërisë civile në Kosovë në këto 

fusha tematike: 

 Integrimi social i të rinjve; 

 Përkrahja e raportimit të drejtë në gazetari; 

 Rritja e njohurive mbi Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit dhe 

Integrimit Europian. 

Periudha e zbatimit Mars 2017 - Mars 2021 

Buxheti 2 milion EUR 

Rezultatet e 

përgjithshme të pritura 

 Rritje e përfshirjes dhe kontributit të OJQ-ve në fushat tematike të 

skemës së Luksemburgut; 

 Fuqizimi i bashkëpunimit mes shoqërisë civile, qytetarëve dhe 

institucioneve publike; 

Fuqizimi i rolit të gruas përmes përfshirjes në nisma me bazë në 

komunitet dhe procese politikë-bërëse. 

Shtrirja gjeografike  Në të gjithë Kosovën 

Përfituesit e targetuar 

 Të rinjtë e moshës 15-29 vjeç (të pa punësuar, me kushte të 

vështira socio-ekononike, nivel të ulët të arsimit, jo-aktiv në tregun e 

punës dhe me eksperiencë pune të limituar), 

 Gazetarët e rinjë, me përvojë dhe të përkushtuar dhe redaktorët, 

 Organizatat e shoqërisë civile dhe qytetarët. 

Objektivat dhe fushat 

prioritare 

Integrimi social i të rinjve 

O1 - Radikalizimi i të rinjëve është parandaluar përmes integrimit social 

 Angazhimi aktiv i rinisë për qytetari aktive dhe përfshirje sociale 

është rritur; 

 Të rinjtë kanë më shumë mundësi për angazhim në tregun e punës 

 
Përkrahja e raportimit të drejtë në gazetari 
O2 - Raportimi i drejtë në gazetari është përmirësuar 

 Profesionalizmi në media për të zhvilluar dhe respektuar standardet 

etike dhe profesionale është përmirësuar: 

 Gazetaria hulumtuese përmes shkëmbimit të përvojave është 

përmirësuar; 
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 Zbatimi i kornizës ligjore dhe cilësisë së raportimit është 

përmirësuar 

 

Rritja e njohurive mbi Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit dhe Integrimit 
Evropian 
O3 - Njohuritë mbi Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit dhe Integrimit 
Evropian janë rritur. 

Instrumentet për zbatim 
Grantet për projekte dhe 

Grantet operacionale. 

Strukturat udhëheqëse 

 Bordi Këshillues (AB) 

 Bordi Menaxhues (MB) 

 Bordet Vlerësuese të Granteve (GB). 

Gjuha e zbatimit  Projekti zbatohet në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze. 

 

 

 


