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Informatat mbi Projektin 

 

Emri i Projektit: AktRural (RuralAct) – aktivizmi i të rinjve në zonat rurale të Kosovës  

Vlera e projektit: Shuma e përgjithëshme: € 149,194.64   

Kohëzgjatja: Fillimi: 01/02/2018  
Përfundimi: 30/11/2019  

Organizata 
implementuese: 

EC Ma Ndryshe 

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

Saraçët 5, 20000 Prizren; Bulevardi Nëna Tereze H30 B1 Nr. 15, 10000 Prishtinë 
info@ecmandryshe.org; +38129222771 & +38138224967 

Grupet e synuara: Të rinjtë (vajza dhe djem) në zonat rurale të Kosovës të përkatësive të ndryshme etnike 

Partnerët:  

Territori i 
synuar/shtrirja 
gjeografike: 

Zonat rurale në gjithë Kosovën 

Qëllimi i përgjithshëm: Zbutja e niveleve të përjashtimit social të të rinjve në zonat rurale duke rritur mundësitë e 
angazhimit të tyre në nisma të aktivizmit, vullnetarizëm dhe aktivitete jashtë kurrikulare 

Aktivitetet kryesore: - Vlerësimi fillestar dhe vizita në komunitet; 
- Dizajnimi i programit te Shkollës së Aktivizmit; 
- Realizimi i pesë cikleve të Shkollës së Aktivizmit; 
- Trajnimet dhe ligjëratat mbi aktivizmin (moduli 1); 
- Realizimi i nismave të aktivizmit (moduli 2); 
- Themelimi i grupeve të reja të komunitetit (moduli 3); 
- Mentorimi i nismave të aktivizmit dhe grupeve të reja; 
- Forume të partneritetit me grupet e komunitetit; 
- Hartimi i udhëzuesit për dokumentimin e përvojës; 
- Punëtoria përmbyllëse; 
- Zhvillimi i produkteve mediale; 
- Promovimi i nismave të aktivizmit 
 

Rezultatet e pritura:  - Mbi 150 të rinj dhe të reja të zonave rurale të aftësuar dhe bartës ose pjesë e nismave të 

aktivizmit në nivel të komunitetit ku ata jetojnë; 

- Mbi 50 nisma të aktivizmit në zona rurale kanë përmirësuar cilësinë e jetës së komunitetit 

përmes adresimit të nevojave specifike të banorëve; 

- Mijëra të rinj të angazhuar në realizimin e nismave të aktivizmit dhe qindra prej tyre pjesë e 

grupeve të reja të komunitetit (ose grupeve ekzistuese); 

- Mbi 20 grupe të reja të komunitetit të themeluara dhe mbi 20 grupe ekzsituese të komunitetit 

të përkrahura për t’i shërbyer më mirë komunitetit; 

- Mundësi të rritura për angazhim të të rinjve në zonat rurale në nisma të aktivizmit, 

vullnetarizëm, aktivitete jashtë kurrikulare; 

- Dialog i përmirësuar (dhe i strukturuar) mes grupeve të komunitetit dhe vendimmarrësve për 

adresim më efektiv të nevojave të komunitetit;  

- Partneritete të zhvilluara mes grupeve të komunitetit në zona të ndryshme rurale kanë 
adresuar çështje të ndieshme sociale dhe kulturore, përfshi barazinë gjinore dhe pajtimin mes 
popujve (bashkëjetesën). 
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