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Informatat mbi Projektin 

 

Emri i Projektit: 
“Fuqizimi i te rinjve në proceset e vendimmarrjes dhe politikë bërjes” 

Vlera e projektit: Shuma e përgjithshme: 14,100.00 € 

Kohëzgjatja: Fillimi: 01/09/2019  
Përfundimi: 28/02/2020 

Organizata 
implementuese: 

Rrjeti i Radiove për të Drejtat e Njeriut - RDN 
 

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

Adresa: Pal Palucaj, 10000 Prishtine 
E-mail: rdnrrjeti@gmail.com, Tel: 049 162 259 

Grupet e synuara: Grupet e synuara te projektit “Fuqizimi i te rinjve në proceset e vendimmarrjes dhe politikë 
bërjes” do jenë: te rinjtë pa dallim gjinie, përkatësie etnike apo fetare.    

Partnerët: Vala Rinore 

Territori i synuar/shtrirja 
gjeografike: 

Projekti është planifikuar te realizohet ne komunën e Prishtinës 

Qëllimi i përgjithshëm: Fuqizimi i të rinjve që të kenë rol, përgjegjësi, qasje dhe mundësi të barabarta në proceset 
e vendimmarrjes dhe politik bërjes në nivel lokal. 

Aktivitetet kryesore:  Aktivitetet e parapara nga RDN për realizimin e projektit “Fuqizimi i te rinjve në proceset e 
vendimmarrjes dhe politikë bërjes” janë: 
1.1 Gazetari hulumtuese, intervista me ekspertë dhe grupe tjera te interesit te involvuara ne 
projekt dhe te cilat janë ne interes te projektit. 
1.2 Analiza dhe evaluimi i hulumtimeve nga tereni dhe intervistave te realizuara ne teren 
dhe përgatitja për radio debate. 
1.3 Përgatitja dhe produksioni i radio show qe do te transmetohen në Prime Time  
1.4 Transmetimi i radio show ne Prime Time  
1.5 Përgatitja dhe produksioni i radio reklamave, spoteve, mesazheve.  
1.6 Transmetimi i radio reklamave, spoteve, mesazheve në Prime Time  
1.7 Përgatitja dhe dorëzimi i raportit financiar dhe narrativ ne KCSF. 

Rezultatet e pritura:  Disa nga rezultatet e këtij projekti janë:  
Rritja e vetëdijes, edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut për rolin dhe rëndësinë e 
pjesëmarrjes aktive të rinisë në vendimmarrje dhe politikë bërje ne nivel lokal, si pjesë e 
procesit demokratik; 
Nxitja e debateve përmbajtjesore për respektimin e ligjit për fuqizim dhe pjesëmarrje te 
rinisë, përmes fuqizimit aktiv të rolit të të rinjve dhe përgjegjësisë së tyre demokratike; 
Krijimin e boshtit Media – Publik si avokues i fuqishëm në procesin e fuqizimit të rinisë në 
proceset e vendimmarrjes dhe politik bërjes në nivel lokal. 
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