
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 37 zbatuar nga George Williams 
Youth Association in Kosovo 

Emri i projektit: “Youth Leading Change  “ 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

George Williams Youth Association in Kosovo- GWY 
 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

1.1 Aktivitet i shtuar qytetar për të ndikuar tek prioritetet, planifikimi dhe vendimmarrja e qeverisë 
lokale dhe qendrore;  
1.2 Rritje e aktivitetit qytetar për të mbikëqyrë e për të kërkuar llogaridhënie për mangësitë nga qeveria 
lokale dhe qendrore;  
1.3 Rritje e pjesëmarrjes në buxhetim, me theks të veçantë në përfshirjen gjinore dhe të komuniteteve 
pakicë; 

Qëllimi i projektit: Qëllimi i projektit është që t'i ofrojmë të rinjve të Deçanit trajnime javore, aktivitete në lidhje me 
pjesëmarrjen e tyre në proceset e vendimmarrjes dhe qëllimi i dytë është të punojmë me qeverinë 
lokale të Deçanit  dhe sigurojm investimeve afatgjata për të rinjtë përmes edukimit  jo-formal. 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Fuqizimi i rolit të rinisë dhe pjesëmarrja aktive e tyre në jetën e komunitetit 
2. Permisimi i politikave në favor të të rinjëve dhe te rejave në Komunën e Deçanit. 

 Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Trajnime javore për 60 të rinjtë dhe të reja  në lidership dhe pjesmarrje në  komunitet. 
2. Zhvillimi i një hulumtimi për komunën e Deçanit për situatën e të rinjëve dhe të rejave 
3. Prodhimi i një video për nevojat e të rinjëve dhe të rejave 
4. Organizimi i dy tryezave të rrumbullakta për situatën e rinisë në Komunë të Deçanit 
5. Dy takime me kryetarin e komunës dhe te rinjët/rejat   
6. Dizajnimi i planit të veprimit lokal për Komunën e Deçanit 
7. Promovimi i aktiviteteve në mediat sociale për gjatë tërë projektit. 

 

Shtrirja 
gjeografike: 

Komuna e Deçanit 

Grupet e synuara: Të rinjët dhe të rejat  

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

17,924.41 EUR 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka) 

N/A 

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

Dorina Davies , CEO, dorina.lluka.davies@gwykosovo.com,   045643573 
Shpresa Feraj , Asistente e financiave shpresa.h.feraj@gmail.com,  044917114 

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

George Williams Youth Association in Kosovo- GWY 
Rruga: Ismail Qemali p.n. Gjakove 50 000, Kosove 
info@gwykosovo.com  
045 69 54 29 

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

Websiti i organizatës 
http://ymcainkosovo.wix.com/ymcakosovo | 
Facebook: YMCA in Kosovo 
Flicker: https://www.flickr.com/photos/99135595@N04/albums  

 

mailto:dorina.lluka.davies@gwykosovo.com
mailto:shpresa.h.feraj@gmail.com
mailto:info@gwykosovo.com
http://ymcainkosovo.wix.com/ymcakosovo%20%7C
https://www.flickr.com/photos/99135595@N04/albums

