
  
 

Bashkëfinancuar nga: 
 
 

INFORMATA MBI GRANTIN 

 

Instrumenti:  Grant Institucional  

Subjekti zbatues: Demokraci Plus (D+) 

Kontaktet (adresa, emaili, telefoni, 
website): 
 

Rr. “Tirana”, Hyrja C/4/1, kati 8, Nr. 83/84. Prishtinë/10 000 

Kosovë 

info@dplus-ks.org 

+383 (0) 38 749 288   

www.dplus-ks.org  

Kohëzgjatja e grantit: 
Data e fillimit: 01/01/2022 

Data e përfundimit: 31/12/2023 

Buxheti total i grantit (EUR): 820, 416.78 

Buxheti i mbështetur nga programi 
EJA Kosovë (EUR): 

 
80,000 

Grupet e synuara:  

Qytetarët me fokus në grupet e margjinalizuara (gratë, të rinjtë, 

komunitetet jo shumicë, personat me nevoja të veçanta, të 

moshuarit etj.) 

Shtrirja gjeografike: Në gjithë territorin e Kosovës 

Përmbledhje e grantit: 

Granti përfshihet në kuadër të programit të Pjesëmarrjes së 
Qytetarëve, dhe lidhet me rezultatet e mëposhtme: 
Marrja e opinionit publik mbi analizat, alternativat dhe/ose 
vendimet.Të sigurojnë, nëpërmjet punës së drejtpërdrejtë, që 
shqetësimet dhe qëllimet e qytetarëve të kuptohen dhe të merren 
parasysh vazhdimisht.Formimi i hapësirës dhe mundësive për 
zyrtarët e zgjedhur dhe politikëbërësit që të përballen rregullisht 
me publikun dhe votuesit dhe Udhëheqësit e zgjedhur dhe 
politikëbërësit mësojnë të përgatisin mesazhe kyçe për politikat 
që planifikojnë të prezantojnë dhe janë në gjendje të diskutojnë 
rëndësinë e politikave dhe ligjeve.  Mbështetja EJA do të jepte 
rezultatet e mëposhtme: Gjashtë ligje të monitoruara, dy dëgjime 
publike me mbi 50 deputetë dhe qytetarë, dhe mbi 10 intervista 
me ekspertë të fushave të monitoruara.Mbi 100 qytetarë nga 
grupet e margjinalizuara do të jenë konsultuar për projektligjet 
dhe komentet e tyre do të ndahen me institucionet përkatëse 
përmes platformës së konsultimeve publike dhe mbajtja e 20 
takimeve të drejtpërdrejta me ministritë sponsorizuese.Komunat 
inkurajohen që të publikojnë politikat e tyre komunale për 
konsultim dhe ofrimin e komenteve në rreth dhjetë politika të tilla 
pas mbledhjes së komenteve të rreth 100 njerëzve në nivel 
komunal 
Vendi i zbatimit të aktiviteteve do të jetë në tërë territorin e 
Kosovës me fokus në komunat e vogla dhe të mesme në kontest të 
avokimit dhe dhënies së komenteve në legjislacion në nivelin lokal. 
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