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INFORMATA MBI GRANTIN 

Emri i grantit:   Të drejtat e grupeve të margjinalizuara në qytet  

Instrumenti:  Grant i vogël për projekt  

Subjekti zbatues: Shoqata Media e Prizrenit / Prizma Medium  

Kontaktet (adresa, emaili, 
telefoni, website): 
 

Sheshi i Lidhjes, Nr. 7, Prizren 

00383 44 139 707  

Mediaeprizrenit@gmail.com   

Website: https://prizmamedium.com/category/aktuale/   

Kohëzgjatja e grantit: 
Data e fillimit: 01/06/2022 

Data e përfundimit: 31/12/2022 

Buxheti total i grantit 
(EUR): 

9,800.00 EUR 

Buxheti i mbështetur nga 
programi EJA Kosovë 
(EUR): 

 
9,800.00 EUR  

Grupet e synuara:  

Gratë dhe vajzat  

Personat me aftësi të kufizuara  

Pensionistët/et  

Komuniteti rom, ashkali, egjiptian, turk dhe boshnjak.   

Shtrirja gjeografike: Komuna e Prizrenit 

Përmbledhje e grantit: 

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të lehtësojë një diskutim të gjerë dhe të 

drejtpërdrejt me publikun për të drejtat e grupeve të margjinalizuara në qytet.  

Më konkretisht, përmes këtij projekti synojmë të arrijmë objektivat si në vijim: 

Rritjen e vetëdijes së qytetarëve për të drejtat e grupeve të margjinalizuara në 

qytet dhe rritjen e pjesëmarrjes së grupeve të margjinalizuara në të diskutimet 

rreth të drejtave të tyre sociale, ekonomike, politike dhe kulturore në qytet. 

Grupet e margjinalizuara që jetojnë në Prizren, siç janë pensionistët, personat 

me aftësi të kufizuara, gratë dhe vazjat, komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian, 

turk dhe boshnjak – shpesh janë përjashtuar nga diskursi publik dhe nuk kanë 

arritur të jenë pjesë integrale e jetës publike dhe e vendimmarrjes politike – 

për shkak të shumë pabarazive sociale, ekonomike dhe politike. Kështu, për të 

ndërtuar një qasje të re të zhvillimit urban, ku të gjitha grupet e 

margjinalizuara përfaqësohen në mënyrë të barabartë, do të synojnë që të 

drejtat e grupet e margjinalizuara në qyteti t’i vendosim në qendër të 

diskutimit. Përmes intervistave, video dokumentarëve, editorialeve, takimeve 

me grupet e interesit dhe diskutimeve publike, do të bëhet ndërgjegjësimi i 

qytetarëve për rëndësinë e pjesëmarrjes së grupeve të margjinalizuara në 

vendimmarrje dhe me të drejtën e qasjes së barabartë në qytet.  
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