
Projekti për Decentralizim dhe Përkrahje Komunave – (DEMOS) 
është në ballë të fushës së Qeverisjes Demokratike dhe Sigurisë 
Njerëzore në Strategjinë për Bashkëpunim 2017-2020 të Zyrës  
Zvicerane për Bashkëpunim me Kosovën.

Projekti DEMOS përkrah të gjitha komunat dhe ministritë relevante të 
Kosovës në realizimin e ndryshimeve sistemike të cila përshpejtojnë 
qeverisjen e mirë dhe ofrimin e shërbimeve më të mira të cilat ndiko-
jnë pozitivisht në jetën e përditshme të qytetarëve.  

FAKTE  
për projektin  
DEMOS 
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Support



Si funksionon?

Projekti DEMOS përkrah komunat 
bazuar në performancën e tyre, duke 
përdorur Grantin e Performancës si 
mjetin kryesorë të tij. Sa më e mirë 
performanca, aq më e lartë shuma e 
grantit. Performanca komunale vlerëso-
het duke përdorur sistemin e Kosovës 
për menaxhimin e performancës. 

Duke ndërtuar një konkurrencë ndërm-
jet udhëheqësve lokal, grantet e perfor-
mancës nxisin ndryshime pozitive në 
sjelljen e komunave në përmirësimin 
e qeverisjes demokratike, menaxhimit 
të burimeve financiare dhe njerëzore, 
transparencës dhe integritetit.

Projekti DEMOS ofron asistencë teknike 
për stafin komunal e cila i fuqizon ata 
në arritjen e rezultateve më të mira. 
Asistenca teknike ofrohet në fushat ku 
performanca është më e dobët.

Projekti DEMOS gjithashtu përkrah 
qeverinë qendrore me politika sistemike 
drejt një kornize më të favorshme për 
qeverisjen e decentralizuar.



Të gjitha 38 komunat e Kosovës 

Ministrinë e Administrimit të 
Pushtetit Lokal (MAPL) 

Asociacionin e Komunave të 
Kosovës (AKK) 

Ministrinë e Financave (MF) 

Ministrinë e Administratës 
Publike (MAP) 

Zyrën Kombëtare të  
Auditimit (ZKA)

Me kë punojmë?

Projekti DEMOS punon ngushtë me një  
gamë partnerësh me qëllim që të sigurohet  
një ndikim dhe qëndrueshmëri e rritur e  
intervenimeve të tij: 

Projekti për Decentralizim dhe përkrahja komunave (DEMOS) është 
projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), 
bashkëfinancuar nga Suedia dhe Norvegjia, implementuar  
nga HELVETAS Swiss Intercooperation-Kosovo.
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Helvetas 
St. Nazim Gafurri 33, P.O. Box 2, 
10.000 Pristina, Kosovo
Tel: +383-(0) 38-51 77 15
E-mail: kosovo.info@helvetas.org
Web: helvetas-ks.org/demos

38 komuna të Kosovës  
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) 
Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK)  
Minsitria e Financave (MF)  
Ministria e Pushtetit Lokal (MPL)  
Zyra Kombëtare e auditimit (ZKA)

   IMPLEMENTUESI      PARTNERËT 

BUXHETI

komunat  
e Kosovës

VENDI I PROJEKTIT

Demokratizimi,  
Decentralizimi dhe  
Qeverisja Lokale

KOHËZGJATJA  
E PROJEKTIT FUSHËVEPRIMI

DONATORI
Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe  
Bashkëpunim (SDC), Suedia dhe Norvegjia


