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I/E nderuar, 

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) me mbështetje të Ambasadës Britanike në Prishtinë, është duke 
organizuar debatin publik me studentët nga Universiteti Publik i Mitrovicës në kuadër të 
projektit  “Fuqizimi i votueseve të rinjëve për të marrë vendime duke qenë të informuar, dhe duke i 
ndihmuar ata që t’i mbajnë politikanët llogaridhënës”.  

Ngjarja do të zhvillohet me 24 janar 2017 duke filluar nga ora 14:00 në Universitetin e Mitrovicës. 

Ne kemi kënaqësinë që të ju ftojm në këtë debat ku do të bashkbisedohet me këta studentë, të cilët 
kanë ndjekur punëtoritë për llogaridhënie të organizuara nga KDI. Me këta studentë do të diskutohet 
rreth formave të llogaridhënies dhe pjesëmarrjes së të rinjëve në proceset zgjedhore dhe politike. 

Gjatë këtij aktiviteti do të prezentohet videoanimacioni mbi rëndësinë e këtij procesi. 

Debati do të moderohet nga Kushtrim Sadiku. 

Qëllimi i projektit është të fuqizohen votuesit e rinjë të cilët me votën e tyre do të sjellin ndryshimet 
e nevojshme për ata dhe shoqërinë, që politikanët të cilët i votojnë të jenë llogaridhënës dhe të 
përgjegjshëm si dhe të jenë të informuar se si të arrihet deri tek ajo, dhe të jenë kandidat potencial 
për tu bërë pjesë e një platforme në këtë drejtim. 

Shpresojmë se do të gjeni kohë për të marrë pjesë në këtë ngjarje. Për informata shtesë, bashkangjitur 
mund t’a gjeni agjendën e kësaj ngjarje. 

Ju lutem të konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në emailin arushiti@kdi-kosova.org ose përmes telefonit 038 
248 038. 

Mirëpresim pjesëmarrjen dhe kontributin tuaj! 

Me respekt, 
Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) 
 

Ky projekt mbështetet nga: 
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AGJENDA  

 

13:45  – 14:00 Regjistrimi i pjesëmarrësve 
 

14:00  – 14:15 Fjalimet hyrëse 

 Ismet Kryeziu – Drejtor Ekzekutiv në Institutin Demokratik të Kosovës  KDI 
Panelistët nga 5 minuta prezentim mbi rëndësinë e llogaridhënies politike 

  

14:15 – 14:20 Prezentimi i video animacionit  

14:20 – 15:15 Sesion i hapur me pyetje dhe përgjigje ndërmjet studentëve dhe panelit 
 

 Agim Bahtiri – Kryetar i Komunës së Mitrovicës 

 Xhevahire Izmaku – Deputete PDK 

 Vjosa Osmani – Deputete LDK 
Ilir Deda – Deputet i pavarur 

  

15:15 – 15:30 Përmbyllja e debatit 
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