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Qasjet e shoqërisë civile ndaj bashkëpunimit me Qeverinë
Me 16 dhjetor të vitit 2015 Sekretariati i Platformës CiviKos organizoi Kuvendin e anëtarëve të CiviKos.
Kuvendit i parapriu edhe një konferencë me temën: Qasjet e shoqërisë civile ndaj bashkëpunimit me
Qeverinë, me panelist- Hilmi Jashari- Avokat i Popullit, Agron Bajrami- Koha Ditore, Dukagjin PupovciKEC, Driton Selmanaj-KDI dhe Taulant Hoxha-KCSF (moderator).
Disa nga sugjerimet që dolën nga kjo konferencë ishin:
Duhet të vazhdohet me dialog të strukturuar mes shoqërisë civile dhe Qeverisë, duke u
kujdesur që mos të politizohet procesi.
Të mendohet avancimi i dialogut me partitë politike dhe Kuvendin.
Shoqëria civile të fokusohet në indikator të matshëm në bashkëpunimin shoqëri civile – Qeveri.
Të ketë rregulla të qarta të bashkëpunimit mes shoqërisë civile dhe Qeverisë, duke ruajtur
pavarësinë e organizatave të shoqërisë civile.
Organizatat e shoqërisë civile duhet të ngrisin kapacitetet e tyre, dhe të jenë më të fuqishme në
avokim.

Platforma CiviKos në rrjetet sociale:

www.civikos.net

Buletini 7
Te t o r - D h j e t o r 2 0 1 5

Kuvendi i anëtarëve të Platformës CiviKos

Përzgjedhja e anëtarit të ri të Bordit
Sekretariati i Platformës CiviKos, pas mbylljes së procesit të votimit për një anëtar të ri të bordit të
Platformës CiviKos, organizoi procesin e numërimit të votave me 20.01.2016, me shumicë votash u
përzgjodh anëtare e re të bordit Ariana Qosaj Mustafa nga organizata KIPRED. Përveç Sekretariatit të
Platformës CiviKos, në cilësinë e vëzhguesve gjatë numërimit të votave ishin prezent: Gent GjikolliKIPRED, kryesuesi i Kuvendit të Platformës CiviKos për vitin 2015, Visar Sutaj–KDI dhe tre vëzhgues të
përcaktuar në Kuvendin e Platformës CiviKos: Agnesa Qerimi–KYC, Veton Kryeziu–The Ideas
Partnership dhe Ferid Murseli–D4D. Gjatë këtij procesi u numëruan të gjitha votat, prej të cilave të
gjitha ishin të vlefshme. Gjithsej ishin 84 votues.
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Funksionalizimi i Qendrave Rajonale
Pas përzgjedhjes së organizatave që do të shërbejnë si Qendra Rajonale të CiviKos në Korrik, Platforma
CiviKos në bashkëpunim me organizatën partnere nga Slovenia CNVOS organizoi trajnim me të gjithë
koordinatorët e Qendrave Rajonale.
Gjatë muajit nëntor, Qendrat Rajonale të CiviKos organizuan takime informuese me fokus grupet e
shoqërisë civile që veprojnë në këto komuna, ku u diskutua rreth vlerësimit të nevojave të OJQ-ve në
secilin rajon specifikisht.

Platforma CiviKos, ka mbajtur edhe takime me qendrat rajonale në qytetet përkatëse:
30.10.2015- Takimi me fokus grupin nga Gjilani, udhëhequr nga organizata Network of Peace
and Movement e cila shërben si Qendër Rajonale e CiviKos për rajonin e Gjilanit.
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05.11.2015- Takimi me fokus grupin nga Prizreni, udhëhequr nga organizata Dora Dorës e cila
shërben si Qendër Rajonale e CiviKos për rajonin e Prizrenit.
06.11.2015- Takimi me fokus grupin nga Mitrovica, udhëhequr nga organizata CBM e cila
organizatë shërben si Qendër Rajonale e CiviKos për rajonin e Mitrovicës.
06.11.2015- Takimi me fokus grupin nga Peja, udhëhequr nga organizata Syri i Vizionit e cila
shërben si Qendër Rajonale e CiviKos për rajonin e Pejës.
09.11.2015- Takimi me fokus grupin nga Ferizaji, udhëhequr nga organizata INPO e cila shërben
si Qendër Rajonale e CiviKos për rajonin e Ferizajit.
Disa nga sfidat kyçe të identifikuara nga organizatat për të punuar me organizatat në nivelin lokal janë:
Mungesa e fondeve për shoqërinë civile;
Mungesa e rrjeteve avokuese të OJQ-ve që veprojnë në nivelin lokal;
Afërsia e disa OJQ-ve me pushtetin dhe politiken dhe shfrytëzimi i këtyre OJQ-ve, për arritjen e
qëllimeve politike;
Mungesa e trajnimeve në ngritjen e kapaciteteve të OJQ-ve;
Mungesa e profilizimit të OJQ-ve që veprojnë në komuna.

Këto takime të organizuara nga Platforma CiviKos i kanë paraprirë planifikimit strategjik që është
mbajtur me datë 7 dhe 8 Dhjetor në bashkëpunim me organizatën partnere CNVOS, e në këtë mënyrë
CiviKos bashkë me Qendrat Rajonale do të avokojë për fonde dhe partneritete bazuar në objektivat
strategjike të përbashkëta.

Aktivitetet e Këshillit për Zbatimin e Strategjisë Qeveritare për
bashkëpunim me Shoqërinë Civile
Me 15 Tetor 2015 Sekretariati i CiviKos i takoi dy përfaqësuesit e Këshillit së bashku me ZQM në zyret e
Platformës CiviKos.
08.10.2015 U mbajt punëtoria e radhës e organizuar nga ZKM dhe mbështetur nga GIZ dhe OSBE, për vendosjen
e standardeve minimale për konsultime publike .
16.10.2015 U mbajt punëtoria e fundit organizuar nga ZKM, dhe mbështetur nga GIZ dhe OSBE ku është nxjerrë
edhe drafti i parë i Projekt Rregullores për Përcaktimin e Standardeve Minimale për procesin e konsultimit me
publikun. Kjo Projekt Rregullore do të del në konsultim të gjerë me publikun, dhe më pas pritet të miratohet në
Qeveri në fillim të vitit 2016.
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Donacione softuerike për organizata të shoqërisë civile
Sekretariati i Platformës CiviKos në bashkëpunim me qendrën e KCSF dhe organizatën Metamorphosis
nga Maqedonia me datë 10 Nëntor kanë organizuar sesion informues rreth mundësive të përfitimit të
donacioneve softuerike nga programi “Techsoup Balkans” për OSHC-të nga Kosova. Në këtë takim
morrën pjesë rreth 50 organizata të shoqërisë civile në Kosovë.

Ndryshimet në Statut
Po ashtu në Kuvendin e fundit të CiviKos në mënyrë që të rritet pjesëmarrja aktive e organizatave të
shoqërisë civile në aktivitetet e Platformës CiviKos në Kuvendin e fundit u propozuan dhe votuan
ndryshimet në Statut të CiviKos, respektivisht Neni 6.10 ku përcaktohet përjashtimi i organizatave
anëtare për shkak të pasivitetit të anëtarëve. Po ashtu u ndryshua edhe neni i 10 i Statutit ku u vendos
që të ketë pagesë anëtarësie vjetore në CiviKos me një shumë fikse prej 15 euro.
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Takimi i anëtarëve të Këshillit për Zbatimin e Strategjisë Qeveritare për
bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013-2017
Me 22 Dhjetor 2015 u mbajt takimi i rregullt i Këshillit për zbatimin e Strategjisë Qeveritare për
bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013-2017. Në këtë takim u prezantua raporti vjetor i implementimit
të Strategjisë, nga Sekretariati i ZQM, ku u vendos që pas rishikimit të raportit nga Koordinatorët e
grupeve të punës të Këshillit dhe anëtarëve tjerë, të përpilohet raporti përfundimtar dhe të publikohet
në fillim të vitit 2016. Poashtu u vendos që gjatë muajit Janar-Shkurt 2016 të hartohet plani i punës për
vitin 2016.

Aktivitetet e Sekretariatit


Zyrtari për Monitorim Evaluim dhe Raportim, Dardan Kryeziu, morri pjesë në konferencën:
Menaxhimi i Cilësisë së Shërbimeve, Publike në Ballkanin Perëndimor, që u mbajt më 18-20
nëntor, në Sarajevë, (Bosnje dhe Hercegovinë). Kjo konferencë u organizua nga ReSPA dhe
mbështetur nga Bashkimi Evropian.
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7 Dhjetor 2015: Zyrtari për Monitorim Evaluim dhe Raportim, Dardan Kryeziu nga Sekretariati i
Platformës CiviKos, morri pjesë në panelin "Siguria e Punës në Organizatat e Shoqërisë Civile:
Zbatimi i Legjislacionit të Punës", realizuar nga Qendra Kosova për Studime të Sigurisë (QKSS),
ku CiviKos ka kontribuar në realizimin e këtij hulumtimi duke koordinuar organizatat anëtare në
kontributet e tyre në këtë hulumtim. Në cilësinë e panelistit zt. Kryeziu përmendi parregullsitë
në ndarjen e fondeve publike për OSHC-të të adresuara nga Raporti i Auditorit të Përgjithshëm,
ku dhe prezantoi përpjekjet e vazhdueshme të Platformës CiviKos rreth krijimit të Fondit
Kombëtar për Zhvillimin e shoqërisë civile, i cili fond është paraparë me Objektiven e 3 të
Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me shoqërinë civile: Sistem i ndërtuar dhe kritere të
përcaktuara për përkrahje financiare për OSHC-të në Kosovë.
7 Dhjetor 2015: Drejtoresha ekzekutive e Platformës CiviKos Valdete Idrizi, morri pjesë në
cilësinë e panelistes në konferencën ndërkombëtare "A merr pjesë shoqëria civile në
vendimmarrje?" organizuar nga Qendra për zhvillim të Shoqërisë Civile, nga Mali i Zi (Centar za
razvoj Civilnog drustva).
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12 Tetor 2015: Në emisionin BonBon, Drejtoresha ekzekutive e Platformës CiviKos Valdete Idrizi, foli
rreth zhvillimeve të fundit të Platformës CiviKos, si dhe rreth sfidave të Këshillit për zbatimin e
Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013-2017.



22 Dhjetor 2015: Drejtoresha ekzekutive e Platformës CiviKos, znj. Valdete Idrizi ishte mysafire në
emisionin e mëngjesit në RTK, ku u diskutua për aktivitetet e Platformës CiviKos si dhe për Strategjinë
Qeveritare për bashkëpunim me Shoqërinë Civile, sfidat dhe progreset në zbatimin e saj.
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