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Qendrat Rajonale të CiviKos
Sekretariati i Platformës CiviKos pas mbylljes së procesit të aplikimit për Qendrat Rajonale me 29 maj
2015 ka përzgjedhur organizatat që do të shërbejnë si Qendra Rajonale të Platformës CiviKos. Qendrat
rajonale të përzgjedhura sipas komunave janë: Ojq INPO- Ferizaj, Network of Peace Movement (NOPM)
- Gjilan,– Community Building Mitrovica (CBM)- Mitrovicë, Syri i Vizionit-Pejë dhe EKSO SANI - Prizren.
Për shkak të mos-respektimit të kushteve të kontratës, është shkëputur bashkëpunimi me organizatën
e përzgjedhur nga Prizreni, ndërsa Sekretariati i Platformës CiviKos ka ri-hapur thirrjen për organizatat
që dëshirojnë të shërbejnë si qendër rajonale për rajonin e Prizrenit. Në fillim të muajit shtator
sekretariati i CiviKos ka vizituar disa nga organizatat anëtare në Rajonin e Prizrenit ku dhe i ka
informuar dhe inkurajuar më për së afërmi që të aplikojnë për qendër rajonale për rajonin e Prizrenit.
Qendrat rajonale janë qendra informuese të CiviKos që janë themeluar në kuadër të projektit "Duke
Punuar së Bashku Drejt një Marrëdhënie Pune Produktive mes shoqërisë civile dhe autoriteteve në
Kosovë, Faza e Dytë", një projekt i financuar nga BE, i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në
Kosovë dhe i bashkë-financuar nga FES zyra në Kosovë. Këto qendra do të ofrojnë komunikim (reagim)
dhe informim mbi procesin e përgjithshëm të pjesëmarrjes civile, partneritet specifik, si dhe dialog dhe
konsultime të tilla të udhëhequra nga CiviKos-i ose nga OSHC-të tjera që janë mbështetur nga Platforma
CiviKos dhe në të njëjtën kohë duke punuar për mjedis më të mirë për bashkëpunim formal në mes të
shoqërisë civile dhe pushtetit lokal.

Përzgjedhja e dy përfaqësuesve të shoqërisë civile në Këshillin për Zbatimin e
Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile 2013-2017.
Për shkak të largimit vullnetar të dy anëtarëve të këshillit, Sekretariati i Platformës CiviKos në
bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë (ZQM), me 7 shtator 2015 kanë hapur thirrjen për
nominime të anëtarëve nga shoqëria civile që do të jenë anëtarë të rinj të këshillit. Procesin e
përzgjedhjes së anëtarëve të këshillit nga shoqëria civile, e lehtëson Sekretariati i Platformës CiviKos
duke u bazuar në Rregulloren e Punës të CiviKos. Thirrja për nominime ka qenë e hapur deri më 21
shtator 2015. Pas përmbylljes së procesit të nominimeve, me datë 28.09.2015 është hapur procesi i
votimit i cili do të qëndrojë hapur një javë.

Platforma CiviKos në rrjetet sociale:
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Trajnimi për Qendrat Rajonale me organizatën partnere nga Slovenia CNVOS
Pas përzgjedhjes së organizatave që do të shërbejnë si qendra rajonale të CiviKos me datë 08.07.2015
në zyret e Platformës CiviKos, Sekretariati i Platformës CiviKos në bashkëpunim me organizatën
partnere nga Slovenia CNVOS organizoi trajnim me të gjithë koordinatorët e qendrave rajonale.
Qëllimi i trajnimit ishte njoftimi i koordinatorëve me rolin e qendrave rajonale, prioritetet e avokimit në
nivelin qendrorë dhe lokal, mënyrën e funksionimit etj. Gjatë trajnimit koordinatorët u njoftuan me
përvojën sllovene dhe mënyrën e funksionimit të qendrave rajonale në Slloveni përmes CNVOS si dhe u
shkëmbyen përvoja direkte me përfaqësuesen e organizatës Sllovene Postojna në Slloveni e cila
organizatë shërben si qendër rajonale e rrjetit CNVOS në Slloveni.

Përzgjedhja e përfaqësuesit të shoqërisë civile në Komisionin për Ndihmë Shtetërore
Me kërkesë të Ministrisë së Financave Sekretariati i Platformës CiviKos ka lehtësuar procesin e
përzgjedhjes së anëtarit të shoqërisë civile në Komisionin për Ndihmë Shtetërore. Pas mbylljes së
procesit të nominimeve dhe mbylljes së procesit të votimit në mënyrë që procesi i numërimit të votave
të jetë sa më transparent, Platforma Civikos ka ftuar në cilësinë e vëzhguesve përfaqësues të OSHC-ve,
që kanë nominuar, votuar, si dhe përfaqësuesit nga Ministria e Financave.
Pas verifikimit të listës së votuesve, u numëruan të gjitha votat, prej të cilave të gjitha ishin të vlefshme,
ku gjithsej ishin 13 votues. Pas numërimit të votave, Zef Shala mori gjithsej 9 (nëntë) vota ndërsa Blerim
Burjani gjithsej 4 (katër) vota. Sekretariati i Platformës CiviKos ka dorëzuar në mënyrë zyrtare rezultatet
e zgjedhjeve tek Ministria e Financave, ku pastaj kjo ministri me procedurat e saja do të funksionalizoj
këtë këshill. Gjithashtu njoftimi është shpërndarë edhe tek mediat, të cilat pastaj kanë publikuar lajmin.
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Sesion Informues për përfaqësuesit e shoqërisë civile në Këshill dhe anëtarët e
Grupeve të Punës të Platformës CiviKos
Me datë 09.07.3015 në Qendrën Kulturore dhe Informative të BE-së në Prishtinë Sekretariati i
Platformës CiviKos në bashkëpunim me përfaqësuesit nga organizata partnere CNVOS organizuan
sesion të përbashkët informues më përfaqësues të Këshillit për Zbatim të Strategjisë Qeveritare për
bashkëpunim me shoqërinë civile dhe Grupeve të Punës të Platformës CiviKos.
Qëllimi i këtij sesioni ishte ndërtimi i një kuptimi të përbashkët mbi rolin dhe përgjegjësitë e
përfaqësuesve të OSHC-ve në këshill, poashtu komunikimi dhe ndërlidhja e punës së këshillit me grupet
e punës të Platformës CiviKos. Gjatë diskutimit u adresuan sfidat në implementim të strategjisë,
mundësitë e bashkëpunimit më të ngushtë mes këshillit dhe grupeve të punës të CiviKos. Pjesëmarrësit
treguan interesim të veçantë në implementim të strategjisë dhe shkëmbimit të përvojave nga Sllovenia
përmes përfaqësueses nga CNVOS Tina Divjak.

Takim me koordinatoret e Ekipeve të Punës të këshillit
Me qëllim të koordinimit më të mirë në aktivitetet e këshillit, si dhe implementimit të strategjisë
sekretariati i CiviKos me 19.08.2015 ka organizuar takim me koordinatorët e ekipeve të punës të Këshillit
nga shoqëria civile. Në takim u diskutua për shfrytëzimin dhe përditësimin e matricës së monitorimit të
strategjisë të përgatitur nga sekretariati i CiviKos, si dhe roli lehtësues i sekretariatit të CiviKos në punën e
koordinatorëve të grupeve të punës dhe punën e Këshillit në përgjithësi.

Takim me anëtarët e Këshillit nga shoqëria civile për grupin e IV të Strategjisë
Qeveritare
Me datë 02.09.2015 Sekretariati i Platformës CiviKos organizoi takim me anëtarët e grupit punues IV nga
Këshilli për Zbatimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me shoqërinë civile për të koordinuar
procesin e përzgjedhjes së anëtarëve të grupit punues për vullnetarizëm nga ana e shoqërisë civile. Në
koordinim me Sekretariatin e CiviKos anëtarët e këshillit nga shoqëria civile kanë bërë identifikimin e
anëtarëve nga shoqëria civile që punojnë në fushën e vullnetarizmit dhe kanë dorëzuar një listë të
anëtarëve të propozuar tek sekretariati i ZQM.
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Panel diskutues: Transparenca dhe llogaridhënia e fondeve publike për organizatat e
shoqërisë civile
Qendra Kulturore dhe Informative të BE-së në bashkëpunim me Sekretariatin e Platformës CiviKos në
me datë 17.09.2015 kanë organizuar panel diskutues me temën Transparenca dhe llogaridhënia e
fondeve publike për organizatat e shoqërisë civile. Në panel ishin të ftuar Valdete Idrizi - Platforma
CiviKos, Hajrullah Ceku - EC Ma Ndryshe dhe Rexhep Vasolli - Ministria e Financave.
Gjatë panelit nga Valdete Idrizi u prezantuan disa nga parregullsitë rreth shpërndarjes së fondeve
publike nga ministritë e linjës, ku si parregullsi u identifikuan mungesa e kritereve për përzgjedhjen e
projekteve, mbështetja e projekteve që nuk hyjnë në fushat e caktuara të ministrive, parregullsi të cilat
reflektojnë edhe në raportet e auditorit të përgjithshëm. Nxjerrja e rregulloreve nga ana e ministrive
për subvencione pa konsultim adekuat me shoqërinë civile poashtu është problem shumë i madh që i
hapë rrugë shpërndarjes në mënyrë jo transparente të fondeve publike për shoqërinë civile.
Hajrullah Ceku nga Ec Ma Ndryshe solli perspektivën e përvojës së organizatave të kulturës, ku theksoi
se Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit nuk ka kritere të qarta rreth mënyrës së shpërndarjes së
fondeve publike në mes të institucioneve të pavarura të kulturës siç janë Teatri, Baleti, Muzetë,
festivalet e ndryshme dhe organizatat e shoqërisë civile.
Edhe nga pjesëmarrësit u kërkua për më shumë transparencë në shpërndarjen e fondeve për OSHC-të
dhe theks të veçantë iu kushtua implementimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me
shoqërinë civile 2013-2017, dhe pjesëmarrjes së vazhdueshme të shoqërisë civile në krijimin e një
sistemi të shpërndarjes së fondeve publike. Kjo ngjarje është mbuluar nga mediet e shkruara dhe
elektronike të Kosovës.
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Punëtoria e dytë për vendosjen e Standardeve minimale për konsultime publike 29-31
korrik 2015, Istog
Zyra Ligjore/Zyra e Kryeministrit në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë, Sekretariatin e
Platformës CiviKos dhe me mbështetje nga GIZ zyra në Prishtinë nga 29-31 korrik 2015 në hotel TroftaIstog kanë organizuar punëtorinë e dytë në kuadër të procesit të vendosjes së standardeve minimale
për konsultime publike, masë kjo e paraparë në Strategjinë Qeveritare për Bashkëpunim me shoqërinë
civile 2013-2017. Pjesëmarrës në punëtori ishin përfaqësues nga shoqëria civile dhe institucionet
qeveritare. Gjatë kësaj punëtorie u prezantua drafti fillestar i Projekt Rregullores për Përcaktimin
e Standardeve Minimale për procesin e konsultimeve publike. Drafti i parë i përgatitur nga Zyra Ligjore
është shqyrtuar dhe diskutuar në të gjitha nenet. Diskutimi ishte i hapur për të gjithë të pranishmit dhe
rekomandimet e dala u cilësuan të mirëseardhura për të pasuruar përmbajtjen e këtij dokumenti
Projekt Rregullorja ka për qëllim nxitjen dhe sigurimin e një procesi të informimit dhe të konsultimit
publik ndërmjet publikut, palëve të interesuara dhe organeve publike, si dhe rregullimin e
marrëdhënieve ndërmjet tyre për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politik-bërjes dhe
vendimmarrjes me interes publik.

Punëtoria e tretë - 22 shtator 2015, Hotel Sirius
Po ashtu me datë 22.09.2015 në Hotel Sirius Zyra Ligjore pranë Zyrës së Kryeministrit në bashkëpunim
me ZQM, dhe me mbështetje të GIZ dhe CiviKos organizuan takimin e tretë konsultativ për finalizimin e
Projekt Rregullores për Procesin e Konsultimeve Publike. Pas diskutimeve të gjera rreth këtij draft
dokumenti me anëtarët e këshillit, zyrës ligjore dhe zyrtarëve nga ministritë e ndryshme u vendos që të
mbahet edhe një punëtori e fundit e përbashkët për të finalizuar draftin e parë të këtij dokumenti.
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Dita Ndërkombëtare e Demokracisë 15 Shtator 2015
Sekretariati i Platformës CiviKos në bashkëpunim me Kuvendin e Kosovës organizuan panairin e OJQ-ve
në hollin e Kuvendit të Kosovës për nderë të Ditës Ndërkombëtare të Demokracisë. Kjo ditë u shënua
nën moton “Institucione të Hapura-Pjesëmarrje Qytetare”. Sekretariati i Platformës CiviKos ka
shpërndarë informatat për mundësitë e pjesëmarrjes së OJQ-ve në këtë panair si dhe ka prezantuar
materiale promovuese të Platformës CiviKos gjatë panairit.

Koordinimi i grupeve të punës të Platformës CiviKos
Në mënyrë që të koordinohet puna e grupeve të punës të CiviKos, sekretariati i CiviKos me datë
13.08.2015 organizoi takim pune me koordinatorët e grupeve të punës për objektiven I dhe IV. Gjatë
takimit u diskutua vazhdimi i punës së grupeve punuese në hartimin e planit të avokimit për objektivat
strategjike, si dhe u diskutua organizimi i takimeve të ardhshme.

Takim i rregullt i koordinatorëve të grupeve punuese të këshillit
Me datë 09.09.2015 Zyra për Qeverisje të Mirë ZQM organizoi takimin e rregullt të koordinatorëve të
grupeve punuese të këshillit ku u diskutua rreth implementimit të Strategjisë, dhe aktiviteteve në
kuadër të planit të punës së strategjisë.

Platforma CiviKos në rrjetet sociale:
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Eurodeputetja Julie Ward vizitoi Platformën CiviKos
Më 25.08.2015, anëtarja e Parlamentit Evropian, britanezja Julie Ward në shoqërimin e përfaqësuesve
të Ministrisë së punëve të jashtme të Kosovës, vizitoi Platformën CiviKos.
Ata u priten nga drejtoresha Valdete Idrizi. Në takim, znj. Idrizi i njoftoi në hollësi rreth aktiviteteve të
Platformës CiviKos dhe të sektorit në përgjithësi. Idrizi poashtu e njoftoi znj.Ward rreth bashkëpunimit
me institucione të Kosovës, për sfidat me të cilat organizatat e shoqërisë civile ballafaqohen si dhe rreth
disa hapave pozitiv në zbatimin e Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile 20132017. Për më shumë, Idrizi foli edhe për nisma të ndryshme të shoqërisë civile në vend në fushën e kulturës, edukimit, qeverisjes së mirë e të tjera.

Aktivitetet e tjera të Platformës CiviKos :
- Zyrtari për monitorim, evaluim dhe raportim Dardan Kryeziu morri pjesë në konferencën “Qeveri e
hapur, qytetarë të angazhuar - Dialogu për OGP Ballkan 2015" që u mbajtë në Tiranë më 10-11 Shtator
2015.
- 25-28 Gusht 2015 - Koordinatorja e Sekretariatit të Platformës CiviKos, Mimoza Murati ka marrë pjesë
në Forumin e për shoqërisë civile të organizuar në kuadër të Samitit të Ballkanit Përëndimor, Vjenë
2015. Ky Forum ka mbledhur përfaqësuesit e shoqërisë civile nga Evropa Jug-Lindore për të
përmbledhur dhe adresuar kërkesat e tyre tek përfaqësiesit e lartë të BE-së, shtetet anëtare, si dhe
qeveritë e Ballkanit Perëndimorë.
- Me 19.07.2015 u mbajt takimi i komisionit udheheqës të projektit të finansuar nga BE “Duke punuar
së bashku. Faza e dytë”. Gjatë këtij takimi u prezentuar aktivitetet e zbatuara gjatë gjashtë-mujorit të
parë të projektit, si dhe aktivitetet e planifikuara për periudhën e ardhshme 6-mujore.
- Sekretariati i Platformës CiviKos ka publikuar dhe shpërndarë Buletinin nr.5 që mbulon aktivitetet e
Platformës CiviKos të muajve Prill – Qërshor 2015.
- Platforma CiviKos vazhdon me angazhimin e praktikantëve në sekretariatin e saj. Gjatë muajit shtator
2015 kanë filluar punën praktike dy studentë, që do të jenë të angazhuar për tre muaj ne vazhdim.
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