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Panairi i OJQ-ve
në Prishtinë
Sekretariati
i
Platformës
CiviKos
morri
pjesë në Panairin e
OJQ-ve në sheshin
Zahir Pajaziti i
mbajtur
me
23.06.2015.
Ky
panair
është
organizuar
nga
Instituti
për
Politika
Zhvillimore
(INDEP) dhe OJQ
LENS,
në
bashkëpunim me
Forumi
për
Iniciativa Qytetare
(FIQ), me qëllim
që të mbledhë
organizatat
joqeveritare aktive
në kryeqytet, për
të
prezantuar
punën e tyre para
qytetarëve.

CiviKos në rrjetet
sociale

www.civikos.net

Zgjerohet veprimtaria e Platformës CiviKos
edhe në qendrat tjera të Kosovës
Platforma CiviKos njofton të gjithë anëtarët e saj se ka krijuar 5 qendra rajonale
në tërë Kosovë: në Pejë, Gjilan, Mitrovicë, Prizren, Ferizaj. Qendrat kanë filluar
së funksionuari nga fillimi i korrikut 2015, përderisa Sekretariati i CiviKos-it do të
shërbejë si një qendër kombëtare në Prishtinë.
Qendrat rajonale janë qendra informuese që ofrojnë komunikim, reagim, dhe informim mbi procesin e përgjithshëm të pjesëmarrjes civile, si dhe partneriteti
specifik, dialog dhe konsultime të tilla të udhëhequr nga CiviKos-i ose nga OShC
të tjera që janë mbështetur nga Platforma CiviKos. Në të njëjtën kohë vlenë të
theksohet përkushtimi për punuar për mjedis më të mirë për bashkëpunim formal në mes të shoqërisë civile dhe pushtetit lokal/qëndror.
Këto qendra 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-finansuar nga FES Zyrja në Kosovë. Objektivi kryesor i këtij projekti është të kontribuojë për një qeverisje të mirë, integrim
evropian, dhe një shoqëri civile aktive në Kosovë përmes sigurimit të bashkëpunimit të mirë ndërmjet shoqërisë civile dhe autoriteteve në Kosovë.
Përzgjedhja e OSHC-ve që kanë fituar të drejtën për udhëheqjen e këtyre qendrave është bërë në mënyrë të hapur dhe transparente duke iu dhënë mundësia
për të aplikuar përmes një thirrjeje të hapur. Pas përmbylljes së fazës së aplikimit,
janë shqyrtuar të gjitha aplikacionet, dhe si rezultat këto organizata do të shërbejnë si qendra rajonale të Platformës CiviKos: në Ferizaj – INPO, në Gjilan - Network of Peace Movement (NOPM), në Mitrovicë – Community Building Mitrovica (CBM), në Pejë – Syri I Vizionit dhe në Prizren - EKOS Sani.
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Punëtoria për
rregullimin e
fondeve
publike
Me 22-25 Maj 2015 u
organizua punëtoria
për rregullimin e
fondeve publike me
anëtarët e ekipit të
tretë të Këshillit për
Zbatim
te
S t r a t e g j i s ë
Qeveritare.
Kjo
punëtori
është
organizuar
nga
Zyra për Qeverisje
të
mire/Zyra
e
Kryeministrit,
në
bashkëpunim
me
Platformën Civikos
dhe përkrahur nga
TACSO, zyra në
K osovë .
Gj atë
punëtorisë
u
diskutuan modelet
për rregullimin e
fondeve publike. Dy
modele
që
u
diskutuan
ishin
m o d e l i
i
centralizuar
dhe
decentralizuar.
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Vendosja e standardeve minimale
për konsultime publike
Zyra Ligjore/Zyra e Kryeministrit në bashkëpunim me Fondacionin Kosovar për
Shoqëri civile (KCSF), Sekretariatin e Platformës CiviKos dhe me mbështetje nga
GIZ Zyra në Prishtinë kanë organizuar një punëtori dy ditore në Hotel TherandaPrizren me 23-24 Prill 2015 me qëllim të vendosjes së standardeve minimale për
konsultime publike, duke u bazuar në dokumentin e propozuar nga KCSF
“Zinxhiri i pakompletuar-Propozim i politikave mbi Standardet Minimale për
procesin e konsultimit publik”.
Këto standarde janë paraparë edhe me planin e punës për vitin 2015 të Strategjisë
Qeveritare më konkretisht Masa/Nën-objektivi Strategjik: 1.2. Përcaktimi i
standardeve të përfshirjes së OShC në hartimin dhe zbatimin e politikave dhe
legjislacionit. Gjatë punëtorisë u ri-konfirmuan edhe një herë këto standarde
duke u plotësuar me ide të reja që kanë dalë nga grupet punuese të punëtorisë.
Gjithashtu janë inkorporuar edhe rekomandimet e organizatave anëtare të
CiviKos, që kanë dalë nga hulumtimi rreth pjesëmarrjes së OSHC-ve anëtare të
CiviKos që sekretariati ka realizuar gjatë vitit 2013-2014. Element i rëndësishëm i
rregullimit të konsultimeve publike do të jetë integrimi i E-platformës ku i gjithë
procesi i konsultimeve publike do të jetë transparent për gjithë publikun.

CiviKos në aktivitete tjera
CiviKos në baza të rregullta pranon vizita nga organizatat anëtare, qoftë për të
kërkuar ndonjë këshillë, qoftë për informatë rreth krijimit të rrjeteve të
ndryshme.
CiviKos poashtu ka qenë e ftuar nga Rrjeti i Insitucioneve të Pavarura të Artit
dhe Kulturës me 07.05.2015 për të vëzhguar Kuvendin e Parë të tyre. CiviKos
poashtu ka ofruar ndihmën e tyre në ofrimin e dokumenteve si Statuti dhe
Rregullorja e Bordit.
Anëtarët e Sekretariatit të CiviKos poashtu kanë vazhduar të marrin pjesë në
aktivitetet e organizuara nga organizatat anëtare dhe jo vetëm, qoftë në panele
të ndryshme qoftë si pjesëmarrës.
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Funksionalizim
i i grupeve të
punës të
Platformës
CiviKos
Në mënyrë që të
shtohet diversiteti
dhe ekspertiza e
organizatave
në
grupe
punuese
Sekretariati
i
Platformës CiviKos
me datë 12.05.2015
ka shtyrë afatin për
aplikim në grupe
punuese,
ku
organizatat anëtare
janë inkurajuar që
të aplikojnë në
këto
grupe
punuese.
Pas
kompletimit
të
grupeve punuese
janë
organizuar
edhe takimet e
para
të
këtyre
grupeve.
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Punëtori mbi zbatimin dhe monitorimin e
Strategjisë Qeveritare
Me 11 dhe 12 qershor 2015 Sekretariati i Platformës CiviKos në bashkëpunim me
Zyrën për Qeverisje të Mirë organizuan punëtori dy ditore me anëtarë të këshillit
nga Kosova.
Në ditën e parë të punëtorisë së përbashkët me anëtarët e këshillit nga qeveria
dhe shoqëria civile u prezantuan praktikat e mira dhe sfidat në implementim të
strategjisë nga Kroacia, me fokus të veçantë monitorimin e implementimit të
strategjisë.
Gjatë punës në grupe pjesëmarrësit paraqitën përvojat pozitive dhe negative në
zbatimin e Strategjisë në Kosovë, si dhe u diskutuan modelet e mira që Kosova
mund t’i shfrytëzojë në implementim të strategjisë, duke mësuar nga përvojat
kroate. Vlen të theksohet se edhe përkundër lajmërimit me kohë edhe dakordimit
për data, pjesmarrja në numër e përfaqësuesve, si të shoqërisë civile poashtu edhe
të institucioneve nuk ishte e kënaqshme.
Në ditën e dytë punëtoria u mbajt vetëm me anëtarët e shoqërisë civile të
përfaqësuar në këshill, ku u diskutuan praktikat e mira në bashkëpunimin
shoqëri civile - qeveri (modeli kroat), sfidat e implementimit të strategjisë ne
Kosovë, si dhe zhvillimi i mekanizmave të kontrollit për monitorimin e zbatimit
të Strategjisë - hap pas hapi.
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Sesion i përbashkët
informues rreth
Objektivit të IV të
Strategjisë Qeveritare
Zyra për Qeverisje të Mirë si
sekretariat
i
Këshillit
organizoi një sesion të
përbashkët Informues për
Ekipin
e
Katërt,
më
29.05.2015, i cili po punon në
zbatim të Objektivit Strategjik
4: Nxitja e qasjes së integruar
në zhvillimin e vullnetarizmit.
Gjatë këtij sesioni ishin të
ftuara të gjitha OJQ-të që
punojnë
dhe
janë
të
angazhuara në procesin e
vullnetarizmit,
si
dhe
ministritë e linjës që prekin
punën
e
vullnetarizmit.
Qëllimi i këtij sesioni
informues ishte informimi i të
gjithë aketerëve me masat
strategjike dhe harmonizimi i
aktiviteteve të përbashkëta
me qëllim implementimin e
masave të parapara me
Strategjinë Qeveritare.
Gjatë takimit u zhvillua edhe
diskutim rreth modelit të
vullnetarizmit ne Kosovë.
Debat mjaft i nxehtë është
zhvilluar në mes organizatave
të shoqërisë civile si ato të
përfshira në Këshill poashtu
edhe ato jashtë Këshillit me
MKRS-në, për mos kordinimin
me OSHC-të dhe për jo
mungesë të bashkëpunimit
nga ana e MKRS-së.
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Shqetësimet e shoqërisë civile adresohen në takimin e rregullt të
Këshillit të sekretarëve
Me datë 16 qershor 2015, Drejtoresha e CiviKos, Valdete Idrizi, në cilësinë e
bashkëkryesueses së Këshillit, me kërkesën e saj ka marrë pjesë në takimin e
sekretarëve të ministrive të Qeverisë së Kosovës. Në takim u theksua rëndësia e
implementimit të strategjisë, puna e përbashkët në implementim të strategjisë
si dhe u adresuan ngecjet në implementim të strategjisë.
Disa nga shqetësimet kyçe që znj. Idrizi i ngriti kishin të bëjnë me mungesë të
transparencës dhe moskordinimit në mes zyrtarëve të ministrive dhe
përfaqësuesve të tyre në Këshill, si dhe për mos bashkëpuim sidomos në ofrimin
e informatave dhe respektimin e afateve. Gjithashtu u kërkua koordinim më
madh i veprimeve rreth bashkëpunimit me të cilat janë pajtuar qeveria dhe
përfaqësuesit e shoqërisë civile, si dhe u kërkua nga ministritë të jenë më të
hapur në shpërndarjen e informatave në raport me zbatimin/mos zbatimin e
veprimeve të parapara me Strategji.
Pas shqetësimeve të ngrituna nga Znj.Idrizi, Z. Fitim Krasniqi u zotua që secila
ankesë me shkrim që vie nga OSHC-të, respektivisht nga Znj. Idrizi, do ta
adresojë te Kryeministri, sepse siç tha ai, secili zyrtar e ka emrin dhe mbiemrin
dhe masat duhet të mirren.
Implementimi i Kodit Etik të Platformës CiviKos
Në prill të vitit 2015 janë bërë 1 vit që kur Kodi Etik ka hyrë në fuqi. Në tri vitet e
para Kodi Etik nuk do të jetë sanksionues. Me qëllim të grumbullimit të
informatave rreth përmbushjes së obligimeve që dalin nga ky kod në fillim të
muajit Prill Sekretariati i Platformës CiviKos ka shpërndarë tek të gjithë
anëtarët deklaratën e përmbushjes së obligimeve që dalin nga Kodi Etik, i
miratuar në kuvendin e anëtarëve të mbajtur në prill të 2014.
Deklarata është përgatitur në formë pyetësori, ku organizatat nënshkruajnë në
mirëbesim përmbushjen e obligimeve. Rezultatet e implementimit të Kodit
Etik, do të ndihmojnë Sekretariatin e CiviKos të bashkërendoj aktivitetet me
organizatat anëtare, drejt përmbushjes së obligimeve të Kodit Etik. Afati i fundit
për plotësim është caktuar 1 maj 2015.
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Shqetësimet e shoqërisë
civile adresohen në
takimin e rregullt të
Këshillit të sekretarëve
Me datë 16 qershor 2015,
Drejtoresha e CiviKos, Valdete
Idrizi,
në
cilësinë
e
bashkëkryesueses së Këshillit,
me kërkesën e saj ka marrë
pjesë në takimin e sekretarëve
të ministrive të Qeverisë së
Kosovës. Në takim u theksua
rëndësia e implementimit të
strategjisë, puna e përbashkët
në implementim të strategjisë si
dhe u adresuan ngecjet në
implementim të strategjisë.
Disa nga shqetësimet kyçe që
znj. Idrizi i ngriti kishin të bëjnë
me mungesë të transparencës
dhe moskordinimit në mes
zyrtarëve të ministrive dhe
përfaqësuesve të tyre në Këshill,
si dhe për mos bashkëpuim
sidomos
në
ofrimin
e
informatave dhe respektimin e
afateve. Gjithashtu u kërkua
koordinim
më
madh
i
veprimeve rreth bashkëpunimit
me të cilat janë pajtuar qeveria
dhe përfaqësuesit e shoqërisë
civile, si dhe u kërkua nga
ministritë të jenë më të hapur
në shpërndarjen e informatave
në raport me zbatimin/mos
zbatimin e veprimeve të
parapara me Strategji.
Pas shqetësimeve të ngrituna
nga Znj.Idrizi, Z. Fitim Krasniqi
u zotua që secila ankesë me
shkrim që vie nga OSHC-të,
respektivisht nga Znj. Idrizi, do
ta adresojë te Kryeministri,
sepse siç tha ai, secili zyrtar e ka
emrin dhe mbiemrin dhe masat
duhet të mirren.
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Takim me grupin e punës të CiviKos për objektiven e IV të Strategjisë Qeveritare
Pas takimit/trajnimit të parë të organizuar me katër grupe punuese në muajin
mars në Prishtinë, Platforma CiviKos organizoi me 22.05.2015 në Prishtinë takimin
me grupin punues për komponentin nr IV -Zhvillimi i vullnetarizmit. Takimin e
udhëhoqi Veton Mujaj, nga OJQ Syri i Vizionit- Koordinator i Ekipit të Katërt në
kuadër të Këshillit.
Në këtë punëtori u diskutua nxitja e qasjës së integruar në zhvillimin e
vullnetarizmit si dhe plani i punës së Këshillit për vitin 2015, roli i grupeve
punuese të CiviKos-it në raport me Këshillin dhe përfaqësuesit e OJQ-ve në
Këshill. Gjatë punëtorisë u vendos që të mbahen takime të rregullta të grupit,
krijimi i një databaze me profile të punës së vullnetarëve, përfshirja e komunave
dhe ministrive si akterë relevant si dhe monitorimi i implementimit të strategjisë.
Koordinator i këtij grupi u zgjodh Faton Hyseni nga organizata Play for all. Gjatë
këtij takimi u hartua edhe baza e planit avokues sipas Rregullores së Punës të
CiviKos.
Takim me grupin e punës të CiviKos për objektiven e I-rë të Strategjisë
Qeveritare
Me datë 16.06.2015 në zyret e Platformës CiviKos u organizua takimi me grupin
punues të CiviKos për objektivën e I-rë të Strategjisë Qeveritare. Takimin e
udhëhoqi Driton Selmanaj, anëtar i këshillit,në bashkëpunim me Sekretariatin e
CiviKos.
Gjatë takimit u prezantua strategjia qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë
civile, sfidat në implementim si dhe roli i grupit punues në implementimin e
strategjisë qeveritare. Sekretariati i Platformës CiviKos prezantoi matricën e
monitorimit të strategjisë dhe të pjesëmarrjes së OSHC-ve në konsultime publike.
Koordinator i këtij grupi punues u zgjodh Shemsi Jashari nga organizata Inicijativa
për Ide dhe Alternativa. Puna e grupit do të vazhdojë me përpilimin e aktiviteteve
avokuese që do të ndihmojnë këshillin në zbatimin e strategjisë qeveritare.

