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Tetor—Dhjetor 2014

Thirrja për
themelimin e
grupeve
punuese
Sekretariati

Takimi i parë i Këshillit për Zbatim të Strategjisë Qeveritare
për bashkëpunim me shoqërinë civile 2013-2017
i

Platformës CiviKos me
datë 02.12.2014
dërguar

ftesën

ka
për

formimin e grupeve
punuese tek të gjithë
anëtarët

e

CiviKos.

Thirrja ishte e hapur
deri me 17 dhjetor
2014. Ftesës i janë

Pas vendimit për themelimin e Këshillit për
Zbatimin e Strategjisë Qeveritare për
bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013-2017
që është marrë në mbledhjen e qeverisë së
Republikës së Kosovës me datë 02.04.2014
dhe i cili përbëhet nga 29 anëtarë, 14 prej të
cilëve janë nga Qeveria e Republikës së
Kosovës dhe 15 anëtarë nga Shoqëria Civile,
me datë 15.10.2014 është mbajtur takimi i
parë i këshillit. Takimi u kryesua nga Sekretari i
Përgjithshëm në Zyrën e Kryeministrit, Fitim
Krasniqi dhe Valdete Idrizi, përfaqësuese e
Platformës CiviKos, njëherë edhe

bashkëkryesuese në këshill. Në këtë takim u
miratua Rregullorja e Punës së Këshillit për
Zbatimin e Strategjisë Qeveritare për
Bashkëpunim me Shoqërinë Civile dhe
është marrë vendimi për krijimin e grupeve
të punës, në bazë të katër objektivave të
identifikuara në Strategjinë Qeveritare për
bashkëpunim me shoqërinë civile 20132017. Ky këshill do të jetë një mekanizëm
për zbatimin e Strategjisë Qeveritare dhe
zhvillimit të bashkëpunimit të qeverisë së
Kosovës me organizatat e shoqërisë civile në
Kosovë.

përgjigjur një numër i
kënaqshëm

i

organizatave.
Tani pritet të bëhet
përcaktimi i anëtarëve
nëpër grupe punuese
sipas Rregullores së
Punës për Aktivitetet e
CiviKos.

Platforma CiviKos
në rrjetet sociale

www.civikos.net
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Konsultimet
publike me
anëtarë
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Sekretariati i Platformës
CiviKos në mënyrë të
vazhdueshme

ka

përcjellë të gjitha draftligjet që kanë ardhur për
konsultim nga Qeveria e
Republikës së Kosovës.
Në të gjitha draft ligjet
ku nuk janë dërguar
edhe në gjuhën serbe,

Punëtoria për planin e punës së Këshillit
Zyra e Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë (ZKM/ZQM) në bashkëpunim me
Platformën CiviKos dhe në përkrahje të TACSO Zyra në Kosovë, organizuan
punëtorinë tre ditore, 2-4 dhjetor 2014, për hartimin e Planit të Punës për vitin 2015
për Këshillin për zbatimin e strategjisë qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë
civile 2013 – 2017. Për të koordinuar të gjitha aktivitetet rreth organizimit të
punëtorisë udhëheqësja e Platformës CiviKos gjatë muajit nëntor ka pasur takime me
ZQM-në, TACSO-n për të përgatitë punëtorinë. Punëtoria e këshillit u mbajt në
Prevallë dhe me një facilitues të jashtëm. Gjatë kësaj punëtorie u përgatit plani i
detajuar i punës për vitin 2015, i cili pritet të aprovohet në takimin e radhës së
këshillit.

janë kontaktuar zyrtarët
përgjegjës

ku

inte rv e nuar

është
duke

kërkuar që të gjitha draft
-ligjet

që

vijnë

për

konsultim me shoqërinë
civile të jenë në të dy
gjuhët

zyrtare

të

Republikës së Kosovës,
dhe të respektohet afati
kohor në pajtim me
nenin 32 të Rregullores
së Punës së Qeverisë
09/2011.

Platforma CiviKos
në rrjetet sociale

www.civikos.net
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Punëtoria për
pakon e
projektligjeve për
të drejtat e njeriut
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Miratohet plani i punës për vitin 2015 i Këshillit për zbatimin e Strategjisë
Qeveritare për bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013-2-17

Zyra e Kryeministrit/Zyra
Ligjore e Republikës së
Kosovës ka organizuar një
punëtori dy ditore në Pejë
me 12.11 - 14.11.2014
për

të

finalizuar

Projektligjin për Mbrojtje
nga

Diskriminimi,

Projektligjin

për Barazi

Gjinore dhe Projektligjin

Takimi i dytë i Këshillit u mbajt me 19.12.2014. Në këtë takim u konfirmua përkrahja e
vazhdueshme edhe nga Qeveria e re e saporformuar. Në këtë takim u diskutua për uebfaqjen
e re të ZKM/ZQM me fokus të veqantë në Strategji, e cila sapo është lansuar. Poashtu u
aprovua edhe Plani i Punës për vitin 2015 i cili u hartua në punëtorinë tre ditore në Prevallë.
Valdete Idrizi lajmëroi se këshilli do të monitorohet edhe nga grupet punuese që do të
formohen nga Platforma CiviKos. U diskutua edhe për përzgjedhjen e kordinatorëve të
grupeve punuese të këshillit, ku sipas rregullores së këshillit vetë grupet punuese e përcaktojnë
kordinatorin. CiviKos u zotua për ofrimin e ndihmës teknike në organizimin e punëtorive me
rrjetin CNVOS nga Sllovenia gjatë muajit shkurt 2015 si dhe me Zyren për OJQ nga Kroacia gjatë
pjesës së parë të vitit 2015. Këto punëtori do të shërbejnë për shkëmbin e përvojave dhe
njohurive me vendet e rajonit.

për Avokatin e Popullit
(Pakoja e Projektligjeve
për të drejtat e njeriut).
Përveç që është përcjellë
tek

anëtarët

për

komente, Sekretariati i
Platformës

CiviKos

ka

organizuar mbledhjen e
komenteve

finale

nga

organizatat anëtare, ku
zyrtarja për komunikim
dhe

informim Ardiana

Osmani ka marrë pjesë në
këtë punëtori në emër të
Platformës CiviKos.

Platforma CiviKos në
rrjetet sociale :
www.civikos.net
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Reagim për mënyrën e
përzgjedhjes së
përfaqësuesit të
Shoqërisë Civile në
Këshillin Prokurorial të
Kosovës
Udhëheqësja e CiviKos-it
së bashku me disa anëtarë
të Bordit të Platformës
CiviKos me datë 02.10.2014
kanë mbajtur takim për të
diskutuar

rreth

përzgjedhjes

së

përfaqësuesit të shoqërisë
civile

në

këshillin

prokurorial të Kosovës, e
cila përzgjedhje është bërë
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Themelimi i grupeve punuese sipas objektivave strategjike
Platforma CiviKos me përkrahje të Friedrich Erbert Stifttung (FES) ka organizuar një seri të
konsultimeve me anëtarë në 6 Regjione të Kosovës. Qëllimi i këtyre konsultimeve ishte njoftimi
për së afërmi i anëtarëve me zhvillimet e fundit në Platformën CiviKos me theks të veçantë në
krijimin e grupeve punuese të Platformës CiviKos sipas objektivave strategjike të Strategjisë
Qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile 2013-2017, në bazë të Rregullores së Punës
për Zbatimin e Aktiviteteve të Platformës CiviKos, Kapitulli III. – Zbatimi i Aktiviteteve Avokuese
për anëtarët /Nenet 8 – 13 si dhe në linjë me objektivat strategjike të strategjisë qeveritare për
bashkëpunim me shoqërinë civile. Takimet konsultative janë mbajtur në të gjtha rajonet,
11.10.2014- Pejë, 12.11.2014- Gjilan, 13.11.2014- Prizren, 14.11.2014- Mitrovicë, 24.11.2014Mitrovicë e veriut. Stafi i Platformës CiviKos i njoftoi për së afërmi të gjithë anëtarët për krijimin
e grupeve punuese sipas objektivave strategjike, mënyrën e përzgjedhjes, si dhe obligimet e
grupeve punuese. Gjithashtu përveç krijimit të grupeve punuese u diskutua edhe për
implementimin e Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile 2013-2017, dhe
zhvillimeve të fundit në bashkëpunimin Shoqëri Civile—Qeveri.

në mënyrë të anshme dhe
me ndikime politike, dhe
nuk përfaqëson interesat e
shoqërisë civile. Në takim
u vendos që të përpilohet
një kërkesë ku i dërgohet
Këshillit Prokurorial. Me
datë 03.10.2014 sekretariati
i Platformës CiviKos e ka
dorëzuar

kërkesën

në

Këshillin Prokurorial për
qasje në dokumente dhe
vendime

në

lidhje

përzgjedhjen

me
e

përfaqësuesit të shoqërisë
civile

në

Prokurorial

Këshillin
të

Kosovës.

Bordi i Platformës CiviKos
kanë

reaguar

publikisht

edhe

në mediet e

Kosovës për mënyrën e
përzgjedhjes
përfaqësuesi.

së

këtij

www.civikos.net

