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Implementimi i
Strategjisë
Qeveritare për
Bashkëpunim
me shoqërinë
civile 2013-2017Funksionalizimi
i Këshillit
Pas hartimit të planit
të punës së Këshillit
për vitin 2015 në
punëtorinë
e cila
është mbajtur nga 0204 dhjetor 2014 në
Prevallë me anëtarë të
këshillit,
dhe
përcaktimit
të
prioriteteve për vitin
2015, nga Janari i vitit
2015
janë
funksionalizuar
grupet punuese të
këshillit.
Gjatë
periudhës janar-mars
2015 janë mbajtur
takime dhe aktivitete
të grupeve punuese,
me
qëllim
të
implementimit
të
veprimeve të parapara
me planin e punës për
vitin 2015.

Platforma CiviKos
në rrjetet sociale

www.civikos.net

Takimet e grupeve punuese të këshillit
Me 20 janar 2015, në zyrat e ZQM është mbajtur
takimi i parë i anëtarëve të grupeve punuese të
këshillit. Në takim morën pjesë koordinatoret e
grupeve punuese, si dhe sekretariati i Platformës
CiviKos. Pas takimit të parë informues gjatë muajit
shkurt-mars 2015 janë mbajtur takime të grupeve
punuese për secilën objektivë strategjike.
-Objektivi strategjik I “Pjesëmarrje e siguruar dhe e
fuqizuar e shoqërisë civile në hartimin dhe zbatimin e
politikave dhe legjislacionit”- Me datë 10.02.2015 u
mbajt takimi i grupit punues të Këshillit për
objektivin strategjik I. Gjatë takimit u diskutuan
hapat konkret drejt implementimit të veprimeve të
caktuara, me fokus të veçantë përcaktimin e
standardeve minimale për pjesëmarrjen e OSHC-ve
në procesin e konsultimeve publike. Me 19 mars 2015
organizata KCSF ka dorëzuar zyrtarisht dokumentin
“Propozim i Politikave mbi Standardet Minimale për
Procesin e Konsultimit Publik” tek Zyra e
Kryeministrit, i cili dokument përcakton standardet
minimale të procesit të konsultimeve publike të
parapara edhe me plan të punës. Koordinator i
ekipit për këtë grup është zgjedhur zt. Taulant
Hoxha nga KCSF.
-Objektivi strategjik II-“Sistem i ndërtuar i
kontraktimit të shërbimeve publike për organizatat e
shoqërisë civile”. Me datë 13.02.2015 u mbajt takimi i
grupit punues për objektivin strategjik II. Në takim
u vendos që koordinatore e grupit të jetë Naime
Sherifi nga Qendra për Mbrojtjen e Grave dhe
Fëmijëve në Kosovë. Gjatë takimit u diskutua rreth
implementimit të veprimeve të parapara me planin e
punës për vitin 2015, ku u vendos të themelohet
grupi i përbashkët për ndërtimin e sistemit për
kontraktim të shërbimeve publike nga OSHC-të.
Sfidë e implementimit të veprimeve të parapara me
këtë objektivë u pa ligji i prokurimit publik, dhe
harmonizimi
këtij ligji konform veprimeve të
parapara me objektivën strategjike nr. II.
-Objektivi strategjik III- Sistemi i ndërtuar dhe

kritere të përcaktuara për përkrahje financiare për
OSHC-të”. -

Me datë 19.02.2015- në zyret e ZQM u mbajt takimi i
grupit punues për objektivin strategjik nr III. Ndër
çështjet prioritare që u diskutuan në takim ishin:
Amandamentimi i ligjit për tatimet ku do ti
mundësonte projekt ligjit për filantropi implementim
të suksesshëm. Përfaqësuesit e OSHC-ve dhe
Sekretariati i CiviKos kërkuan nga aktorët përgjegjës
që të përfundohen veprimet e parapara me planin e
punës për këtë objektivë, me prioritet publikimi i
listave të OSHC-ve përfituese të granteve nga Qeveria
e Kosovës, si dhe të fillohet me hartimin e koncept
dokumentit për projektligjin për filantropi, ku OSHCtë të përfshihen në fazat e para të hartimit të këtij
projektligji. Koordinator i grupit u zgjodh Rexhep
Vasolli nga Ministria e Financave. Me 13 Mars është
mbajtur diskutimi publik për projektligjet: Projektligji
për TVSH, Projektligji për TAP dhe Projektligji për
TAK. Amandamentimi i këtyre projektligjeve i hapë
rrugë implementimit të shumë veprimeve të parapara
me Strategjinë Qeveritare.
-Objektivi strategjik IV -“Nxitja e qasjes së integruar
në zhvillimin e vullnetarizmit”.- Me datë 03.02.2015 në
zyret e ZQM u mbajt takimi i grupit punues të
këshillit për objektivën strategjike nr IV. Në këtë
takim u vendos që të fillohet implementimi i disa
veprimeve konkrete të objektivit IV me theks të
veçantë në identifikimin e aktorëve përgjegjës si dhe
themelimin e një grupi ndërsektorial për
vullnetarizëm. Në këtë takim, koordinatori i grupit
është zgjedhur zt. Veton Mujaj- drejtor i OJQ Syri i
Vizionit- Pejë.
Sekretariati i Platformës CiviKos në mënyrë të
vazhdueshme është duke monitoruar implementimin
e Strategjisë Qeveritare, ku në bashkëpunim me
sekretariatin e ZQM koordinojnë takimet e grupeve
punese të këshillit. Me qëllim të përshpejtimit të
realizimit të veprimeve ku parashihet pjesëmarrja e
OSHC-ve në trupat koordinues të donatorëve, si dhe
hapja e databazës së donatorëve për shfrytëzim dhe
kontribut edhe nga OSHC-të, gjatë muajit mars
Sekretariati i CiviKos ka organizuar një takim
informues me përfaqësues të Ministrisë së Integrimit
Evropian, ZQM-së dhe anëtarëve të shoqërisë civile.
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Sesion informues
për grupet e punës
së Këshillit
Sekretariati i Platformës
CiviKos
në
bashkëpunim
me
organizatën
partnere
nga Slovenia CNVOS ka
organizuar punëtori një
ditore
me
datë
04.03.2015 në Hotel
Sirius me anëtarët e
grupeve punuese të
Këshillit. Qëllimi i kësaj
punëtorie
ishte,
identifikimi i nevojave
potenciale të grupeve të
punës së këshillit për
mbështetje të jashtme,
shkëmbimi i përvojave
nga Sllovenia dhe rajoni
i Ballkanit Perëndimor
të ofruar nga rrjeti
CNVOS, si dhe ndërtimi
i
një
kuptimi
të
përbashkët
rreth
detyrave në planin e
punës së këshillit për
2015. Në kuadër të këtij
takimi u zhvilluan edhe
punëtori të përbashkëta
për katër
objektivat
strategjike. Në trajnim
morën pjesë anëtarët e
grupeve të punës nga
shoqëria
civile
dhe
Qeveria.

Platforma CiviKos
në rrjetet sociale

www.civikos.net
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Trajnim për grupet e punës të Platformës CiviKos
Duke u bazuar në Rregulloren e 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 Sekretariati i Platformës CiviKos ka hapur thirrjen për formimin e
grupeve punuese sipas katër objektivave strategjike të strategjisë qeveritare:





Pjesëmarrja e OSHC-ve në hartimin dhe zbatimin e politikave dhe legjislacionit;
Kontraktimi i shërbimeve publike nga ana e OSHC-ve;
Përkrahja financiare/fondet publike për OSHC-të;
Zhvillimi i vullnetarizmit

Për të funksionalizuar grupet punuese Sekretariati i CiviKos në bashkëpunim me
organizatën partnere nga Slovenia CNVOS me datë 05.03.2015 në qendrën e
konferencave Orion organizoi trajnimin e parë për grupet punuese të CiviKos. Gjatë
këtij trajnimi u diskutua rreth rolit të grupeve punuese, në implementimin dhe
monitorimin e Strategjisë Qeveritare si dhe funksionimi i këtyre grupeve sipas
objektivave strategjike. Fokus i veçantë i trajnimit ishte shkëmbimi i përvojave nga
Sllovenia dhe rajoni i Ballkanit Perëndimor të ofruara nga rrjeti CNVOS.
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Reagim ndaj
përfaqësimit të
shoqërisë civile në
Këshillin
Prokurorial të
Kosovës
Platforma CiviKos e
përfaqësuar nga 150
organizata anëtare ka
reaguar publikisht për
rregullimin e procesit
të përzgjedhjes së
përfaqësuesit
të
shoqërisë civile në
Këshillin Prokurorial
të Kosovës. Kërkesa e
përpiluar nga Bordi i
CiviKos
është
shpërndarë
për
aprovim tek anëtarët
në pajtim me nenin 14
të
Rregullores
së
punës së CiviKos. Pasi
kërkesa
është
mbështetur pa asnjë
kundërshtim
nga
organizatat anëtare i
është
dorëzuar
zyrtarisht
Këshillit
Prokurorial
dhe
medieve në Kosovë.

Platforma CiviKos në
rrjetet sociale :

www.civikos.net
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Promovimi i projektit të BE "Duke punuar së bashku, drejt një marrëdhënie pune
produktive mes shoqërisë civile dhe autoriteteve në Kosovë"
Me datë 11.02.2015 Sekretariati i Platformës CiviKos ka marrë pjesë në takimin e inaugurimit të
projekteve të BE-së i cili aktivitet është organizuar nga zyra e BE-së në Kosovë. Sekretariati i
Platformës CiviKos ka promovuar projektin "Duke punuar së bashku, drejt një marrëdhënie
pune produktive mes shoqërisë civile dhe autoriteteve në Kosovë" i financuar nga BE- zyra në
Kosovë ku janë shpërndarë broshura të projektit dhe dokumente tjera të punës së Platformës
CiviKos. Në inaugurim kishte edhe Organizata tjera të cilat kanë përfituar mbështetje nga zyra e
BE-së në Kosovë

Mbështetje financiare për OSHC-të të përfaqësuara në Këshill
Sekretariati i Platformës CiviKos në kuadër të projektit “Duke punuar së bashku. Drejt një
marrëdhënie pune produktive mes shoqërisë civile dhe autoriteteve në Kosovë. Faza e Dytë” financuar
nga BE ka hapur thirrjen për përkrahje financiare për OSHC-të e përfaqësuara në këshill . Në
dispozicion është shuma totale prej 10.000 Euro për mbështetje financiare për proceset të cilat lidhen
me Strategjinë Qeveritare. Këto grante ofrojnë fonde modeste dhe asistencë teknike për organizatat
vendore të shoqërisë civile të cilat mund të mos kishin qasje në burimet kryesore të fondeve në një
mënyrë tjetër. Përqendrimi është në përkrahjen e organizatave të cilat identifikojnë dhe punojnë në
çështje të cilat lidhen me bashkëpunimin në mes të shoqërisë civile dhe qeverisë, veçanërisht për
Implementimin e Strategjisë Qeveritare.
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CiviKos prezanton konsultimet
kombëtare në
Peru
Mars 2015. Drejtoresha Ekzekutive e
Platformës CiviKos
morri pjesë në konferencën e organizuar në Lima, Peru
me 12 dhe 13 Mars,
për të theksuar arritjet
e
konsultimeve kombëtare
për
Monitorimin
Pjesëmarrëspër
Përgjegjësinë
(Participatory
Monitoring for Accountability) I cili u
zbatua në 9 shtete
(Shqipëri, Bangladesh,
Guatemalë,
Kosovë, Mal të Zi,
Peru,
Tailandë,
Vietnam, Zambi) të
cilat do të kontribuojnë
drejt
kornizës
së
ardhshme për Qëllimet e Zhvillimit të
Mileniumit përtej
vitit 2015.
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Hulumtim-Pjesëmarrja e OSHC-ve anëtare të CiviKos në konsultime
publike
Pjesëmarrja e OSHC-ve anëtare të CiviKos në konsultime publike, konkretisht në
kontributet e tyre në draft/ligje dhe udhëzime administrative është një hulumtim që
Sekretariati i Platformës CiviKos e realizon çdo vit për të parë se sa OSHC-të anëtare të
CiviKos janë aktive në procesin e konsultimeve publike që Qeveria e Republikës së
Kosovës realizon me OSHC-të kryesisht përmes formës elektronike e po ashtu edhe
pjesëmarrjes direkte në grupe punuese, në fazat më të hershme të draftimit të ligjeve.
Gjatë vitit 2013 është dërguar një pyetësorë online tek të gjithë anëtarët për të parë se
sa kanë qenë aktiv në këtë proces ndërsa në fund të vitit 2014 janë realizuar edhe
intervista me organizata anëtare për të parë angazhimin e tyre në këtë proces dhe për
të grumbulluar ide dhe sugjerime për angazhimin sa më të madh të OSHC-ve në këtë
proces.

Hulumtim rreth Shërbimit informues të Platformës CiviKos ndaj
anëtarëve të saj
Për të matur kënaqshmërinë e anëtarëve rreth shërbimit informues, Sekretariati i
Platformës CiviKos, në kuadër të takimeve konsultative me anëtarë që ka organizuar
gjatë muajit tetor-nëntor 2014 me organizata anëtare në të gjitha komunat e Kosovës
ka realizuar një hulumtim rreth këtij shërbimi .Të gjeturat e këtij hulumtimi do të
ndihmojnë Sekretariatin që të përmirësojnë dhe riorganizojnë këtë shërbim konform
nevojave të anëtarëve. Në këtë hulumtim kanë marrë pjesë gjithsej 53 organizata nga
të gjitha regjionet e Kosovës. Rezultatet janë përpunuar me programin SPSS.

CiviKos me webfaqe të ridizajnuar
Gjatë muajit mars është promovuar poashtu web-faqja e re e Platformës CiviKos
www.civikos.net, e ridizajnuar për të ofruar më shumë informata rreth bashkëpunimit
Shoqëri civile – Qeveri si dhe ofron mundësi për promovimin e aktiviteteve të
organizatave anëtare.

Platforma CiviKos në
rrjetet sociale :
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CiviKos në Media
elektronike:

Tetor—Dhjetor 2014

Kohanet
http://koha.net/?
id=27&l=49457#.VQwglm
2tDsY.facebook
(Repost) http://
ripost.net/indeksonlinenet/7479/shoq-ria-civilek-rkon-shkarkimin-eflorent-mu-ajt-nga-kpkja/

CiviKos në Media:
Kosova Sot

(Infodirekt)
http://infodirekt.tv/
index.php/lajme-allfix/29013-shoqeria-civilepo-kerkon-largimin-eflorent-muqaj-ngakeshilli-prokurorial
Kallzo.com
http://live.kallxo.com/
sq/MTL/CiviKos-Kerkon
-Shkarkimin-e-FlorentMucajt-5602
(Kosovalive)
http://
www.kosovalive360.com
/shoqeria-civile-kerkonlargimin-e-florentmucajt-nga-keshilliprokurorial-ikosoves.html
(Botapress)
http://botapress.info/nje
-pjese-shoqerise-civilekerkon-largimin-eflorent-mucajt-ngakeshilli-prokurorial-ikosoves/
(Botasot)
http://botasot.info/
kosova/384077/shoqeriacivile-kerkon-largimin-e
-florent-mucajt-ngakeshilli-prokurorial-ikosoves/#.VQwgx84xYI.facebook

Zëri

Koha Ditore

