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Platforma CiviKos gjatë vitit 2015 është mbështetur ﬁnanciarisht nga Komisioni Evropian -Zyra
në Kosovë dhe Fondacioni Friedrich Ebert Stiftung- Zyra në Prishtinë. Po ashtu TACSO Zyra në
Kosovë ka përkrahur në mënyrë të vazhdueshme aktivitetet e Platformës CiviKos .
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Fjala e Drejtores Ekzekutive të Platformës CiviKos
Të nderuara organizata anëtare të Platformës CiviKos,
Nga Kuvendi i fundit i Platformës CiviKos në vitin 2014, Kosova është përballur me shumë sﬁda, kryesisht të
ndërlidhura me mos-funksionimin e jetës institucionale në vend. Krizat e njëpasnjëshme kanë pasur një efekt
negativ në punën e secilit prej nesh, qoftë në kapacitet individual, të organizatave që përfaqësojmë apo edhe
të rrjetit tonë të përbashkët. Megjithatë, nevoja për të ndërvepruar me Qeverinë bazuar në rregulla të paracaktuara jo vetëm që ka mbetur e pranishme në çdo moment, por është shtuar edhe më tepër. Për më tepër, disa
rregulla themelore të këtij ndërveprimi – të përcaktuara me Strategjinë qeveritare për bashkëpunim me
shoqërinë civile – është dashur që të operacionalizohen dhe të ﬁllojnë të prodhojnë rezultate konkrete.
Përgjatë kësaj periudhe, numri i sﬁdave për CiviKos ka qenë i madh, por edhe më i madh ka qenë numri i rasteve
në të cilat i’a ka dalë mbanë që ta shtyjë Qeverinë të ketë qasje të strukturuar ndaj sektorit të shoqërisë civile.
Për herë të parë është themeluar një trupë e veçantë dedikuar bashkëpunimit me shoqërinë civile, ndërsa
sektori ynë ka shumicën e përfaqësimit nëpërmjet të zgjedhurve të vet me procedura të hapura dhe demokratike. Puna e Këshillit për zbatim të Strategjisë dhe ekipeve të tij vetëm se ka ﬁlluar të japë rezultatet e para. Standardet minimale për konsultim publik janë në fazën përfundimtare të hartimit, para se të bëhen standarde të
obligueshmë për Qeverinë për përfshirje të publikut në vendim-marrje. Financimi publik për shoqërinë civile së
shpejti do të rregullohet ligjërisht bazuar në një model dhe mekanizma konkrete të zbatimit. Përfaqësues të
shoqërisë civile në disa trupa qeveritare janë zgjedhur me votat tona. Disa ligje të rëndësishme për shoqërinë
civile janë hapur për ndryshim, ndërsa përfaqësues të sektorit tonë janë të përfshirë në këto procese.
Megjithatë, arritjet e mësipërme mund të mbesin të tilla vetëm nëse dokumentet e shkruara ﬁllojnë të zbatohen në praktikë. Një zbatim të tillë nuk e kanë pasur një numër i madh i obligimeve që Qeveria i ka marrë
nëpërmjet Strategjisë së bashkëpunimit, siç është rasti me hapjen e sektorit të shërbimeve publike për
shoqërinë civile apo nxitjen e punës vullnetare. Ngjashëm, disa raste të suspendimit apo mbylljes jo-ligjore të
OJQ-ve nga autoritetet shtetërore e kanë dëshmuar brishtësinë e ambientit në të cilin funksionon sektori ynë.
Angazhimi ynë i deritashëm ka qenë i mjaftueshëm për të përfshirë në agjendën e Qeverisë një numër të madh
të çështjeve të rëndësishme për ne, por jo i mjaftueshëm për të siguruar që këto çështje të gjejnë zgjidhjen e
duhur. Është në përgjegjësinë e secilës organizatë anëtare që individualisht të kontribuojë në përmirësimin e
ambientit në të cilin vepron shoqëria civile, ndërsa bashkërisht të sigurohemi që ky kontribut merret parasysh
duke respektuar pritjet dhe rregullat për të cilat jemi dakorduar bashkërisht.
Viti i ardhshëm do të na mundësojë të vlerësojmë nëse angazhimi ynë ka avancuar pozitën e sektorit civil në
raport me Qeverinë, apo kemi kontribuar në një dokument tjetër i cili duket bukur, por nuk përkthehet në
veprime konkrete. Deri atëherë, mbetet që secili nga ne të rrisë nivelin e angazhimit në kuadër të Platformës
CiviKos dhe jo vetëm, për të shfrytëzuar të gjitha mundësitë e krijuara deri më tani dhe për të hapur rrugë për
një presion edhe më të fuqishëm në vitet në vazhdim me qëllim që Qeveria dhe institucionet tjera publike t’a
shfrytëzojnë si duhet potencialin e sektorit tonë për zhvillimin e gjithëmbarshëm të shoqërisë dhe shtetit tonë.
Sinqerisht,
Valdete Idrizi
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Hyrje
Platforma CiviKos
Platforma CiviKos është iniciativë e organizatave të shoqërisë civile në Kosovë që ka për qëllim krijimin
e një mjedisi të përshtatshëm formal të bashkëpunimit në mes të sektorit të shoqërisë civile dhe
sektorit qeveritar në Kosovë. Që nga themelimi i saj Platforma CiviKos ka qenë e angazhuar që të jetë
një zë i organizatave të shoqërisë civile në Kosovë, duke u zotuar që do të jetë një kujdestar i zbatimit
të Strategjisë Qeveritare në bazë të parimeve të partneritetit dhe bashkëpunimit dhe krijimit të një
ambienti sa më të favorshëm të bashkëpunimit shoqëri civile-qeveri.

Strategjia e Platformës CiviKos
Platforma CiviKos gjatë 2015-2017 fokusohet në këto objektiva strategjike 1) Fuqizimin e marrëdhënieve me organizatat anëtare dhe jo-anëtare të Platformës CiviKos si dhe portfolio e zgjeruar e
shërbimeve 2) Koordinimin e shoqërisë civile për zbatimin e Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim
me shoqërinë civile dhe 3) Zhvillimi i dialogut të strukturuar mes shoqërisë civile dhe autoriteteve tjera
publike.
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Koordinimi i shoqërisë civile rreth zbatimit të Strategjisë Qeveritare për
Bashkëpunim me shoqërinë civile 2013-2017

Që nga konsolidimi i Këshillit dhe hartimi i Planit të Punës së Strategjisë Qeveritare për vitin 2015,
CiviKos ka pasur një rol proaktiv duke koordinuar organizatat e shoqërisë civile në angazhimin e tyre rreth
implementimit të Strategjisë, duke punuar ngushtë me Sekretariatin e Këshillit, respektivisht Zyra për
Qeverisje të Mirë/ Zyra e Kryeministrit ZQM/ZKM e cila zyre ka mandatin e monitorimit dhe zbatimit të
Strategjisë Qeveritare. Në ﬁllim të vitit 2015 pas konstituimit të Këshillit, dhe hartimit të Planit të Punës
për 2015, janë formuar edhe ekipet e punës të Këshillit, në bazë të katër objektivave të strategjisë, ku dhe
janë përzgjedhur koordinatorët për secilin ekip. Tre nga koordinatorët janë nga shoqëria civile dhe një nga
qeveria, ku për grupin I, II dhe IV koordinator janë nga shoqëria civile, ndërsa për grupin e III-të koordinatori është nga qeveria. Deri më tani Këshilli ka mbajtur katër takime të rregullta, të parapara me rregulla
të punës së Këshillit. Përveç takimeve të rregullta të këshillit, janë mbajtur takime të vazhdueshme të
grupeve të punës për katër objektivat strategjike, të organizuara nga ZQM në bashkëpunim me Sekretariatin e Platformës CiviKos.

Monitorimi i zbatimit të Strategjisë nga Sekretariati i Platformës CiviKos
Sekretariati i Platformës CiviKos përveç koordinimit të anëtarëve të shoqërisë civile në aktivitete rreth
zbatimit të strategjisë, poashtu ka monitoruar edhe zbatimin e saj, duke vlerësuar aktivitetet gjatë tërë
procesit të zbatimit. Për të lehtësuar këtë proces, me mbështetje të organizatës anëtare Ipko Foundation,
Platforma CiviKos ka ndërtuar një Matricë të monitorimit, duke lehtësuar procesin e monitorimit dhe
raportimit. Kjo Matricë do t’i shërbejë anëtarëve të Këshillit si një burim i dytë i informatave për të pasë
një pasqyrë sa më të mirë rreth zbatimit të Strategjisë.

Mbështetje ﬁnanciare për OSHC-të të përfaqësuara në Këshill
Përveç koordinimit të OSHC-ve në zbatim të Strategjisë Qeveritare, Sekretariati i Platformës CiviKos në
kuadër të projektit të ﬁnancuar nga BE-ja, “Duke punuar së bashku. Drejt një marrëdhënie pune produktive mes shoqërisë civile dhe autoriteteve në Kosovë. Faza e Dytë” ofron mbështetje ﬁnanciare për
përfaqësuesit e shoqërisë civile në proceset të cilat lidhen me Strategjinë Qeveritare dhe jo vetëm. 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 dhe apo
procese të ngjajshme.
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Zbatimi i Strategjisë Qeveritare
Këndvështrimi nga Sekretariati i CiviKos-it
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Objektivi strategjik I – “Pjesëmarrje e siguruar dhe e fuqizuar e shoqërisë civile në
hartimin dhe zbatimin e politikave dhe legjislacionit”
Sa janë OSHC-të anëtare të CiviKos aktive në Konsultime Publike?
Përfshirja aktive e shoqërisë civile dhe qytetarëve në përgjithësi në politik-bërje është vlerë e demokracisë
dhe vendimmarrjes. Përfshirja aktive e shoqërisë civile në konsultime publike përveç që ngritë cilësinë e
ligjeve, ky proces i bën autoritetet publike më të hapura dhe transparente, dhe në fund do të dalin ligje
më të zbatueshme dhe që reﬂektojnë diversitetin shoqëror. CiviKos përveç shpërndarjes së draft ligjeve
për konsultime publike tek anëtarët e vet, në mënyrë të vazhdueshme ka monitoruar pjesëmarrjen e
OSHC-ve anëtare në këtë proces, duke koordinuar dhe lehtësuar pjesëmarrjen në grupe të ndryshme të
punës që ministritë e ndryshme i krijojnë për hartimin e ligjeve të ndryshme.
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, Sekretariati i
CiviKos-it edhe këtë vit si çdo vit tjetë ka organizuar hulumtim me organizata anëtare. Rezultatet e hulumtimit për vitin 2013-2014 mund t’i gjeni në web faqe përmes vegzës më poshtë: http://www.cikos.net/repository/docs/Analize_pjesemarrja_ne_konsultime_publike_2013_-_2014_211192_354529.pdf
Procesi i konsultimit publik përmes formës elektronike nuk është njëra ndër format më të mira të konsultimit. Të gjeturat nga monitorimi i vazhdueshëm i Sekretariatit tregojnë se në shumicën e rasteve, nuk ka
një përgjigje nga personat përgjegjës për konsultimin se a janë marrë parasysh kontributet apo jo, dhe kjo
formë nuk siguron përfshirje cilësore të shoqërisë civile në konsultime publike, e në këtë mënyrë e
pamundëson argumentin e debatit dhe përfshirjen direkte qysh në fazat më të hershme të konsultimit
publik. Për të ndërtuar një sistem sa më gjithëpërfshirës të konsultimit me publikun, Ekipi i punës në
kuadër të këshillit, ka punuar ngushtë me Zyrën Ligjore të Zyrës së Kryeministrit, dhe më mbështetje të
vazhdueshme të GIZ-it, Zyrës së OSBE-së në Kosovë dhe përfshirjen e OSHC-ve aktive të përfshira në këtë
proces, për të vendosë bazën e Standardeve minimale për konsultime publike.

Vendosja e standardeve minimale për
procesin e konsultimeve publike
Procesi i vendosjes së Standardeve Minimale
për Konsultime Publike, është proces i cili ka
ﬁlluar me hartimin e propozim dokumentit për
qeverinë me titull “Propozim i Politikave mbi
Standardet Minimale për Procesin e Konsultimit Publik” i hartuar nga organizata KCSF me një
konsultim të gjërë me shoqërinë civile në
Kosovë.
Në mars 2015 ky dokument është dorëzuar
zyrtarisht tek Zyra e Kryeministrit, si propozim.
Me qëllim të vendosjes së standardeve minimale për konsultime publike, duke u bazuar në
dokumentin e propozuar nga KCSF, Zyra
Ligjore/ZKM me mbështetje të Sekretariatit të
CiviKos dhe GIZ organizuan punëtorinë e parë
të përbashkët, ku u vendosen bazat e para të
draft Rregullores për Procesin e Konsultimeve
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Publike.
Gjatë muajit Korrik u organizua punëtoria e
dytë, në draftimin e kësaj Rregullore, ndërsa në
Shtator u mbajt punëtoria e tretë.
Gjatë muajit tetor janë mbajtur edhe dy
punëtori me përfshirje të një numri më të
madh të OSHC-ve ku dhe 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 tjetër.

www.civikos.net

Sﬁdat kryesore

• Vonesat në ﬁnalizimin e Rregullorës, si dhe
mungesa e analizave me shkrim të legjislacionit
në fuqi rreth pjesëmarrjes së OSHC-ve në
konsultime publike.
• Përpilimi i një databaze ku identiﬁkohen
OJQ-të sipas proﬁleve dhe fushëveprimit të
ndryshme është vonuar.
• Identiﬁkimi i nevojave për trajnime për
zyrtarët e qeverisë dhe shoqërisë civile edhe
pse në proces, është i vonuar.

Punëtoria për procesin e vendosjes
së Standardeve Minimale për Konsultime Publike
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Objektivi strategjik II - “Sistem i ndërtuar i kontraktimit të shërbimeve publike për
organizatat e shoqërisë civile”.
Qysh nga paslufta në Kosovë OSHC-të kanë ofruar dhe vazhdojnë të ofrojnë shërbime të ndryshme për
grupe të ndryshme përﬁtuesish, që shteti nuk i ka ofruar, ose nuk ka pasur kapacitete të mjaftueshme për
të mbuluar nevojat e komunitetit. Në vendin tonë OSHC-të kryesisht ofrojnë shërbime sociale siç janë
strehimoret për viktimat e dhunës në familje, shërbimet për persona me nevoja të veçanta, etj . Në
shumicën e kohës këto organizata që kanë ofruar këto shërbime janë varur nga donacionet e jashtme
kryesisht dhe shumë pak janë përkrahur nga shteti, dhe në mungesë të këtyre donacioneve varet edhe
funksionimi i këtyre shërbimeve.
Për të pasur një qëndrueshmëri të organizatave që ofrojnë këto shërbime, me Strategjinë Qeveritare
është paraparë të krijohet një sistem i qëndrueshëm dhe i pavarur i kontraktimit të shërbimeve nga ana
e qeverisë.

Disa nga aktivitetet dhe sﬁdat në
implementim të kësaj objektive
strategjike
Në shkurt 2015 u konsolidua edhe ekipi i II-të.
Në maj 2015 me vendim të qeverisë emërohet
Ekipi i Përbashkët për Ndërtimin e Sistemit për
Kontraktim të Shërbimeve Publike nga OSHC-të i
cili grup themelohet për përcaktimin e standardeve dhe parimeve për kontraktim të shërbimeve
publike nga OSHC-të. Grupi është i përbërë nga
anëtarë të këshillit nga shoqëria civile dhe qeveria.
Në korrik 2015 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale licencon 11 subjekte Juridike që ofrojnë Shërbime sociale në Kosovë duke u bazuar në
Udhëzimin Administrativ për Licencimin të
OJQ-ve dhe Subjekteve Private në ofrim të Shërbimeve, i cili konsiderohet si një hap shumë i
rëndësishëm drejt një sistemi të mirëﬁlltë të
kontraktimit të shërbimeve.
Në Tetor 2015 - U mbajt takimi i parë i grupit, ku
u diskutua rreth zbatimit të Objektivës II-të
strategjike. Në Draft Ligjin për Prokurim Publik ka
hyrë një nen i veçantë ku përcaktohet kontraktimi
i shërbimeve publike për OSHC-të. Për të shmangur konﬂiktin e interesit mes kompanive dhe
OSHC-ve u propozua që të hartohet një ligj i
veçantë ku do të përcaktonte kontraktimin e
shërbimeve nga OSHC-të.
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Sﬁdat kryesore
• Krijimi i një sistemi unik të kontraktimit të shërbimeve publike mbetet ende sﬁdë. Ndryshim
plotësimi i ligjit për prokurim publik nuk është i
mjaftueshëm për të rregulluar këtë sistem. Nga
takimi i grupit të përbashkët të punës u propozua
që të hartohet një ligj i veçantë ku do të përcaktonte kontraktimin e shërbimeve nga OSHC-të.
• Ekipi i përbashkët i themeluar me anëtarë nga
qeveria dhe shoqëria civile është themeluar me
vonesë.
• Mungon analizë speciﬁke e legjislacionit aktual
rreth kontraktimit të shërbimeve publike, si dhe
mungon komunikimi i mirëﬁlltë dhe harmonizimi
i ministrive me veprimet e strategjisë.

Sistem i ndërtuar i kontraktimit të shërbimeve publike
për organizatat e shoqërisë civile

www.civikos.net

Objektivi strategjik III – “Sistemi i ndërtuar dhe kritere të përcaktuara për përkrahje
ﬁnanciare për OSHC-të”.
Organizatat e shoqërisë civile që nga pas lufta kanë pasur një mbështetje të fuqishme nga donatorët e huaj.
Shumica e organizatave kanë ngritur kapacitetet e tyre dhe kanë vazhduar me punën e tyre edhe pas zvogëlimit
të fondeve nga donatorët e huaj që përkrahin organizatat e shoqërisë civile në Kosovë, e një pjesë e tyre janë
shuar së bashku me largimin e donatorëve të huaj ose kanë minimizuar aktivitetet e tyre. Edhe pse shumicën e
punës së tyre organizatat e shoqërisë civile e ofrojnë në mënyrë vullnetare, qëndrueshmëria ﬁnanciare për
funksionim të vazhdueshëm në ofrim të shërbimeve të tyre është shumë i rëndësishëm. Pasi që në Kosovë
ende nuk ka skemë nacionale për fonde publike për shoqërinë civile, e në anën tjetër ministritë vazhdojnë të
japin fonde OSHC-ve ne forma të ndryshme, Objektiva e III-të e Strategjisë ka për synim krijimin e një skeme
nacionale të granteve për shoqërinë civile nga qeveria si dhe përcaktimin e kritereve për të gjitha fondet publike.

Sﬁdat kryesore
• Ndër sﬁdat e kësaj objektive mbetet nisma për
hartimin e Ligjit për Filantropi, ku me plan të
punës është paraparë të inicohet nga Ministria e
Financave. Pas diskutimeve se bartëse e këtij
procesi mund të jetë Ministria e Kulturës, Rinisë
dhe Sportit, në fund në Këshill është vendosur që
Ministria e Financave të ﬁllojë hartimin e këtij
projektligji, mirëpo ende nuk ka ﬁllu nismë konkrete nga kjo ministri. Në anën tjetër ka material e
analiza për ﬁlantropinë të përgatitura nga
OSHC-të tjera.
• Publikimi proaktiv i të gjitha fondeve që ndahen
për OJQ-të nga Qeveria e Kosovës mbetet një
sﬁdë dhe kërkesë e Platformës CiviKos.
• Bashkëﬁnancimin automatik të projekteve të
BE-së për OSHC-të nga ana e qeverisë ende nuk
ka ﬁlluar. Organizata KCSF është ne përfundim të
një propozimi për qeverinë e Kosovës rreth bashkëﬁnancimit automatik i të gjitha projekteve të
OSHC-ve që ﬁnancohen nga BE (sipas përqindjes
se përcaktuar nga BE), veprim i paraparë me
planin e punës për vitin 2015.

Disa nga aktivitetet rreth implementimit të kësaj objektive
Në shkurt është funksionalizuar dhe ekipi i
punës së Këshillit për këtë objektivë.
Në muajin maj u organizua punëtoria e parë për
rregullimin e fondeve publike me anëtaret e
ekipit të tretë të Këshillit për Zbatim te Strategjisë
Qeveritare. Kjo punëtori është organizuar nga
Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, në
bashkëpunim me Platformën CiviKos dhe përkrahur nga projekti TACSO, Zyra në Kosovë. Gjatë
punëtorisë u diskutuan modelet për rregullimin e
fondeve publike. Dy modele që u diskutuan ishin:
modeli i centralizuar dhe decentralizuar.
Gjatë dhjetorit do të organizohet punëtoria ku
do të vendosen bazat e një sistemi të granteve
për shoqërinë civile.
I paraparë me Planin e Punës për 2015, në korrik
është organizuar trajnim për OSHC-të nga Ministria e Integrimit Evropian në bashkëpunim me
Sekretariatin e CiviKos për shfrytëzimin e
Platformës për Ndihmë të Jashtme. Më shumë se
40 organizata pjesëmarrëse janë pajisur me llogari të veçanta për qasje në këtë platformë. Në të
ardhmen varësisht nga nevoja do të kërkohet të
organizohen edhe trajnime tjera.
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Debat publik- Transparenca dhe llogaridhënia e fondeve publike
për organizatat e shoqërisë civile
Me qëllim të ngritjes së debatit rreth transparencës dhe llogaridhënies në fonde publike Qendra Kulturore dhe
Informative e BE-së në bashkëpunim me Sekretariatin e Platformës CiviKos në shtator 2015 kanë organizuar
tryezën 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 këtij takimi u përmendën parregullsitë në ndarjen e fondeve publike për OSHC-të,
parregullsi këto që adresohen në raportet e auditorit për ministritë e linjës, si dhe sﬁdat në ndërtimin e një
sistemi unik, të pavarur të fondeve publike për OSHC-të.

Debatohet për parregullsitë në ndarjen e fondeve publike për OSHC-të
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Objektivi strategjik IV -“Nxitja e qasjes së integruar në zhvillimin e vullnetarizmit”.
Vullnetarizmi si praktikë e njerëzve të cilët punojnë dhe angazhohen në veprimtari të caktuara që janë në dobi
të përgjithshme të shoqërisë pa qenë të motivuar ﬁnanciarisht ka qenë e zhvilluar në vendin tonë për një kohë
të gjatë e që përveç përﬁtimit ekonomik që sjellë puna vullnetare po ashtu ndihmon në ngritjen e aktivizimit
qytetar, në të mirë të përgjithshme. Vullnetarizmi aktualisht është një fushë e nën-rregulluar në legjislacionin
dhe politikat shtetërore të Kosovës. Ligji për Fuqizim dhe Pjesëmarrje të Rinisë trajton në mënyrë të përgjithshme vullnetarizmin tek të rinjtë, ndërsa atë e përkuﬁzon si “veprimtari e rinisë e organizuar nga institucioni
përkatës, ku të rinjtë vullnetarisht ofrojnë kohën, punën, njohuritë, aftësitë e tyre pa pagesë apo shpërblim, në
shërbim të komunitetit, për të mirën e shoqërisë”. Ky ligj kuﬁzohet në trajtimin e vullnetarizmit vetëm në
moshën 15 – 24 vjeç, duke e lënë të patrajtuar pjesën tjetër të shoqërisë e cila ka një potencial të madh të
punës vullnetare. Duke marrë parasysh diversitetin shoqëror, kjo objektivë e Strategjisë Qeveritare synon që
ﬁllimisht të analizohet dhe të identiﬁkohen nevojat dhe proﬁli i punës vullnetare në Kosovë, dhe varësisht nga
kjo të zhvillohet debati dhe ndërtohet sistemi më adekuat për nevojat speciﬁke të Kosovës.

Sﬁdat kryesore
• Mos-harmonizimi i MKRS-së me veprimet e
Strategjisë rreth Udhëzimit Administrativ për
Vullnetarizmin.
• Vonesa në themelimin e Grupit të përbashkët
për vullnetarizëm.
• Mungesa e analizave të mirëﬁllta në proﬁlin e
Vullnetarëve në Kosovë.

Diskutohen modelet e vullnetarizmit në Kosovë

Disa nga aktivitetet rreth implementimit të Objektives IV të Strategjisë
Gjatë muajit shkurt është funksionalizuar ekipi
i punës për këtë objektivë.
Në muajin Mars, ZQM në bashkëpunim me
Sekretariatin e Platformës CiviKos kanë identiﬁkuar organizatat që punojnë në fushën e vullnetarizmit.
Në Maj, ZQM në bashkëpunim me Sekretariatin
e CiviKos organizoi sesion informues me anëtarët
e ekipit të IV, dhe OJQ-të tjera nga lista e identiﬁkuar dhe akterë tjerë relevant, ku u diskutuan
modelet e vullnetarizmit në Kosovë. Gjatë këtij
takimi u kërkua nga Ministria e Kulturës, Rinisë e
Sportit që të harmonizon veprimet me strategjinë
qeveritare, rreth udhëzimit administrativ për
vullnetarizëm, e që kjo kërkesë nuk është përﬁllur
dhe MKRS ka vazhduar punën në atë Udhëzim
Administrativ pa konsultim adekuat.
Në Shtator, anëtarët e Këshillit nga shoqëria
civile kanë dërguar listën e përfaqësuesve nga
shoqëria civile që do të jenë pjesë e ekipit të
përbashkët të punës për zhvillimin e vullnetarizmit në Republikën e Kosovës, ku themelimi i
këtij grupi pritet të miratohet nga qeveria.
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Praktikat e mira nga Rajoni në dobi të zbatitimit të Strategjisë dhe punën e Këshillit
Sekretariati i Platformës CiviKos në bashkëpunim me partnerët nga Rajoni ka organizuar disa punëtori dhe
ngjarje të ndryshme duke sjellë përvojat e mira të shteteve të rajonit rreth bashkëpunimit shoqëri civileqeveri.
Disa nga punëtoritë dhe ngjarjet e organizuara gjatë vitit:

Gjatë muajit mars, Sekretariati i
Platformës CiviKos në bashkëpunim me
organizatën partnere nga Slovenia CNVOS
organizuan punëtori me anëtarët e
ekipeve 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. Në kuadër të këtij
takimi u zhvilluan edhe punëtori të
përbashkëta për katër objektivat strategjike. Në trajnim morën pjesë anëtarët e
ekipeve të punës nga shoqëria civile dhe
qeveria.

Në Qershor, Sekretariati i Platformës CiviKos në
bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë,
kanë organizuar në Prishtinë punëtori dy
ditore me përfaqësues nga Zyra për Bashkëpunim me shoqërinë civile në Kroaci dhe
përfaqësues tç shoqërisë civile të Këshillin
Kroat për zhvillim të shoqërisë civile. Përfaqësuesit nga Kroacia prezantuan praktikat e mira
dhe sﬁdat në implementim të strategjisë në
Kroaci, e në veçanti sﬁdat në zbatimin e strategjisë së parë për shoqërinë civile e poashtu
edhe fazat tjera. 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), mobiizimi i shoqërisë civile,
sﬁdat e zbatimit të strategjisë ne Kosovë, si dhe
zhvillimi i mekanizmave të kontrollit për monitorimin e zbatimit të Strategjisë - hap pas hapi.
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Në Korrik 2015 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 Ekipeve 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, si dhe komunikimi
dhe ndërlidhja e punës së Këshillit me
ekipet e punës të Platformës CiviKos si
dhe organizatat tjera në Kosovë.

Ndër sﬁdat kryesore të zbatimit të Strategjisë respektivisht planit të punës
për vitin 2015 kanë qenë:
• Vonesa në zbatim të veprimeve të parapara me Planin e Punës për vitin 2015 për katër objektivat strategjike.
• Mos ndarja e buxhetit nga ana e qeverisë për implementim të Strategjisë.
• Mos koordinim i ministrive të linjës rreth harmonizimit të veprimeve të tyre në implementim të
Strategjisë.
• Sistemi i monitorimit, dhe raportimit të Implementimit të Strategjisë nga ana e ZQM, është
krijuar me vonesë.
• Mungesa e kapaciteteve tek Institucionet për zbatim të strategjisë
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Fuqizimi i marrëdhënieve me organizatat anëtare
dhe jo-anëtare
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Shërbimi informues i Platformës
CiviKos ndaj anëtarëve të vet
Në linjë me misionin e vet dhe Strategjinë e
CiviKos-it, Sekretariati i CiviKos ka vazhduar me
qasje pro-aktive ndaj anëtarëve të saj. Përveç
koordinimit në bashkëpunimin shoqëri civile qeveri, Sekretariati i CiviKos-it në mënyrë të vazhdueshme ka shpërndarë informata të vlefshme
për anëtarë të cilat informata janë të ndërlidhura
me bashkëpunimin shoqëri civile – institucione,
informata në fusha tjera që janë relevante për
shoqërinë civile si: mundësi për grante, mundësi
pjesëmarrjeje në konferenca të ndryshme, vizita
studimore, programe edukative, trajnime të
ndryshme etj. Gjatë vitit 2015 janë dërguar rreth
100 njoftime. Për të rritur vizibilitetin dhe për të
qenë sa më afër nevojave të anëtarëve, Sekretariati i CiviKos ka ridizajnuar web-faqën e saj www.civikos.net. Krahas ri-dizajnimit të web faqes
është lëshuar edhe shërbimi E-newsletter ku të
gjithë të interesuarit për të pranuar informata në
baza dy javore kanë pas mundësi të regjistrohen
për këtë shërbim në këtë faqe. Aktualisht më
shumë se 300 e-mail adresa janë të regjistruara
në këtë sistem.
CiviKos ka vazhduar në mënyrë të vazhdueshme
të promovojë ngjarjet dhe aktivitetet e ndryshme
të organizatave anëtare duke shfrytëzuar shërbimin informues, web faqën e CiviKos dhe rrjetet
sociale. Edhe interesimi për anëtarësim në
Platformën CiviKos nuk ka munguar. Aktualisht në
Platformën CiviKos janë 168 organizata anëtare
dhe një numër në pritje të anëtarësimit formal.

Shtrirja e vazhdueshme e Platformës
CiviKos: Qendrat Rajonale nëpër
komuna
Për të qenë sa më afër organizatave që operojnë
në nivelin lokal në tërë Kosovën, Sekretariati i
Platformës CiviKos në kuadër të projektit të ﬁnancuar nga BE-ja, ka ﬁlluar me 5 Qendra Rajonale
nëpër qytetet kryesore të Kosovës. Organizatat e
përzgjedhura sipas komunave që shërbejnë si
qendra rajonale janë: OJQ INPO - Ferizaj, Network
of Peace Movement (NOPM) – Kamenicë, Com-

munity Building Mitrovica (CBM) - Mitrovicë, Syri i
Vizionit – Pejë, dhe OJQ Dora Dorës në Prizren.
Këto qendra në fazën e parë do të ofrojnë komunikim (reagim) dhe informim mbi procesin e përgjithshëm të pjesëmarrjes civile, partneritet
speciﬁk, si dhe dialog, bashkëpunim dhe konsultime të tjera të udhëhequra nga CiviKos-i ose nga
OSHC-të tjera që janë mbështetur nga Platforma
CiviKos, në regjionet e tyre, duke përfshirë edhe
organizatat që nuk janë anëtare në Platformën
CiviKos dhe për të rritë bashkëpunimin.

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. Disa nga sﬁdat kyçe
të identiﬁkuara nga vet 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
avokojnë për fonde dhe partneritete bazuar në
objektivat strategjike të përbashkëta.
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Bashkëpunimet me organizatat
anëtare
Platforma Civikos ka vazhduar të bashkëpunojë
me organizatat anëtare në forma dhe projekte të
ndryshme. Një bashkëpunim që vlen të theksohet është me organizatën Qendra Kosovare për
Studime të Sigurisë (QKSS) në hulumtimin:
Siguria e punës në Organizatat e Shoqërisë Civile:
Zbatimi i Legjislacionit të Punës.
Sekretariati i CiviKos-it ka ndihmuar organizatën
QKSS në realizimin e hulumtimit me titull Siguria
e punës në Organizatat e Shoqërisë Civile:
Zbatimi i Legjislacionit të Punës, duke ndihmuar
në përpilimin e pyetësorit, shpërndarjen tek
organizatat anëtare dhe koordinimin e OSHC-ve
anëtare në takimet e fokus grupeve. E më pas
edhe në prezantimin e të gjeturave të hulumtimit. "Siguria e punës në Organizatat e Shoqërisë
Civile: Zbatimi i Legjislacionit të Punës", realizuar
nga Qendra Kosova për Studime të Sigurisë
(QKSS) në Qendrën Informative dhe Kulturore të
Be-së ku prezantoi rreth implementimit të Strategjisë Qeveritare, më konkretisht objektiva 3:
Sistem i ndërtuar dhe kritere të përcaktuara për
përkrahje ﬁnanciare për OSHC-të në Kosovë.

Shfrytëzimi i Sallës së takimeve të
CiviKos për organizata anëtare
CiviKos ka vazhduar të ofrojë dhe asistojë organizatat anëtare duke u ofruar sallën e takimeve pa
pagesë. Gjatë vitit 2015 rreth 20 organizata
anëtare kanë shfrytëzuar hapësirat e CiviKos për
aktivitetet e tyre. CiviKos inkurajon organizatat
anëtare që të vazhdojnë shfrytëzimin e aseteve të
Platformës CiviKos kurdo që kanë nevojë.
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Sekretariati i Platformës CiviKos prezent në aktivitete dhe ngjarje të
organizatave anëtare
Sekretariati i Platformës Civikos ka vazhduar të
jetë prezent në aktivitete dhe ngjarje që organizatat anëtare kanë organizuar gjatë tërë vitit.
Sekretariati i Platformës CiviKos ka qenë prezent
në më shumë se 70 ngjarje dhe aktivitete të
ndryshme të organizatave anëtare gjatë këtij viti
në të gjitha qendrat e Kosovës.

CiviKos asiston organizatat anëtare
me këshilla ﬁnanciare dhe
organizative
Gjatë vitit 2015 Sekretariati i Platformës CiviKos
ka ndihmuar me këshilla ﬁnanciare rreth 12 organizata anëtare të cilat kanë kërkuar këshilla ﬁnanciare rreth rimbursimit të TVSH-së, për projektet
e BE-së, ndarjes së linjave të buxhetit, këshilla
tatimore, këshilla duke rekomanduar edhe
përdorimin e programit Quick Books, etj. Kërkesat speciﬁke CiviKos i ka dejtu organziatat tek
organizatat relevante për programe trajnimi.
Konsulta të shumta poashtu ka pasë rreth partneriteteve te mundshme, rrjetëzimeve si dhe
çështje tjera organizative në raport me obligimet
ndaj institucioneve dhe grupeve të interesit.
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Pjesëmarrja në panaire dhe ngjarje të ndryshme

Platforma CiviKos bashkëpunon me organizatën Celim për të koordinuar
aktivitetet rreth organizimit të eventit “Të Ndërtojmë Europën në Shtëpi”
i cili u hap më 7 maj, në Gjakovë dhe duke u ﬁnalizuar me
9 maj në Ditën e Evropës.

Me 15 Shtator, Sekretariati i Platformës CiviKos në bashkëpunim
me Kuvendin e Kosovës organizuan panairin e OJQ-ve në hollin e
Kuvendit të Kosovës për nder 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.

Me datë 11 Shkurt, 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.

Sekretariati i Platformës CiviKos morri pjesë në Panairin e OJQ-ve në
sheshin Zahir Pajaziti i mbajtur me 23 Qershor. 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
mbledh organizatat joqeveritare aktive në kryeqytet, për të prezantuar
punën e tyre para qytetarëve.

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. Rreth 50 organizata pjesëmarrëse ishin në këtë takim.

19

www.civikos.net

Sekretariati i Platformës CiviKos prezent në konferenca dhe ngjarje të ndryshme
ndërkombëtare
Sekretariati i Platformës CiviKos në mënyrë të vazhdueshme ka marrë pjesë edhe në konferenca dhe ngjarje
ndërkombëtare duke promovuar punën e CiviKos dhe bashkëpunimin shoqëri civile – qeveri.

Pjesëmarrja në disa nga konferencat:
Dialogu për zbatimin e Post 2015 - Agjenda e Zhvillimit, konferencë globale: Pjesëmarrja në monitorimin për
llogaridhënie në Peru. Drejtoresha e Platformës CiviKos, znj. Valdete Idrizi ka marrë pjesë në konferencën
Dialogu për Zbatimin e Post 2015 - Agjenda e Zhvillimit: Pjesëmarrja në monitorimin për llogaridhënie, duke
prezantuar rolin e shoqërisë civile në Kosovë për pjesëmarrjen në monitorimin për llogaridhënie, si dhe punën
e deri tanishme të OSHC-ve në këtë drejtim, dhe hapat të cilët duhet të ndërmerren në të ardhmen.

Nga 25-27 qershor, Zyrtari për Monitorim, Evaluim dhe Raportim Dardan Kryeziu ka marrë pjesë
në konferencën Post-2015 Sustainable Development Goals in the Western Balkans , organizuar
nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur nga Serbia
dhe Kosova. Gjatë konferencës është nxjerrë një
deklaratë e përbashkët e shoqërisë civile nga të
gjitha vendet e Ballkanit. Kjo deklaratë është
përcjellë edhe tek organizatat anëtare të CiviKos
për mbështetje.
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Gjatë muajve Mars-Prill, Zyrtari për Monitorim
Evaluim dhe Raportim Dardan Kryeziu, dhe
Zyrtarja për Komunikim dhe Informim Ardiana
Osmani morën pjesë në vizitë studimore në
Slloveni. Vizitat janë organizuar në kuadër të
projektit të BE që CiviKos është duke implementuar në bashkëpunim me organizatën partnere
në Slloveni CNVOS, ku janë shkëmbyer praktikat e
mira të bashkëpunimit shoqëri civile qeveri dhe
mënyrës së funksionimit të rrjetit të CNVOS nga
Sllovenia.
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Në Maj, Zyrtari për Monitorim Evaluim dhe
Raportim Dardan Kryeziu morri pjesë në
konferencën 4.0 ku prezantoi punën e Platformës
CiviKos dhe Strategjinë Qeveritare.
Forumi i Shoqërisë Civile, Samiti i Ballkanit Perëndimor 2015Nga Sekretariati i Platformës CiviKos në këtë samit morri pjesë
Mimoza Murati, Koordinatore e Sekretariatit të CiviKos. Forumi i
Shoqërisë Civile është pjesë e programit të Samitit Vjenës për
Ballkanin Perëndimor 2015 dhe ofron një mundësi unike për
përfaqësuesit të shoqërisë civile nga Evropa Juglindore për të
shprehur shqetësimet e tyre dhe të formulojnë kërkesat konkrete
për përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian, shteteve anëtare
të saj, dhe qeveritë e vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Në Shtator, Sekretariati i Civikos ishte pjesëmarrës
në konferencën “ Qeveri e hapur, Qytetarë të
Angazhuar” (Open Government, Engaged Citizens),
që është mbajtur në Tiranë.
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Përzgjedhja e anëtarëve të shoqërisë civile në autoritete publike
Zbatimi i Rregullores së CiviKos
Pas hyrjes në fuqi të Rregullores së Punës për
Zbatimin e Aktiviteteve të Platformës CiviKos në
Kuvendin e kaluar, Sekretariati i CiviKos ka drejtuar aktivitetet, duke u bazuar në këtë Rregullore.
Një dispozitë e rëndësishme e kësaj Rregullore
është edhe Mënyra e përzgjedhjes së përfaqësuesit të CiviKos në trupa të ndryshëm publik sa
herë që autoritetet publike kërkojnë një gjë të
tillë nga CiviKos. Pas përzgjedhjes së anëtarëve të
shoqërisë civile në Këshillin për Zbatimin e
Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me
shoqërinë civile, Sekretariati i Civikos pas
kërkesës nga Ministria e Financave ka bërë lehtësimin e përzgjedhjes së përfaqësuesit të
shoqërisë civile në Komisionin për Ndihmë
Shtetërore. Pas një procesi të hapur dhe transparent, Sekretariati organizoi procesin e votimit
ku me shumicë votash u vendos që Z. Zef Shala
nga Shoqata Nëna Terezë të jetë përfaqësues në
këtë komision.
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Po ashtu për shkak të largimit vullnetarë të dy
anëtarëve të këshillit, Hilmi Jashari i cili është
zgjedhur Avokat i Popullit dhe Albert Krasniqi i cili
ka kaluar në një organizatë tjetër, Sekretariati i
Platformës CiviKos në bashkëpunim me Zyrën për
Qeverisje të Mirë (ZQM), me 7 shtator, kanë
hapur thirrjen për nominime të anëtarëve nga
shoqëria civile që do të jenë anëtarë të rinj të
këshillit. Duke u bazuar në Rregulloren e Punës
Sekretariati i CiviKos, organizoi procesin e përzgjedhjes së dy përfaqësuesve ku pas përfundimit
të procesin dy anëtarët e rinj me më së shumti
vota ishin Sanija Murati nga OJQ Lady dhe Shemsi
Jashari nga Iniciativa për Ide dhe Alternativa.
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Praktikat e mira të përzgjedhjes së
anëtarit të shoqërisë civile shtrihen
edhe në nivelin lokal
Duke parë implementimin e suksesshëm të
procedurave të përzgjedhjes, CiviKos në vazhdimësi ka promovuar këto praktika të mira duke i
promovuar edhe në nivelin lokal dhe atë qendror.
Udhëheqësja e CiviKos-it, Valdete Idrizi, me
kërkesë të disa organizatave anëtare që veprojnë
në Komunën e Mitrovicës takon Kryetarin e
Komunës së Mitrovicës Jugore Z. Agim Bahtiri.
Valdete Idrizi diskutoi për rregullat minimale për
përzgjedhjen e përfaqësuesit të OJQ-ve, ku organizatat propozojnë dhe përzgjedhin përfaqësuesin e tyre në mënyrë demokratike dhe transparente, dhe jo të zgjidhet nga komuna siç dhe ishte
vepruar më herët. Pas këtij takimi në komisione
tjera komuna respekton këto kritere, dhe kërkohet nga OSHC-të që të përzgjedhin përfaqësuesin
e tyre duke respektuar sugjerimet e CiviKos-it.
Pas kësaj, dy muaj më pas Komuna e Mitrovicës
ka ftuar OSHC-të ta përzgjedhin përfaqësuesin e
vet.
Po ashtu udhëheqësja e Platformës CiviKos,
Valdete Idrizi, me kërkesë të organizatave nga
rajoni ka takuar kryetarin e Leposaviqit, Z. Dragan
Jabllanoviq. Në takim kryesisht u diskutua për
rolin e shoqërisë civile dhe mundësisë së bashkëpunimit në këtë komunë. Mes tjerash Znj. Idrizi
adresoi edhe kërkesën e OJQ-ve të kësaj komune
për një objekt ekzistues që do të shfrytëzohet nga
organizatat e shoqërisë civile vendase. Kryetari i
komunës së Leposaviqit ka premtuar që do të
gjejë një zgjidhje për këtë problem.

Kosovë dhe për të promovuar vlerat e mirëﬁllta të
demokracisë, dhe qeverisjes së brendshme të
OSHC-ve në Kosovë dhe organizatat anëtare kanë
ﬁlluar respektimin e këtij kodi. Në tri vitet e
ardhshme CiviKos do të bëjë përpjekje të vazhdueshme së bashku me organizatat anëtare në
ngritjen e kapaciteteve të OSHC-ve në Kosovë në
mënyrë që ky kod të jetë plotësisht i implementueshëm.

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. Takimet poashtu janë organizuar
në zyrën e Prokurorit të Shtetit në mënyrë që të
rregullohet përzgjedhja e përfaqësuesit e
shoqërisë civile në Këshillin Prokurorial të
Kosovës.

Kodi Etik i Platformës CiviKos
Pas hyrjes në fuqi të Kodit Etik, Sekretariati i
CiviKos në mënyrë të vazhdueshme ka promovuar Kodin Etik i cili ngërthen në vete parimet
udhëheqëse të punës si: Përgjegjësia dhe shërbimi publik, Bashkëpunimi efektiv, Të drejtat e
njeriut dhe mundësitë e barabarta, Transparenca
dhe Llogaridhënia, Vërtetësia dhe ligjshmëria.
Kodi Etik i Platformës CiviKos është vlerësuar si
një nismë e mirëseardhur për të ngritur llogaridhënien e organizatave të shoqërisë civile në
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Formimi i grupeve punuese 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 bordi i CiviKos në linjë me objektivat strategjike të strategjisë
qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile, ka propozuar themelimin e Grupëve të Punës të Platformës
CiviKos sipas katër objektivave strategjike të strategjisë qeveritare: 1) Pjesëmarrja e OSHC-ve në hartimin dhe
zbatimin e politikave dhe legjislacionit; 2) Kontraktimi i shërbimeve publike nga ana e OSHC-ve;3)Përkrahja
ﬁnanciare/fondet publike për OSHC-të; dhe 4) Zhvillimi i vullnetarizmit.
Për të funksionalizuar këto grupe punuese, Sekretariati i CiviKos në bashkëpunim me organizatën partnere nga
Slovenia CNVOS në muajin Mars, 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.
Deri më tani janë funksionalizuar Grupi i I-rë dhe IV ku janë vendosur bazat e planit të avokimit. Funksionalizimi
i dy grupeve tjera si dhe mobilizimi i anëtarëve në grupe punuese mbetet ende sﬁdë.

Bordi i Platformës CiviKos ka mbajtur 4 takime të
rregullta, dhe disa takime të tjera jo formale,
duke qenë aktiv gjatë punës së vazhdueshme të
Platformës CiviKos
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Platforma CiviKos ka mbajtur 3 takime të rregullta, me Këshillin Drejtues të Projektit
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Programi i praktikantëve në Platformën CiviKos
Platforma CiviKos edhe gjatë këtij viti ka vazhduar me programin për praktikant ku përmes thirrjeve të hapura
ka angazhuar praktikantë në periudha tre mujore.

Çfarë thonë ata për përvojën në Platformën CiviKos?
Valbardha Buza:
“Duke qenë se CiviKos është Platforma më e madhe e
shoqërisë civile në Kosovë dhe duke e njohur rolin e saj në
nxitjen e bashkëpunimit mes shoqërisë civile dhe institucioneve qeveritare në vend, mund të them me plot bindje se periudha e praktikës ishte një nga eksperiencat e mija më avancuese profesionalisht. Si bachelor i sociologjisë në atë kohë,
CiviKos më ndihmoi edhe në drejtim të zbatimit të njohurive
të ﬁtuara në universitet, sa i përket hulumtimeve ku pata
rastin të zhvilloj një të tillë mbi vullnetarizmin e organizatave
anëtare në këtë Platformë. Pata rastin të njihem me një staf
dhe ambient të punës mjaft profesional çka sigurisht do të më
nevojitet në ngritjen time të mëtejshme në këtë drejtim. Kjo
eksperiencë më dha edhe besimin që në të ardhmen të aspiroj
për më shumë.”

Erblin Ajdini:
“Të jesh pjesë e Platformës CiviKos është privilegj dhe përgjegjësi.Gjatë periudhës Prill – Gusht 2015 unë përpos që merrja
pjesë në të gjitha aktivitetet e Platformës, isha edhe i përfshirë
në shumë punë të cilat më dhanë më shumë se vetëm përvojë
dhe përgjegjësi. Vetë ambienti i punës në Platformë është
dinamik, dhe kjo më bëri më eﬁkas dhe më të gatshëm për
marrjen e përgjegjësive. Ndërsa privilegj ishte të njihja nga
afër organizatat anëtare, të cilat si bashkëpunëtore të
Platformës CiviKos arrijnë të jenë fuqizuese dhe bashkëpunuese në realizimin e misionit dhe vizionit të Platformës.
I jam mirënjohës Platformës CiviKos për mundësinë, sepse nga
kjo përvojë arrita të marr më të mirën dhe të shoh më qartë të
ardhmen time profesionale. “ Tani Erblini është punësuar në
organizatën PEN.
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CiviKos në Medie
Platforma CiviKos ka qenë prezent në medie të ndryshme për të promovuar aktivitetet për zbatimin e strategjisë qeveritare, punën e Këshillit, aktivitetet e Platformës CiviKos në raport me Këshillin, punën e qendrave
rajonale të Platformës CiviKos, si dhe promovim i punës së organizatave anëtare të Platformës CiviKos.
Disa nga aktivitetet dhe deklarimet të plasuara në medie të janë:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=GFqsGLK4DU8

https://www.youtube.com/watch?v=ﬀm-BvMePtI

Debatohet për llogaridhënien e
fondeve publike
http://klankosova.tv/debatohet-per-llogaridhenien-e-fondeve-publike/

Ka ﬁlluar marshi kundër dhunës në
Kuvend
http://koha.net/?id=27&l=80840

Shoqëria Civile kërkon të anulohet
seanca e sotme
http://www.zeri.info/atuale/57930/shoqeria-civile-kerkon-te-anulohet-seanca-e-sotme-f
oto
Qeveria jo transparente me organizatat e Shoqërisë Civile
http://zeri.info/aktuale/51594/qeveria-jo-transparente-me-organizatat-e-shoqerise-civile
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https://www.youtube.com/watch?v=fo9RTXrX3YY

Ministritë bëjnë shkelje gjatë ndarjes së
fondeve publike
http://www.kosovalive360.com/ministrite-bejne-shkelje-gjate-ndarjes-se-fondeve-publike.html
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Lista e AnËtarËve tË PlatformËs CIVIKOS
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Anëtarët e Platformës CiviKos deri më 15.11.2015
Emri i Organizatës

Qyteti

Emaili

1
2

Academy for Training and Technical Assitance (ATTA)
7 Arte

Prizren
Mitrovicë

3

ACDC

Mitrovicë

4

Advocacy Training and Resource Center- ATRC

Prishtinë

5

Akcioni për Nëna dhe Fëmijë

Prishtinë

6

ANP Gjilan

Gjilan

7

Art Free

Prishtinë

8

Asociacioni i Ndërmarrësve të Rinjë të Kosovës

Prishtinë

info@atta-ks.org bari@atta-ks.org
shtatearte@yahoo.com
oﬃce@acdc-kosovo.org
ngoacdc@gmail.com
info@advocacy-center.org
mrika.aliu@amchealth.org,
arta.hasanaj@amchealth.org;
info@amchealth.org
nexhatismajli@yahoo.com
anp_kos@yahoo.com
Besarta-fejza@hotmail.com
info@smart-idea.eu venerafusha@smartidea.eu

9

Balkan Sunﬂowers Kosova

Prishtinë

oﬃce@balkansunﬂowers.org

10

Bosnjacki Savjet Kosova (BSK)

Prizren

bsk_ks@hotmail.com

11

Bosnjaka Kosova I Dijaspore - Ustrajnost - Durchhalten

12

Business Support Centre Kosovo - BSCK

Prishtinë

13

Caritas Kosova

Ferizaj

14
15

Centre for Political Courage - CPC
Childproof/Cipof

Prishtinë
Klinë

16

Civil Rights Program Kosovo - CRPK

Prishtinë

17

Color ART

Mitrovicë

18
19

Community Building Mitrovica- CBM
Community Development Fund (CDF)

Mitrovicë
Prishtinë

20

Council for Peace and Tolerance

Mitrovicë

21

CSSP

Prishtinë

22
23
24

D&G Solutions
Dankos
Demokracia për Zhvillim (D4D)

Mitrovicë
Mitrovicë
Prishtinë

25

Developing Together

Prishtinë

26

Development Research Innovation Training- DRIT

Prishtinë

Dobrocinstvo, obrazovanje nove akcije DONA

Shtërpc

Down Syndrome Kosova (DSK)
Education for Development
EEKOS-Sani
Emancipimi Civil Ma Ndryshe (EC MA NDRYSHE)
European Centre for Minority Issues (ECMI)

Prishtinë
Prishtinë
Prizren
Prishtinë
Prishtinë

33

European Union Integration Resource Center (EUIRC)

Prizren

34

Evolution Dance

Prishtinë

35

Fondacioni për Mbrojtjen e Mjedisit (FMM)

Prishtinë

36

Fondacioni Together Kosova - FTK

Prishtinë

27
28
29
30
31
32
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fatir.berzati@gmail.com
info@bsckosovo.org
b.krasniqi@bsckosovo.org
violeta.ferati@gmail.com &
caritaskosova@hotmail.com
info@cpc-ks.org
info.cipof@gmail.com
crp@crpkosovo.org
naim@crpkosovo.org
neri_877@hotmail.com cart2014@outlook.com & cart2014@outlook.com
info@cbmitrovica.org
info@kcdf.org
rexhep_lushta@hotmail.com ;
rexheplushta@gmail.com
bismaili@cssproject.org bismaili@csspmediation.org
ngodgsolutions@gmail.com
nvodankos@gmail.com
info@d4d-ks.org
info@developingtogether.org
driton.tafallari@developingtogether.org
developingtogether@hotmail.com
ojqdrit@gmail.com
nvo_dona@yahoo.com &
ngo_dona@yahoo.com
info@downsyndromekosova.org
info@edkosovo.org
sani_mumin@hotmail.com
info@ecmandryshe.org
info@ecmikosovo.org
info@euirc-ks.eu
erkan@euirc-ks.eu
besim@euirc-ks.eu erkan@euirc-ks.eu
evolution.dance.school@gmail.com
daﬁnar@gmail.com
fmm.epf@gmail.com
fondacioni.together@gmail.com
info@fondacionitogether.org
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38

Forumi për Integrime dhe Zhvillim (FIZH)
Futura

Prishtinë
Mitrovicë

39

Gjeomjedisi

Mitrovicë

40

Gratë në Biznes (GnB)

Prishtinë

41

Green Art Center - Prishtina

Prishtinë

42

Gruaja Hyjnore

Prishtinë

43

Hope for Natural Resources of Kosovo

Prishtinë

44

Iniciativa e Femrës Kosovare (IFK)

Gjakovë

ﬁzh.rks@gmail.com
futuram03@hotmail.com
vehbigoxhuli@gmail.com
vehbigoxhuli@yahoo.com
info@gratenebiznes.com &
hamide.latiﬁ@gmail.com
info@greenartcenter.org
merlabeu@hotmail.it
gruaja_hyjnore@hotmail.com,
igballehajdari@hotmail.com
hnrk_2013@yahoo.com
sadberebicku@yahoo.com
kosovaifk@gmail.com

45

Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS)

Prishtinë

info@iksweb.org

46

Iniciativa për Ide dhe Alternativa

Prishtinë

47
48

Iniciativa për Progres (INPO)
Initiative for Agricultural Development of Kosovo - IADK

Ferizaj
Vushtri

49

Initiative for Kosova Community

Ferizaj

50

Instituti për Mbrojtje të Ambientit dhe Menaxhimin e Ujerave "Kristal"

Mitrovicë

esatpeci@gmail.com

51

Institute for Sustainability and Development of Youth - ISDY

52
53
54

Instituti Ballkanik i Politikave - IPOL
Instituti Ballkanik per Hulumtime Financiare
Instituti për Avancim të Edukimit dhe Arsimimit (IAEA)

Prishtinë dhe zyra në
Prizren
Prishtinë
Prishtinë
Gjilan

55

Instituti per Kriminologji dhe Kriminalistike

Prishtinë

56

IPKO Foundation

Prishtinë

57

Këshilli i Prishtinës për Marrëdhënie me Jashtë - KPMJ

Prishtinë

58

Këshilli Rinor Kosovar (KYC)

Prishtinë

isdy.prishtina@gmail.com
isufhalimi@hotmail.com
oﬃce@policyinstitute.eu
bashkim.zeqiri@bifr.org
fatmirlatifaj60@hotmail.com
iccj-rks@gmail.com;
iccj@iccj-rks.org
info@ipkofoundation.org
abetare.gojani@ipkofoundation.org
info@prishtinacouncil.org
e.morina@prishtinacouncil.org
kyckosova@yahoo.com
kyckosova@gmail.com

59

Kipred

Prishtinë

info@kipred.org

shemsi_jashari@hotmail.com
iniciativa.idealternativa@gmail.com
info@inpo-ks.org
info@iadk.org zbunjaku@yahoo.com
main@ngoikc.org
ekrem.bajrami@ngoikc.org

60

Klubi universitar i Debatit KUD

Prishtinë

udebateclub@yahoo.com
osman.bllaca@inpo-ks.org

61

Klubi Avokues për Personat me Aftësi të Kuﬁzuara në Kosovë (KAPAK)

Prishtinë

kapak.ks@gmail.com

62
63

Klubi për Politikë të Jashtme (KPJ)

Prishtinë

Komunikimi Social (KOMS)

Pejë

64

Kori i Femrave "Lira"

Prishtinë

65
66

Kosova Democratic Institute (KDI)
Kosova Education Center (KEC)

Prishtinë
Prishtinë

67

Kosova Population Foundation - KOPF

Prishtinë

68

Kosovar Civil Society Foundation (KCSF)

Prishtinë

69

Kosovo Education for Sustainable Development-KESD

Prishtinë

70
71

Kosovo Erasmus + Oﬃce/ Zyra Erasmus + në Kosovë
Kosovo Foundation for Open Society (KFOS)

Prishtinë
Prishtinë

72

Kosovos Architecture Foundation KAF

Prishtinë

73
74
75

Let's Do it Peja
Lëvizja FOL
Levizja per Bashkim dhe Progres

Pejë
Prishtinë
Prishtinë

76

Little People of Kosova

Mitrovicë

77

Me dorë në zemër MDNZ

Pejë

oﬃce@foreignpolicyclub.org
komunikimi.social@gmail.com
ojqkorilira@hotmail.com
valirebuza@hotmail.com
info@kdi-kosova.org
oﬃce@kec-ks.org
rbatusha@kopfund.org &
rdukaj@kopfund.org
oﬃce@kcsfoundation.org
kosovo.esd@gmail.com
arlinda.beka@gmail.com
oﬃce@erasmuspluskosovo.org
info@kfos.org
info@prishtinaarchitectureweek.com,
ramku.kaf@gmail.com
letsdoitpeja@gmail.com
info@levizjafol.org
sefedinramaj1@outlook.com
info@lpkosova.com
hiljmnijetaa@yahoo.com
hiljmnijeta@gmail.com
medorenezemer@yahoo.com
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78

Medica Gjakova

Gjakovë

79

Mitrovica women association for human rights - MWAHR

Mitrovicë

80

Mundësia

Mitrovicë

linda.sada@gmail.com,
medica.gjakova@hotmail.com
mitrovica.wahr@gmail.com
vetone_veliu@yahoo.com
mundesia_ngo@yahoo.com

81

Mus-e Kosova

Prishtinë

mus-ekosova@hotmail.com

82

Mitrovica Rock School

Mitrovicë

83
84

Network of Peace Movement (NOPM)
National Analysis Centre for European Law

Kamenic
Prishtinë

85

News Agency Kosova Live

Prishtinë

86
87

Nisma e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut -YIHR
OJQ " Lets Shine Together

Prishtinë
Prishtinë

kosovalive@kosovalive.com &
info@kosovalive360.com
ksoﬃce@yihr.org
elizza.h@hotmail.com

88

OJQ "Durshim Asllano"

Prishtinë

nexhipmenekshe@gmail.com

89

OJQ "FIERI"

Shtërpc

90

OJQ "Integra"

Prishtinë

91
92
93

OJQ "KOHA"
OJQ "LADY"
OJQ "Pasioni Rinor"

Klinë
Prishtinë
Vushtri

94

OJQ "Shtëpia e shokëve"

Mitrovicë

garip_sahiti_12@hotmail.com
info@ngo-integra.org &
ngo_integra@yahoo.com
ojq.koha@gmail.com
ladyy_sani@hotmail.com
pasionirinor@hotmail.com
shtepiaeshokeve@hotmail.com,
hajrullahmustafa@hotmail.com

95

OJQ "VENERA"

Pejë

sabiha.shala@gmail.com, info@nacel-ks.org

ngo-venera@live.com

106 Omladinska Organizacija Krusevo

Dragash

107 Organizata Rinore "AKTI"

Fushë Kosovë

108 Peer Education Network PEN
109 Poslovno Savetodavni Centar Mitrovica Sever

Prishtinë
Mitrovicë

info@agrovet-ks.com
besnik.salihu@agrovet-ks.com
ojq-arta@hotmail.com
vigan.qerimi@gmail.com;
eqerimi@gmail.com
ojq.etea@gmail.com
agonahmeti@gmail.com
sanije200@hotmail.com
horizonti21@hotmail.com
ojqkelmendi@gmail.com
ok.kosova@gmail.com
keuga2015@gmail.com
vista_kos@yahoo.com
nvokrusevo@yahoo.com
behar_brenoli@hotmail.com
aktiora@hotmail.com ;
rexhep.s.gojnovci@hotmail.com
info@ngo-pen.org
pscms@ymail.com

110 Prehja

Skenderaj

qgprehja@hotmail.com

11

Prishtinë

valbonavoca2010@gmail.com

96

OJQ Agro-Vet Development

Fushë Kosovë

97

OJQ Arta

Prishtinë

98

OJQ DEVELOP

Prishtinë

99

OJQ ETEA

Prishtinë

100
101
102
103
104
105

OJQ Fortesa
OJQ Horizonti 21
OJQ Kelmendi
OJQ Konsumatori
Ojq Kos-Eu&Gjakova-Agri
OJQ VISTA

Kamenic
Fushë Kosovë
Zveqan
Prishtinë
Gjakovë
Prishtinë

Programi per Gra "Beyond the Rainbow

112 Promovimi dhe Menaxhimii Trashegimise Kulturore Perëndim

Pejë

113 Psikoterapeutet në Veprim

Gjilan

114 Qendra e Pavarur Kulturore Informative Rinore "ELITA"

Viti

115 Qendra e Shoqërise Civile Gjakovë (QSHC)

Gjakovë

116
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info@mitrovicarockschool.org
daﬁna@mitrovicarockschool.org
aleksandar@mitrovicarockschool.org
ngo.nopm@gmail.com

Qendra Kosovare për Bashkëpunim Ndërkombëtar (QKBN)/ Kosovo
Center for International Cooperation (KCIC)

Gjilan

blerta.begolli@phm-west.org
nermin.kastrati@phm-west.org
ojq.pea@gmail.com, si.siki@hotmail.com
elita-viti.12@hotmail.com;
ibrahimsefedini@gmail.com
ojqccs@gmail.com
enverkqiku@gmail.com
ngo.kcic@gmail.com ose info@ngo-kcic.org

www.civikos.net

117 Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës (QKRMT) Prishtinë

info@krct.org

118
119
120
121

info@qkss.org, tringa.naka@qkss.org
info@kgscenter.net
bujar_n@hotmail.com
hamiti.hanife@hotmail.com
petrithasanaj@gmail.com
ﬂetabaraku@gmail.com
qdshc.mitrovica@gmail.com
info@crdp-ks.org
naime_sheriﬁ@yahoo.com;
cpwcprishtina@yahoo.com;
resmijedervishi_k@hotmail.com
info@doradores.org
luljeta.avdiqi@doradores.org
dora_dores@yahoo.com
info@qpa-ks.org
milaim.morina@hotmail.com

Qendra Kosovare per Studim te Sigurise (QKSS)
Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ)
Qendra Nacionale e Vëzhguesve të Kosovës (QNVK)
Qendra për Aftesimin e Grave dhe Fëmijëve për Regjionin e Shalës

Prishtinë
Prishtinë
Mitrovicë
Mitrovicë

122 Qendra për Arsim dhe Këshillim Profesional Gjon Nikollë Kazazi

Gjakovë

123 Qendra për demokratizim të shoqëris civile Koralet
124 Qendra për Hulumtim Dokumentim dhe Publikim

Mitrovicë
Prishtinë

125 Qendra për Mbrojtjen e Grave dhe Femijëve QMGF

Prishtinë

126 Qendra për Përkrahje dhe Këshillim të Femrës "Dora Dores"

Prizren

127 Qendra për Politika dhe Avokim (QPA)

Prishtinë

128 Qendra për Trajnime dhe Studime Gjinore

Prishtinë

qtsgj@yahoo.com arjetare@hotmail.com

129 Qendra për zhvillimin e Arteve- ARTPOLIS

Prishtinë

ojq.artpolis@gmail.com

130 Qendra Rinore - Prizren

Prizren

131 Qendra Rinore "At Lorenz Mazreku"

Pejë

prizrenyouthcenter@yahoo.com,
prizrenyouthcenter@hotmail.com
atelorencmazreku@gmail.com

132 QKLKGJ “Jeta/Vita"

Prishtinë

jeta.vita@yahoo.com & info@jetavita.org

133 Ridea

Prishtinë

134 RIINVEST INSTITUTE

Prishtinë

135 Rrjeti i Organizatave te Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase të Kosovës

Prishtinë

136 Rromani Baxt

Prizren

137 Santa Marija

Zvecan

rblagica@yahoo.com

138 Stacion-Qendra per art bashkohor Prishtinë

Prishtinë

139 SHL - Kosova

Rahovec

albertheta@stacion.org
shkumbin.ariﬁ@shlkosova.org,
info@slhkosova.org

140 Shoqata Afariste e Gruas SHE-ERA

Gjakovë

141 Shoqata e ekologëve "EKOSISTEMI"

Gjilan

e_sheriﬁ@yahoo.com

Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës

Prishtinë

teuta.bajgora-jasiqi@kosovopolice.com
tahire.haxholli@kosovopolice.com
shoqataegravepk@gmail.com

Shoqata e Gruas "Violete"

Prishtinë

142
143

ridea.institute@gmail.com & info@rideaks.org
riinvest@riinvestinstitute.org
rrograek@gmail.com
agushishpresa@yahoo.com
rromani_baxt@yahoo.com,
kpacaku@yahoo.com

wsheera@gmail.com

bedrije.shala@hotmail.com
info@ngo-zana.org ; tahire.gashi@ngozana.org & zymer.asani@ngo-zana.org

144 Shoqata e Gruas "Zana"

Klinë

145 Shoqata e Juristëve "NORMA"

Prishtinë

info@norma-ks.org, shnorma@hotmail.com

Prishtinë

handikos@handi-kos.org

Prishtinë

shvpdk1@hotmail.com info@shv-kosova.org
zefshala@hotmail.com &
ntereze@yahoo.com
info@motherteresasociety.org
shoqataksepsiko@gmail.com

Shoqata e Paraplegjikëve dhe Paralizës së Fëmijëve të Kosovës HANDIKOS
147 Shoqata e të verbërve e Republikës së Kosovës (SHVDP)
146

148 Shoqata Humanitare Bamirëse e Kosovës -Nëna Terezë

Prishtinë

149 Shoqata Kosovare e Psikologeve të Rinj

Prishtinë

150 Shoqata Kosovare për të Drejtat e Njeriut dhe Fëmijës (KAHCR)

Prishtinë

vsylhasi@kahcr-ks.org & oﬃce@kahcrks.org

151 Shoqata për Emancipimin e Femrës "ALMA"

Pejë

ojqalma@gmail.com
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152 Shoqata për Mbrojtjen e Bjeshkëve të Nemuna "ARNIKA"
Pejë
Shoqata për Teknologji të Informacionit dhe Telekomunikimit të Kosovës
153
Prishtinë
(STIKK)

arnika.ngo@gmail.com

154 Social Housing and Property Rights in Kosovo

Prishtinë

info@shprk.org, agron.beka@shprk.org

155 Solidar Suisse

Pejë dhe Prishtinë

info@solidar-suisse-kos.org

156 SOS Fshaterat e Femijëve

Prishtinë

157 Sport Sans Frontieres

Prishtinë

158 Svet Andjela

Mitrovicë

159 Syri i Vizionit

Pejë

info@soskosova.org
albana.zogu@soskosova.org
hom.kosovo@sportsansfrontieres.org
hom.kosovo@pl4y.international
oﬃce@svet-andjela.com &
svetandjela@yahoo.com
info@syriivizionit.org

160 The American Chamber of Commerce in Kosovo (AmCham)

Prishtinë

info@amchamksv.org

161 The Ideas Partnership

Prishtinë

theideaspartnership@gmail.com &
anemona.zeneli@theideaspartnership.org

162 Trashëgimia Kulturore Mbarëkombëtare

Prishtinë

163 Udruzenje Bosnjaka "OAZA"

Pejë

164
165
166
167
168

Prishtinë
Podujevë
Lipjan
Prishtinë
Lipjan

UNI Group
Veprimet Tona
Vizioni Drejt Përparimit
Women for Women International
Youth Association for Human Rights (YAHR)

169 Zensko Pravo
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info@stikk-ks.org

Mitrovicë

luljeta@tkm.com;
luljetalushtaku@hotmail.com
ub_oaza@hotmail.com,
sahitkan@gmail.com
kemalkandic@hotmail.com
oﬃce@uni-group.org
hasan.biraj@hotmail.com
iilazi@hotmail.com
igashi@womenforwomen.org
info.yahr@gmail.com
ruzicasimic@yahoo.com &
nvozenskopravo@gmail.com
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ADRESA
Rr. Bedri Pejani 7/A, 10000,
Prishtinë
Tel: +381 (0) 38 224 904,
+381 (0) 38 224 904
info@civikos.net

