Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Zyra e Kryeministrit-Ured Premijera-Office of the Prime Minister
Zyra për Qeverisje të Mirë/Kancelarija za Dobro Upravljanje/Office on Good
Governance

Këshilli për zbatimin e Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim me Shoqërinë Civile
2013-2017 në mbështetje të pikës 10 (dhjetë) të Vendimit të Qeverisë të Republikës së
Kosovës Nr.04/181, të datës 02/04/2014, me qëllim të sigurimit, koordinimit dhe
monitorimit të zbatimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile
2013-2017 (në tekstin e mëtejmë: Strategjia) si dhe “Planin e Veprimit për Zbatimin e
Strategjisë 2013 -2015” (në tekstin e mëtejmë: Plani i Veprimit), si dhe në bazë të
Rregullorres të punës Nr. 079/2014 të datës 28.10. 2014 dhe detyrat që dalin nga kjo
rregullore.
në mbledhjen e mbajtur më 18 dhjetor 2014 miraton:

PLANIN E PUNËS
Plani i punës për vitin 2015 për Këshillin për zbatimin e
Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim me Shoqërinë Civile
2013-2017
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Plani i Punës për vitin 2015 për Këshillin për zbatimin e Strategjisë Qeveritare për
bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013-2017
Në bazë të detyrave të punës që dalin nga Rregullorja e punës së Këshillit, detyrat kryesore të cilat janë definuar në planin
e Veprimit për vitin 2015 janë si në vazhdim:
Masa

Aktiviteti

Koordinimi
i Takimet
rregulltë i Punës Këshillit
së Këshillit

Institucioni
përgjegjës

e

rregullta

Instituci
onet
përkrahë
se

të ZQM, ZKM, Civikos

Afati
kohor
për
realizim

Kosto
Indikatorët
financiare
dhe burimi
financiar

Janar,
Prill,
Korrik,
Tetor

Të paktën
takime
mbajtura

Dokumentet
referuese

4 Strategjia
të Qeveritare për
Bashkëpunim
me Shoqëritë
Civile
20132017

Koordinimi
/bashkërendimi i Takimet e ekipeve te punes
ekipeve punuese
– takime minimalisht cdo te
dytin muaj

ZQM/
ZKM/
Koordinator
ët e ekipeve

Civikos

Janar,
Mars,
Maj,
Korrik,
Shtator,
Nëntor

Të paktën 6
takim
të
mbajtura
nga
çdo
ekip
punues

Monitorimi
zbatimit
strategjisë

ZQM

Civikos

Prill
2015

Matrica
për
monitorimin
është e zhvilluar
dhe aprovuar
nga Këshilli

i
të Monitorimi (definimi i
mjeteve) – zhvillimi i
matrices së monitorimit
dhe aprovimi i saj nga ana
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Strategjia
Qeveritare për
Bashkëpunim
me Shoqëritë
Civile
20132017

e Këshillit për të gjitha
instiucionet që janë
përgjegjëse për raportim në
Këshill
Monitorimi
i
zbatimit
të Raportimi prej ekipeve të
strategjisë
– punës në Sekretariat dhe
raportimi
i Keshill - cdo tre muaj- te
ekipeve punuese
pergaditete nga sekretariati
një matricë monitorimi
(sistem) e njëjtë për të gjitha
ekipet e punës

Koordinator Civikos
ët
e
grupeve/
ZQM

Monitorimi
i
zbatimit
të
strategjisë
–
raportet
për
implementimin
dhe publikimi

Koordinator Civikos
ët
e
grupeve/
ZQM

Vlerësimi i
zbatimit të
Strategjisë

Raportimi (mjetet?) –
mbledhja dhe pergaditja e
raporteve nga ana e
Sekretariatit, aprovimi i
tyre në Keshillë dhe
publikimi i raporteve*
a) Pergaditja e nje modeli te
metodologjise se vleresimit
te zbatimit te Strategjise
nga ana e Sekretariatit
b) Mbajtja e punetorise per
vleresimin e zbatimit te
Strategjise

ZQM/ZKM

Civikos

a)
Korrik
2015
b) Fundi
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Buxheti dhe
donatorë të
jashtëm

c) Aprovimi i ketij
vleresimit nga ana e
Keshillit dhe vendosja e
prioriteteve strategjike per
vitin 2016
Rishikimi
strategjisë

i Pas rekomandimve të
vlerësimit të kalohet në
rishikimin e mundshëm të
strategjisë

i 2015
c) fundi
i 2015

ZQM/ZKM
dhe
Këshilli

Civikos

Vërejtje: * Keshilli dhe institucionet pergjegjese raportet do ti publikojne në alfabetin e brajit dhe në gjuhen e shenjave
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Veprimi

Institucioni
përgjegjës

Institucionet
përkrahëse

Indikatorët e suksesit

Afati kohor për
realizim

Shkalla e
realizueshmëris
e (A, B , C, D
ose E)

Komentet

Kostoja
financiare dhe
burimi i
financimit

Prioritetet për zbatimin e strategjisë për vitin 2015
Objektivi Strategjik: 1. Pjesëmarrje e siguruar dhe e fuqizuar e shoqërisë civile në hartimin dhe
zbatimin e politikave dhe legjislacionit
Masa/Nënobjektivi Strategjik: 1.1. Hartimi/plotësim-ndryshimi i legjislacionit bazë/referues për përfshirje të
OShC në hartim dhe zbatim të politikave
Indikatori i masës: 1.1. Është hartuar legjislacioni bazë për përfshirje të OShC në hartim dhe zbatim të politikave
1.1.1. Identifikimi i
legjislacionit
përkatës për
hartim/plotësimndryshim

ZKM (Zyra
Ligjore)

1.1.1.a Analiza dhe
shqyrtimi i
ZKM (Zyra
legjislacionit në fuqi Ligjore)
lidhur me
pjesëmarrjen e
OSHC-ve në
hartimin dhe
zbatimin e
politikave dhe
legjislacionit

Ministritë e
linjës; OSHC-të;
Institucionet
tjera kompetene

1.1.1. Është
identifikuar
legjislacioni
përkatës për
hartim/plotësimndryshim

Ministritë e
linjës; OSHC-të;
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janar- shkurt
2015

10,000 EUR

1.1.1.b Organizimi i
një punëtorie të
përbashkët mes
akterëve të
përfshire në proces,
për të qartësuar
nevojen për
hartim/plotësim
ndryshim të
legjislacionit
përkates.
1.1.2. Hartimi i
akteve normative
të identifikuara
1.1.2.a Hartimi i
konceptdokumenteve (në
rast se del si nevojë
draftimi apo
plotësim-ndryshimi
i nje ligji konkret)
1.1.2.b Themelimi i
ekipit punues nga
ana e ZKM-së (me
përfshirjen e

ZKM (Zyra
Ligjore)

Ministritë e
linjës; OSHC-të;

Ministritë e ZKM(Zyra
linjës,
Ligjore); OSHCInstitucionet të;
tjera
kompetente
Zyra ligjore
te ZKM /
ministrite e
linjes, OSHC
–të

1.1.2. Janë hartuar
Aktet nënligjore
për zbatimin e
legjislacionit në
fuqi

Zyra ligjore
te ZKM /
ministrite e
linjes, OSHC
–të
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mars -qershor
2015

10,000 EUR

OSHC-ve)

1.1.2.c Hartimi i
akteve si dhe
konsultimi sipas
procedurave të
përcaktuara me
Rregulloren e
punës se qeverisë

Zyra ligjore
te ZKM /
ministrite e
linjes, OSHC
–të

Zyra Ligjore
1.1.2.d Miratimi nga te ZKM /
ministrite e
ana e Qeverisë
linjes, OSHC
–të

Masa/Nënobjektivi Strategjik: 1.2. Përcaktimi i standardeve të përfshirjes së OShC në hartimin dhe zbatimin e
politikave dhe legjislacionit
Indikatori i masës: 1.2. Janë përcaktuar standardet minimale të përfshirjes së OShC
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1.2.1. Krijimi i
platformës/databaz
ës e cila siguron
informatat mbi
profilin e
organizatave e
shoqërisë civile në
bazë të fushave të
tyre të veprimit

ZKM (Zyra
për
Qeverisje të
Mirë)

ZKM(Zyra
Ligjore, Zyra për
Planifikim
Strategjik, Zyra
Administrative,
Sekretariati
Koordinues i
Qeverisë); MAP
(DRNOJQ);
OSHC-të;

1.2.1. Janë siguruar
informatat mbi
profilin e
organizatave të
shoqërisë civile
përmes hulumtimit
në bazë të fushave
të tyre të veprimit

1.2.1.a Draftimi i
termave te
referencës rreth
përmbajtjes së
databazës

Zyra për
Planifikim
ZKM (Zyra
për Qeverisje Strategjik, Zyra
Administrative,
të Mirë)
Sekretariati
Koordinues i
Qeverisë); MAP
(DRNOJQ);
OSHC-të;
Zyra për
Planifikim
ZKM (Zyra
1.2.1.b Shpallja e një për Qeverisje Strategjik, Zyra
Administrative,
konkursi publik për të Mirë)
Sekretariati
dizajnimin dhe
Koordinues i
mirëmbajtjen e
Qeverisë); MAP
platformës/
(DRNOJQ);
databases (është
OSHC-të;
mundësia qe ZQM
databazën ta merr
si të gatshme nga
disa OJQ qe tanimë
janë në proces të
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prill -qershor
2015

5,000 EUR

krijimit të kësaj
databaze)

1.2.1.c
Funksionalizimi i
Databazës dhe
mundësia për të
qenë e qasshme për
publikun.

Zyra për
Planifikim
ZKM (Zyra
për Qeverisje Strategjik, Zyra
Administrative,
të Mirë)
Sekretariati
Koordinues i
Qeverisë); MAP
(DRNOJQ);
OSHC-të;

1.2.2. Përcaktimi i
standardeve
minimale për
konsultime
publike

ZKM (Zyra
Ligjore)

ZKM(Zyra për
Qeverisje të
Mirë, Zyra për
Planifikim
Strategjik,
Sekretariati
Koordinues i
Qeverisë; Zyra
për Komunikim
Publik);OSHCtë;

1.2.2. Janë
përcaktuar
standardet në
konsultim me
shoqërinë civile
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janar-prill
2015

5,000 EUR

1.2.2.a Themelimi i
ekipit punues për
hartimin e
Udhëzimit
administrative ku
përcaktohen
standardet
minimale për
konsultime publike

ZKM (Zyra
Ligjore)

Zyra për
Planifikim
Strategjik,
Sekretariati
Koordinues i
Qeverisë; Zyra
për Komunikim
Publik);OSHC-të

-//1.2.2.b Hartimi i
Udhëzimit
administrativ
1.2.3. Miratimi i
aktit rregullativ
për standardet
minimale për
konsultime
publike
2.1.3.aMiratimi nga
Qeveria i
Udhëzimit
Administrativ
1.2.4. Promovimi i
aktit përkatës për

ZKM (Zyra
Ligjore)

ZKM (Zyra
Ligjore)

1.2.3. Është
miratuar aktit
rregullativ për
standardet
minimale të
përfshirës OSHC

prill 2015

0 EUR

1.2.4. Është
promovuar akti

qershor dhjetor 2015

5,000 EUR

ZKM (Zyra
Ligjore)

ZKM (Zyra

ZKM (Zyra
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standardet
minimale të
përfshirjes së
OShC
1.2.4.a Organizimi i
një tryezë
promovuese me
pjesëmarrjen e
institucioneve dhe
OSHC-ve;

e
Komunikim
it);

përkatës për
standardet e
përfshirjes së
OShC

ZKM (Zyra e ZKM (Zyra
Komunikimi Ligjore; Zyra për
t);
Qeverisje të
Mirë); OSHC-të

1.2.4.b Draftimi dhe ZKM (Zyra e
Komunikimi
shpërndarja e
t);
broshurave,
fllajerave.

1.2.4.c Shfrytëzimin
e teknologjise
informative
perfshire edhe
rrjetet sociale
(facebook, twiter,
instagram)

Ligjore; Zyra për
Qeverisje të
Mirë); OSHC-të

ZKM (Zyra
Ligjore; Zyra për
Qeverisje të
Mirë); OSHC-të

ZKM (Zyra e ZKM (Zyra
Komunikimi Ligjore; Zyra për
t);
Qeverisje të
Mirë); OSHC-të
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Masa/Nënobjektivi Strategjik: 1.3. Ngritja e kapaciteteve profesionale të nëpunësve civil dhe pjesëtarëve të
OShC në hartimin dhe zbatimin e politikave dhe legjislacionit
Indikatori i masës: 1.3. Janë ngritur kapacitetet profesionale të nëpunësve civilë dhe pjesëtarëve të OShC-ve
1.3.1. Identifikimi i
nevojave për
trajnime të
nëpunësve civil
dhe përfaqësuesve
të OSHC

1.3.1.a Realizimi i
një Pyetësori/
Hulumtim me
respondent nga
nëpunësit civilë dhe
OSHC- të

1.3.1.b Organizmi i
një punëtorie ku do
të analizohen
rezultatet e dala
nga pyetësori;

ZKM (Zyra
për
Qeverisje të
Mirë);
OSHC-të

ZKM(Zyra
Ligjore, Zyra për
Planifikim
Strategjik); MAP
(Departamenti i
Administratës së
Shërbimit Civil;
IKAP); OSHCtë;

1.3.1. Janë
identifikuar
nevojat për
trajnime të
nëpunësve civil
dhe përfaqësuesve
të OSHC

ZKM (Zyra
për Qeverisje
të Mirë);
OSHC-të

ZKM (Zyra
për Qeverisje
të Mirë);
OSHC-të

12

maj -qershor
2015

15,000 EUR

1.3.2. Hartimi i
programeve për
trajnim të
vazhdueshëm të
nëpunësve civilë
dhe OSHC

1.3.2.a Hartohen
programet e
trajnimit mbi bazën
e rezulltateve të
dala nga pyetësori
dhe përfundimet
nga punëtoria

ZKM (Zyra
për
Qeverisje të
Mirë);
OSHC-të

ZKM(Zyra
Ligjore, Zyra për
Planifikim
Strategjik); MAP
(Departamenti i
Administratës së
Shërbimit Civil;
IKAP); OSHCtë;

1.3.2. Janë hartuar
programet për
trajnim të
vazhdueshëm të
nëpunësve civilë
dhe OSHC

korrik -shtator
2015

10,000 EUR

ZKM(Zyra
Ligjore, Zyra për
Planifikim
Strategjik; Zyra
për Qeverisje të
Mirë); MAP
(Departamenti i
Administratës së

1.3.3. Janë
organizuar
trajnimet për
nëpunës civilë dhe
përfaqësues të
OShC

shtatordhjetor 2015

60,000 EUR

ZKM (Zyra
për Qeverisje
të Mirë);
IKAP;
OSHC-të

1.3.2.b Aprovimi i
programit te
trajnimeve

ZKM (Zyra
për Qeverisje
të Mirë);
IKAP;
OSHC-të

1.3.3. Organizimi i
trajnimeve për
nëpunës civilë dhe
përfaqësues të
OShC

MAP
(IKAP);
OSHC-të
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Shërbimit Civil);
OSHC-të;

1.3.3.a ZQM, MAP,
IKAP në
bashkëpunim me
OSHC-të
organizojnë
trajnimet me
nëpunës civilë dhe
përfaqësues të
OShC-ve
1.3.4. Hartimi i
materialeve
informuese dhe
fushata mediale
për vetëdijesim

1.3.4.a Draftimi i
materialeve
informues dhe

MAP
(IKAP);
OSHC-të

ZKM (Zyra
për
Qeverisje të
Mirë)

ZKM(Zyra
Ligjore, Zyra për
Planifikim
Strategjik; Zyra
për Qeverisje të
Mirë); MAP
(Departamenti i
Administratës së
Shërbimit Civil);
OSHC-të;

Ne fund te 2015, te
jenë mbajtur 3-4
trajnime

ZKM (Zyra e
Komunikimit);
OSHC-të

1.3.4. Është hartuar
materiali
informuese dhe
janë ndërmarrë
fushata mediale
për vetëdijesim

ZKM (Zyra
ZKM (Zyra e
për Qeverisje Komunikimit);
të Mirë)
OSHC-të
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shtatordhjetor 2015

5,000 EUR

shërndarja e tyre
(broshura, fllajera)

1.3.4.b Organizimi i
një tryezë
promovuese me
pjesëmarrjen e
institucioneve dhe
OSHC-ve;

1.3.4.c Realizimi i
një fushate mediale
(emisione, spote
promovues

ZKM (Zyra e
Komunikimit);
ZKM (Zyra
për Qeverisje OSHC-të
të Mirë)

ZKM (Zyra e
Komunikimit);
ZKM (Zyra
për Qeverisje OSHC-të
të Mirë)

ZKM (Zyra e
Komunikimit);
1.3.4.d Shfrytëzimin ZKM (Zyra
e teknologjise
për Qeverisje OSHC-të
informative
të Mirë)
perfshire edhe
rrjetet sociale
(facebook, tëiter,
Instagram
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Masa/Nënobjektivi Strategjik: 1.4. Ndërtimi i sistemit të mbikëqyrjes dhe i raportimit për përfshirje të OShC
Indikatori i masës: 1.4. Është ndërtuar sistemi i mbikqyrjes dhe i raportimit
1.4.1. Krijimi i
mekanizmit për
mbikqyrje të
zbatimit të
standardeve për
konsultime
publike

ZKM (Zyra
për
Qeverisje të
Mirë)

ZKM (Zyra
Ligjore, Zyra për
Planifikim
Strategjik,
Sekretariati
Koordinues i
Qeverisë, Zyra
për Komunikim
me Publikun);
OSHC-të

1.4.1. Është krijuar
mekanizmi për
mbikqyrje të
zbatimit të
standardeve për
konsultime
publike

tetor -dhjetor
2015

1.4.4. Ekziston
mbikëqyrja dhe
raportimi i
përfshirjes së
OShC Janë hartuar
dhe publikuar
raportet e rregullta

nentor dhjetor 2015

Burime
njerëzore

20,000 EUR

ZKM (Zyra
1.4.1.a Këshilli merr për Qeverisje
vendim për krijimin të Mirë)
e mekanizmit për
mbikqyrje të
zbatimit të
standardeve për
konsultime publike,
1.4.2 Mbikëqyrja
dhe raportimi I
vazhduesh
përfshirjes së
OShC

Institucioni/
et
përgjegjës/e
për zbatimin
e veprimit të
caktuar
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Kosto
administrati
ve

mbi përfshirjen e
OSHC dhe
konsultimin e tyre
në hartimin e
politikave dhe
legjislacionit
1.4.2.a Mekanizmi i
krijuar, i raporton
Këshillit në baza tre
mujore

Veprimi

Institucioni/
et
përgjegjës/e
për zbatimin
e veprimit të
caktuar

Institucioni
përgjegjës

Institucionet
përkrahëse

Indikatorët e
suksesit

Afati kohor për
realizim

Shkalla e
realizueshmëris
e (A, B , C, D ose
E)

Komentet

Kostoja
financiare dhe
burimi i
financimit

Objektivi Strategjik: 2. Sistem i ndërtuar i kontraktimit të shërbimeve publike për organizatat e
shoqërisë civile
Masa/Nënobjektivi Strategjik: 2.1. Hartimi i kornizës ligjore që rregullon procedurat e kontraktimit të
shërbimeve publike nga OShC dhe që përcakton fushat e kontraktimit
Indikatori i masës: 2.1. Është hartuar korniza ligjore për rregullimin e procedurave të kontraktimit të shërbimeve publike nga
OShC
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2.1.1. Themelimi i
një grupi të
përbashkët për
ndërtimin e sistemit
për kontraktim të
shërbimeve publike
nga OSHC

2.1.1.a identifikimi i
institucioneve
pergjegjese/kompet
ente qe do te jene
pjese grupit
pununes
2.1.1.b Percaktimi i
mandatit dhe
Aprovimi I vendimit
nga ana e skreterait
per krijimin e grupit
te perbashket

ZKM (Zyra
për
Qeverisje
të Mirë);
Grupi i
përbashkët
i themeluar

KRPP, Ministria
e Financave,
Ministritë e
linjës,
Institucionet
tjera kompetente;
OSHC-të

2.2.1. Është
themeluar trupa e
përbashkët për
përcaktimin e
standardeve dhe
parimeve për
kontraktim të
shërbimeve
publike nga
OSHC

ZKM (Zyra
për
Qeverisje të
Mirë);
Grupi i
përbashkët i
themeluar
ZKM (Zyra
për
Qeverisje të
Mirë);
Grupi i
përbashkët i
themeluar
-//-

2.1.1.c
Funksionalizimi i
ketij grupi
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janar -mars
2015

Kosto
administrati
ve

2.1.2. Analiza e
kornizës ligjore
aktuale për
rregullimin e
procedurave të
kontraktimit të
shërbimeve publike
nga OShC
2.1.2.a identifikimi I
legjislacionit aktual
qe rregullon
procedurat e
kontraktimit te
sherbimeve publike
2.1.2.b Raporti me
rekomandime per
plotesim ndryshim
te legjislacionit
aktual per rregullin
e procedurave te
sherbimeve publike
nga OSHC
2.1.2.c Angazhimi I
nje eksperti per kete
analize

ZKM (Zyra
Ligjore);
Grupi i
përbashkët
i themeluar

Ministritë e
linjës,
Institucionet
tjera kompetente;
OSHC-të

2.1.1. Është
analizuar korniza
ligjore aktuale për
rregullimin e
procedurave të
kontraktimit të
shërbimeve
publike nga OShC

ZKM (Zyra
Ligjore);
Grupi i
përbashkët i
themeluar

ZKM (Zyra
Ligjore);
Grupi i
përbashkët i
themeluar

Mars Shtator 2015

mars - qershor
2015

a. Raporti me
rekomandime I
hartuar dhe I
publikuar

ZKM (Zyra
Ligjore);
Grupi i
përbashkët i
themeluar
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Shtator 2015

10,000 EUR

2.1.3. Identifikimi i
fushave që OSHC
mund të
kontraktohen për
ofrimin e
shërbimeve publike

2.1.3.a Hulumtim I
fushave te caktuara
qe aktualisht
kontraktohen per
ofrim te sherbimeve
publike nga OSHC

2.1.3.b Identifikimi
fushave te reja te
kontraktimit te
sherbimeve publike
nga OSHC
2.1.4. Identifikimi i
OSHC që kanë
ekspertizë për
ofrimin e
shërbimeve të
caktuara

ZKM (Zyra
për
Qeverisje
të Mirë);
Grupi i
përbashkët
i themeluar

ZKM (Zyra për
Planifikim
Strategjik);
Ministritë e
linjës,
Institucionet
tjera kompetente;
OSHC-të

2.1.2. Janë
identifikuar
fushat në të cilat
OSHC mund të
kontraktohen për
ofrimin e
shërbimeve
publike

mars - dhjetor
2015 / 2016

ZKM (Zyra
për
Qeverisje të
Mirë);
Grupi i
përbashkët i
themeluar

a. mars dhjetor 2015

ZKM (Zyra
për
Qeverisje të
Mirë);
Grupi i
përbashkët i
themeluar
ZKM (Zyra
për
Qeverisje
të Mirë);
Grupi i
përbashkët
i themeluar
-//-

2016

Ministritë e
linjës,
Institucionet
tjera kompetente;
OSHC-të

2.1.3. Janë
identifikuar
organizatat që
kanë ekspertizë
për ofrimin e
shërbimeve të
caktuara

a,b, mars dhjetor 2015

mars - dhjetor
2015

2.1.4.a. Hulumtimi
I veprimtarisë
sëOSHC
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10,000 EUR

8,000 EUR

2.1.4.b. identifikimi I
ketyre OSHC
2.1.7. Katalogimi i
shërbimeve publike
që mund të
kontraktohen nga
OSHC

mars - dhjetor
2015

-//-

ZKM (Zyra
për
Qeverisje
të Mirë);
Grupi i
përbashkët
i themeluar
ZKM (Zyra
për
2.1.7.a. Perpilimi i
Qeverisje të
katalogut mbi
sherbimet publike qe Mirë);
mund te
kontraktohen nga
OSHC
ZKM (Zyra
për
2.1.7.b. Publikimi i
Qeverisje të
katalogut
Mirë);

Ministritë e
linjës,
Institucionet
tjera kompetente;
OSHC-të

2.1.6. Janë
kataloguar
shërbimet publike
që mund të
kontraktohen nga
OSHC

tetor - dhjetor
2015

7,000 EUR

Vërejtje: Nënmasat 2.1.5, 2.1.6 si dhe Masa 2.2 dhe dhe 2.3 nga Plani i veprimit 2013-2015 nuk janë prezantuar në tabelën e

mësipërme sepse ato janë të planifikuara për tu implementuar në vitet 2016 resepktivihst 2017.
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Veprimi

Institucioni
përgjegjës

Institucionet
përkrahëse

Indikatorët e suksesit

Afati kohor për
realizim

Shkalla e
realizueshmërise
(A, B, C, D ose E)

Komentet

Kostoja
financiare dhe
burimi i
financimit

Objektivi Strategjik: 3. Sistem i ndërtuar dhe kritere të përcaktuara për përkrahje financiare për OShC
Masa/Nënobjektivi Strategjik: 3.1. Reformimi i legjislacionit për zbatim të përbashkët të projekteve
Indikatori i masës: 3.1. Është hartuar dhe përshtatur legjislacioni për financim të projekteve që zbatohen nga OShC-të
3.1.1. Analizë e
legjislacionit ekzistues
për zbatim të
përbashkët të
projekteve

Ministria e
Financave

KRPP; ZKM (Zyra
Ligjore); OSHC-të

Ministria e
3.1.1.a Angazhimi I nje Financave
eksperti te fushes per
identifikimin e
barrierave ligjore per
prokurim te
sherbimeve te OJQ-te
(p.sh. Ligjit për
prokurimin publik dhe
Ligjit për menaxhimin e
financave publike dhe
përgjegjësitë)

KRPP; ZKM (Zyra
Ligjore); OSHC-të

3.1.1. Është
analizuar
legjislacioni
ekzistues për zbatim
të përbashkët të
politikave dhe
projekteve

janar-mars
2015

Janar - shkurt
2015
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Zbatimi i
5,000 EUR
përbashkët i
projekteve
nënkupton
kontraktimin
e OShC-ve për
të zbatuar
pjesë/projekte
të caktuara të
programit
qeveritar

3.1.1.b Organizimi I nje
punetorie te
perbashket Qeverishoqeri civile per
validimin e te
gjeturave te ekspertit
dhe prodhimin e
rekomandimeve
konkrete
3.1.2. Përshtatja e
legjislacionit konform
nevojave të
identifikuara përmes
analizës

3.1.2.a Perfshirja ne
agjenden legjislative te
ligjeve te cilat
vleresohen qe duhet te
hartohen/ndryshohen
3.1.2.b Themelimi I
grupit punues/grupeve
punuese per
hartimin/ndryshimin e
ligjeve perkatese
3.1.2.c Puna e grupit
punues/grupeve
punuese, perfshire
procesin e konsultimit

ZKM (Zyra
për
Qeverisje të
Mirë;
Ministria e
Financave

KRPP; ZKM (Zyra
Ligjore); OSHC-të

Mars 2015

Ministria e
Financave

KRPP; ZKM (Zyra
Ligjore); Ministritë
e linjës; OSHC-të

Ministria e
Financave

KRPP; ZKM (Zyra
Ligjore); Ministritë
e linjës; OSHC-të

prill 2015

Ministria e
Financave

KRPP; ZKM (Zyra
Ligjore); Ministritë
e linjës; OSHC-të

maj 2015

Ministria e
Financave

KRPP; ZKM (Zyra
Ligjore); Ministritë
e linjës; OSHC-të

maj - tetor 2015

3.1.2. Është
prill-dhjetor
përshtatur
2015
legjislacioni konform
nevojave të
identifikuara përmes
analizës
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10,000 EUR

publik me te gjitha
palet e interesit

3.1.2.d Aprovimi I
ligjeve te
hartuara/ndryshuara
ne Qeveri dhe
percjellja ne Kuvendin
e Kosoves

ZKM (Zyra
Ligjore)

nentor - dhjetor
2015

Masa/Nënobjektivi Strategjik: 3.2. Krijimi i mjedisit inkurajues për filantropi dhe sponzorizim
Indikatori i masës: 3.2. Është krijuar ambient i përshtatshëm dhe inkurajues për filantropi dhe sponsorizim
3.2.1. Hartimi dhe
miratimi i ligjit për
filantropi dhe
sponsorizim

Ministria e
Financave

ZKM (Zyra Ligjore);
Ministritë e linjës;
OSHC-të

Keshilli

ZKM (Zyra Ligjore);
Ministritë e linjës;
OSHC-të

dhjetor 2014

Ministria e
Financave;
ZKM (Zyra
Ligjore)

ZKM (Zyra Ligjore);
Ministritë e linjës;
OSHC-të

shkurt 2015

3.2.1.a Vendimi i
Keshillit per zgjerimin e
fusheveprimit te
projekt ligjit/koncept
dokumentit per
sponzorizim dhe
perfshirja ne Agjenden
Legjislative
3.2.2.b Themelimi I
grupit punues per
hartimin e projekt-ligjit

3.2.1. Është hartuar
dhe miratuar ligji
për filantropi dhe
sponsorizim
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janar- dhjetor
2015

Ligj i
përgjithshëm,
jo i kufizuar
në ndonjë
sektor të
caktuar

10,000 EUR

3.1.2.c Puna e grupit
punues, perfshire
procesin e konsultimit
publik me te gjitha
palet e interesit
3.1.2.d Aprovimi I
projekt-ligjit

Ministria e
Financave;
ZKM (Zyra
Ligjore)

ZKM (Zyra Ligjore);
Ministritë e linjës;
OSHC-të

mars - dhjetor
2015

ZKM (Zyra
Ligjore)

2016

Masa/Nënobjektivi Strategjik: 3.3. Standardizimi i statusit për përfitim publik
Indikatori i masës: 3.3. Statusi për përfitim publik është përshtatur dhe standardizuar
3.3.1. Analizë e
legjislacionit dhe
mekanizmave të
statusit të përfitimit
publik

3.3.1.a Permbledhja
dhe publikimi I
analizave ekzistuese
per Statusin per
Perfitim Publik ne
Kosove

ZKM (Zyra
për
Qeverisje të
Mirë; Zyra
Ligjore)

MAP (DRNOJQ);
Ministria e
Financave; OSHCtë

ZKM (Zyra
Ligjore)

ZQM, DOJQ,
Ministria e
Financave, OSHC-te

prill 2015

, Keshilli, ZQM,
DOJQ, Ministria e
Financave, OSHC-te

maj-qershor
2015

Ekipi per
3.3.1.b Takimet e Ekipit objektivin
strategjik 3
per Objektivin
Strategjik 3 per
diskutimin e te
gjeturave dhe
rekomandimeve

3.3.1. Është
analizuar
legjislacioni dhe
mekanizmat e
statusit të përfitimit
publik
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prill -qershor
2015

Kosto
administrative

3.3.2. Plotësimi dhe
harmonizimi i
legjislacionit për
statusin e përfitimit
publik

3.3.2.a Themelimi I
grupit punues per
hartimin e projekt-ligjit
3.3.2.b Puna e grupit
punues, perfshire
procesin e konsultimit
publik me te gjitha
palet e interesit
3.3.2.c Aprovimi I
projekt-ligjit dhe
percjellja ne Kuvendin
e Kosoves

MAP
(DRNOJQ);
ZKM (Zyra
Ligjore)

ZKM (Zyra për
Qeverisje të Mirë);
Ministria e
Financave; OSHCtë

3.3.2. Është
plotësuar dhe
harmonizuar
legjislacioni për
statusin e përfitimit
publik

harmonizimi
qershor dhjetor 2015;

MAP
(DRNOJQ);
ZKM (Zyra
Ligjore)
MAP
(DRNOJQ);
ZKM (Zyra
Ligjore)

qershor 2015

ZKM (Zyra
Ligjore)

2016

5,000 EUR

qershor dhjetor 2015

Masa/Nënobjektivi Strategjik: 3.4. Përfshirja e shoqërisë civile në mekanizmat për koordinim me donatorët
Indikatori i masës: 3.4. Shoqëria civile është përfshirë në mekanizmat për koordinim me donatorët
3.4.1. Hapja e
mekanizmit ekzistues
dhe bazës së të
dhënave të
donatorëve për
kontribut dhe
shfrytëzim nga OSHCtë

Ministria e
Integrimit
Europian

ZKM (Zyra për
Qeverisje të Mirë);
OSHC-të

3.4.4. Është hapur
janar-qershor
baza e të dhënave të 2015
donatorëve për
input dhe shfrytëzim
nga OSHC
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Kosto
administrative

3.4.1.a Vendimi per
hapjen e Forumit per
Donatore per
pjesemarrje te
shoqerise civile
3.4.1.b Perzgjedhja e
anetareve nga
shoqeria civile, ne baze
te procedurave te
hapura, demokratike
dhe transparente
3.4.1.c Mundesimi i
kontributit dhe
shfrytezimit te
Databazes se
Donatoreve edhe per
shoqerine civile

Ministria e
Integrimit
Europian

mars 2015

Ministria e
Integrimit
Europian

CiviKos, Keshilli

shkurt-mars
2015

Ministria e
Integrimit
Europian

ZKM (Zyra për
Qeverisje të Mirë);
OSHC-të

shkurt-qershor
2015

Masa/Nënobjektivi Strategjik: 3.5. Përcaktimi i kritereve për dhënien dhe zbatimin e granteve nga fondet publike
Indikatori i masës: 3.5. Grantet nga fondet publike shpërndahen dhe zbatohen në bazë të kritereve të paracaktuara
3.5.1. Përcaktimi i
modelit të Skemës
Nacionale të Granteve
për Shoqëri Civile
(SNG) (Fondi
Kombëtar për
zhvillimin e shoqërisë
civile)

ZKM (Zyra
për
Qeverisje të
Mirë)

Ministria e
Financave; OSHCtë

3.5.1. Është
përcaktuar modeli i
Skemës Nacionale të
Granteve
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janar - dhjetor
2015

5,000 EUR

3.5.1.a Prezantimi i
modeleve te fondeve
publike nga vendet
tjera europiane
(brenda Ekipit per
Objektivin Strategjik 3,
Keshillit dhe per
publikun e gjere)
3.5.1.b Angazhimi i nje
eksperti te fushes per
studim te fiziblitetit
rreth aplikueshmerise
se modeleve speifike
ne Kosove
3.5.1.c Organizimi I
diskutimeve dhe
konsultimeve publike
rreth modelit per
fondet publike, bazuar
ne studimin e
fizibilitetit
3.5.1.d Vendimi I
Keshillit per modelin e
fondeve publike
3.5.7. Publikimi i
raporteve mbi
projektet përfituese,
OSHC-të përfituese,
dhe rezultatet e
projekteve

ZKM (Zyra
per
Qeverisje te
Mire)

Ministria e
Financave; OSHC-të

janar-mars 2015

Ministria e
Financave

ZKM, OSHC-te

janar - qershor
2015

Ministria e
Financave

ZKM, OSHC-te

qershor - nentor
2015

Keshilli per
zbatimin e
Strategjise
Skema
Nacionale e
Granteve
(SNG)

dhjetor 2015

ZKM (Zyra për
Qeverisje të Mirë);
Ministria e
Financave; OSHCtë

3.5.7. Janë publikuar
raportet mbi
projektet përfituese,
OSHC-të përfituese,
dhe rezultatet e
projekteve
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janar - qershor
2015

N/A

ZKM

janar 2015

3.5.7.a Vendimi per
publikimin proaktiv te
te gjitha fondeve qe
ndahen nga buxheti i
Kosoves per OJQ-te
3.5.7.b Zhvillimi dhe
aplikimi I
formatit/formularit
unik per publikim te
informatave
3.5.7.c Publikimi
proaktiv nga te gjitha
njesite qeveritare
3.5.8. Përkrahje e
projekteve/bashkëfina
ncim i OSHCve me
përqindje të caktuar
për fondet e BE-së për
shoqëri civile

3.5.8.a Vendimi per
bashkefinancimin
automatik te
projekteve te OSHC-ve
qe financohen nga BE
(sipas perqindjes se
percaktuar nga BE)

Ministria e
Financave

Keshilli

shkurt-mars
2015

Ministrite e
linjes

Ministria e
Financave

prill-qershor
2015

ZKM (Zyra
për
Qeverisje të
Mirë);

Ministria e
Financave; OSHCtë

Qeveria

Ministria e
Financave

3.5.8. Janë
përkrahur projektet
e OSHC me
përqindje të caktuar

janar-qershor
2015

janar-shkurt
2015
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Procedurat
dhe kriteret
për
bashkëfinanci
m të jenë në
përputhje me
kërkesat e BEsë

N/A

3.5.8.b Perfshirja e
fondeve perkatese ne
Buxhetin e Kosoves
dhe KASH

Ministria e
Financave

mars-qershor
2015

Masa/Nënobjektivi Strategjik: 3.6. Përcaktimi i kritereve për përkrahjen jo financiare për OShC
Indikatori i masës: 3.6. Kriteret për përkrahjen jo financiare për OShC janë përcaktuar
3.6.1. Analiza e
legjislacionit të
tanishëm që rregullon
mënyrën e përkrahjes
jo-financiare

ZKM (Zyra
Ligjore)

Ministritë e linjës;
OSHC-të

3.6.1. Është
analizuar
legjislacioni i
tanishëm që
rregullon mënyrën e
përkrahjes jo
financiare

janar -dhjetor
2015
5,000 EUR

ZKM

janar-qershor
2015

ZKM

korrik-dhjetor
2015

ZKM

dhjetor 2015

3.6.1.a Angazhimi I
ekspertit te fushes per
analizen e legjislacionit
ne fuqi
3.6.1.b Diskutimi dhe
validimi I
rekomandimeve me te
gjitha palet e interesit
3.6.1.c Perfshirja ne
Agjenden Legjislative
te vitit 2016 te ligjeve
qe rekomandohet per
tu hartuar/ndryshuar
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Vërejtje: Nënmasat 3.2.2; 3.5.2; 3.5.3; 3.5.4; 3.5.5; 3.5.6 si dhe 3.6.2 nga Plani i veprimit 2013 -2015 nuk janë prezantuar në
tabelën e mësipërme sepse ato janë të planifikuara për tu implementuar në vitet 2016 resepktivihst 2017.
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Institucioni
përgjegjës

Veprimi

Institucionet
përkrahëse

Indikatorët e suksesit

Afati kohor për
realizim

Shkalla e
realizueshmërise
(A, B, C, D ose E)

Komentet

Kostoja
financiare dhe
burimi i
financimit

Objektivi Strategjik: 4. Nxitja e qasjes së integruar në zhvillimin e vullnetarizmit
Masa/Nënobjektivi Strategjik: 4.1. Identifikimi i nevojave dhe profilit të vullnetarizmit në Kosovë
Indikatori i masës: 4.1. Nevojat dhe profili i vullnetarizmit në Kosovë janë identifikuar
4.1.1. Identifikimi i
aktorëve përgjegjës

4.1.1.a. Perpilimi I nje
liste me kontakte te
aktereve te mundshem,

ZQM

MKRS; Ministritë e
linjës, OSHC-të

4.1.1. Janë
identifikuar dhe
kontaktuar aktorët
përgjegjës

ZQM

MKRS; Ministritë e
linjës, OSHC-të,
Keshilli

4.1.1.a Databaza e
janar 2015
zhvilluar me 20
aktere te identifikuar
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janar-mars
2015

Kosto
administrativ
e
Akteret e
mundshem:
ZQM, ZL/ZKM,
CiviKos, MKRS,
ZPS/ZKM,
MAPL, MPMS,
KVRL, UNVolunteers,
Kryqi i Kuq,
Shoqata e
pensionereve,
Rrjeti i
shoqatave te
grave, Forumi
kulturor

4.1.1.b. Takime
individuale me disa
aktere te mundshem
- Informim I aktereve
per Strategjine, punen
dhe planin e Keshillit

ZQM

MKRS; Ministritë e
linjës, OSHC-të,
Keshilli

4.1.1.b Te gjithe
akteret jane
informuar per
strategjine, punen
dhe planin

janar - mars
2015

4.1.2. Themelimi i
grupit ndërsektoral për
vullnetarizëm

ZQM

Të gjithë aktorët
përgjegjës,
përfshirë OSHC-të

Themelimi
(janar-mars
2015)

4.1.2.a. Zyrtarizimi dhe
funksionalizimi I grupit
- takime te grupit dhe
krijimi I nje kornize te
veprimit
- zhvillimi i planit te
punes (duke I rishikuar
edhe masat e
percaktuara per vitin
2016)

ZQM

4.1.2. Është
themeluar grupi
ndësektoral për
vullnetarizëm
4.1.2.a Grup
funksional me plan
te punes dhe kornize
te veprimit

4.1.3. Është
analizuar profili i
vullnetarizmit në
Kosovë

prill-dhjetor
2015

10,000 EUR

Analize e detajuar

prill-nentor
2015

10,000 EUR

4.1.3. Analizimi i profilit Grupi i
të vullnetarizmit në
themeluar
Kosovë
4.1.3.a Analizimi I
legjislacionit qe prekin
vullnetarizmin

Grupi
punues /
termat e
references

ZQM/MF, Keshilli,
donatoret, OSHC
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Funksionalizimi
dhe veprimi
(prill - dhjetor
2015)

Kosto
administrativ
e
Komunikimi
dhe
bashkepunimi I
rregullt me
Keshillin

Takimi I
themelimit,
puntoria,
takimet e
grupit
(5,000 Eur)

4.1.3.b Analizimi I
sektorit te shoqerise
civile (shembujt e
suksesit dhe mesimet e
mesuara)
4.1.3.c Analizimi I
pervojave
nderkombetare (rastet
studimore)

Grupi
punues /
termat e
references

ZQM/MF, Keshilli,
donatoret, OSHC

Analize e detajuar

prill-nentor
2015

10,000 EUR

Grupi
punues /
termat e
references

ZQM/MF, Keshilli,
donatoret, OSHC

Analize e detajuar

prill-nentor
2015

4.1.3.d Analizimi i
motivimit te
vullnetarizmit ne
Kosove
4.1.3.e Konferenca per
publikimin e analizave
dhe rekomandimeve

Grupi
punues /
termat e
references
Grupi
punues/
ZQM

ZQM/MF, Keshilli,
donatoret, OSHC,
Universitetet

Analize e detajuar

prill-nentor
2015

10,000 EUR

ZQM/MF, Keshilli,
donatoret, OSHC

Konferenca e
mbajtur

dhjetor 2015

7,000 EUR

10,000 Eur per
hulumtim
10,000 Eur per
vizite
studimore

20,000 EUR

Vërejtje: Nënmasat 4.1.4 si dhe ato nga Masa 4.2.: 4.2.1 dhe 4.2.2 nga Plani i veprimit 2013 -2015 nuk janë prezantuar në
tabelën e mësipërme sepse ato janë të planifikuara për tu implementuar në vitet 2016 resepktivihst 2017.
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