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Takim i dytë i Këshillit për Zbatimin e Strategjisë Qeveritare
për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013 – 2017

Takimi i dytë i Këshillit për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013 – 2017,
mbajtur më 19.12.2014
Zyra e Kryeministri/Zyra për Qeverisje të
Mirë në bashkëpunim me CiviKos-in ka
organizuar takimin e dytë të Këshillit për
zbatimin e Strategjisë Qeveritare për
bashkëpunim me Shoqërinë Civile 20132017. Takimi është mbajtur me dt. 19
dhjetor 2014 duke filluar nga ora 10:00 në
Ndërtesën e Qeverisë, Kati 0, Salla P38,
Prishtinë.
Takimi i Këshillit është bashkëkryesuar nga
Sekretari i Përgjithshëm në Zyrën e
Kryeministrit, z. Fitim Krasniqi, dhe znj.
Valdete Idrizi, përfaqësuese e platformës
CiviKos.

Qëllimi i takimit ishte:
 Prezantimi dhe aprovimi i Planit
të Punës për vitin 2015 për
Këshillin.
 Prezantimi i raportit
afatshkurtër për punën e
Këshillit.
 Lansimi i ueb faqes së ZQM për
Bashkëpunim me Shoqërinë
Civile
 Publikimi i informatorit për
procesin e bashkëpunimit me
Shoqërinë Civile 2013-2017.
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Kryesuesi i Këshillit z. Krasniqi ka veçuar të
arriturat në tremujorin e fundit në funksion
të zbatimit të Strategjisë dhe Planit të
Veprimit për bashkëpunimin Qeveri –
Shoqëri Civile 2013-2017 bashkë ku është:












Themeluar Këshillin për Zbatimin e
Strategjisë
Qeveritare
për
Bashkëpunim me Shoqërinë Civile
2013-2017
Janë miratuar Rregullat për punën e
Këshillit për Zbatimin e Strategjisë
Qeveritare për Bashkëpunim me
Shoqërinë Civile 2013-2017,
Është aprovuar Vendimin për
themelimin e Ekipeve të Punës për
Këshillin për Zbatimin e Strategjisë
qeveritare për bashkëpunim me
Shoqërinë Civile.
Është hartuar Planin afatshkurtër
për tremujorin e Punës së Këshillit
Është hartuar Informatorin për
Këshillin
Është hartuart Plani i Punës për
vitin 2015 për Këshillin dhe për
ekipet e punës për Objektivat
Strategjike dhe sot do të bëhet
Lansimin dhe promovimin e Ueb
faqes për ZQM/ZKM.

Gjithashtu në takim u prezantua edhe
Informatori për bashkëpunimin Qeveri –
Shoqëri Civile, ku është përmbledhur në
mënyrë kronologjike e gjithë puna dhe
rrjedha e procesit të bashkëpunimit të
institucioneve me Shoqërinë Civile duke
filluar nga nënshkrimi i Memorandumit të
Bashkëpunimit mes Qeverisë dhe Shoqërisë
Civile deri sot. Punë kjo e gjitha e
përmbledhur, hartuar dhe prezantuar nga
Zyra për Qeverisje të Mirë.
Pas diskutimeve të anëtarëve të Këshillit me
vota të hapura në mënyrë unanime është
aprovuar Plani i Punës për vitin 2015 për
Këshillin dhe për ekipet e punës për
Objektivat Strategjike. Ky plan i punës është
plan fleksibil, dhe se çdo 3 muaj në takimet
e Këshillit është mundësia të vendosen
veprime të tjera.
Në takim është diskutuar edhe për
koordinatorët e Ekipeve të Punës, dhe u
vendos që deri në takimin e radhës të
Këshillit, Ekipet e Punës të udhëhiqen nga
koordinuesit e zgjedhur në Punëtorinë e
Hartimit të Planit të Punës. Pastaj secili ekip
do të emëron një koordinator i cili e
udhëheqë dhe koordinon punën e ekipit të
punës, duke u mbështetur në vendimin e
themelimit të Ekipeve të Punës.

Në këtë takim z. Habit Hajredini - Drejtor
në ZQM/ZKM vëmendje të veçantë i
kushtoi punës së përbashkët Qeveri –
Shoqëri Civile, fasilitimit nga ana e ZQM
dhe jetësimit të tërë procesit i cili është
finalizuar
me
konstituimin
dhe
funksionalizimin e tërë mekanizmit.
Në takimin e Këshillit u promovua ueb
faqja e ZQM/ZKM-së, ku të gjithë qytetarët,
institucionet dhe shoqëria civile do ta kenë
mundësinë ta përcjellin rrjedhën e këtij
procesi përmes komunikimit direkt.
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Promovimi i ueb faqes Bashkëpunimi Qeveri- Shoqëri Civile

Lansimi dhe promovimin i web faqes së
ZQM/ZKM si aktivitet në vazhdën e
zbatimit të Strategjisë Qeveritare për
Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 20132017. Me këtë event ishin të ftuar
partnerë dhe bashkëpuntorë të ZQM që
po e ndihmojnë këtë proces gjithashtu
me këtë rast është bërë publikimi i
dokumenteve

dhe punës se Këshillit. Dizajnimin e
web-faqes së posaçme është bërë nga
ZQM-ZKM në koordinim me Sekretarin
e Përgjithshëm të ZKM-së për të
siguruar publikimin e rregullt të
informatave që kanë të bëjnë me
implementimin e Strategjisë dhe që
Shoqëria Civile po edhe institucionet të
jenë të infrormuara mbi punën tonë.
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për
institucionet
përgjegjëse
përzbatimim të tij. Zyra për Qeverisje të
Mirë në emër të Sekretarit të
Përgjithshëm të ZKM, nga institucionet
përgjegjëse ka kërkuar që të gjitha
detyrat dhe përgjegjësitë specifike për
secilin sektorë të institucionit që
përfaqësojnë të mirren seriozisht dhe të
fillohet në trajtim dhe zbatim të tyre.
Nën koordinimin e ZQM/ZKM janë
vendosur prioritetet për aktivitet që do
të zhvillohen në 2015 për rrjedhën e
procesit të bashkëpunimit qeveri –
shoqëri civile edhe për tre muajt e parë
të viti 2015.
Gjatë muajit janar ZQM/ZKM kanë
punuar në përgaditjet për takimet e
katër ekipeve të punës për Këshillin, të
cilat do të mbahen gjatë shkurtit.

ZQM/ZKM kanë mbajtur
disa
takime
pune
me
kompaninë
që
po
e
mirëmban ueb faqen e ZQMsë
për
Bashkëpunimin
Qeveri-Shoqëri Civile. Është
bërë
përmbledhje
e
dokumentave,
i
kemi
sistemuar dhe publikuar në
këtë portal. Publikimi është
bërë në gjuhët zyrtare. Ka
vazhduar
përditësimi,
mirëmbajtja dhe përfshirja e
të dhënave të reja në ueb
faqen e ZQM-së siç janë
minutat
e
takimit,
komunikata,
lajme
dhe
njoftime.

Zyra për Qeverisje të Mirë ka
finalizuar Planin e Punës për
vitin 2015 për Këshillin për
Zbatimin
e
Strategjisë
Qeveritare për Bashkëpunim
me Shoqërinë Civile 20132017

ZQM/ZKM ka punuar në
zbatimin e obligimeve që ka si
zyrë po edhe si sekretariat në
funksion të zbatimit të Planit
të Këshillit për vitin 2015 por
dhe Planit për zbatimin e
Strategjisë për Bashkëpunim
Qeveri – Shoqëri Civile.

Pas takimit të dytë të Këshillit për
zbatimin e Strategjisë Qeveritare për
Bashkëpunim me Shoqërinë Civile
2013-2017, Sekretariati i Këshillit në
Zyrën për Qeverisje të Mirë ka
finalizuar Planin e Punës për vitin 2015
për Këshillin. Plani i Punës është
aprovuar nga anëtarët e Këshillit dhe
është bërë publik e shpërndarë për
akterë vendorë e ndërkombëtar si dhe
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Takim me koordinuesit e Ekipeve të Punës
Zyra e Kryeministri / Zyra për
Qeverisje të Mirë, më 20 janar 2015, ka
mbajtur takim me Koordinuesit e
Ekipeve të Punues për Këshillin për
Zbatimin e Strategjisë Qeveritare për
Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 20132017

Sekretariati ka përgaditur Planin për
tre muajt e parë të vitit, ftesat,
agjendat, dhe të gjitha aktivitete tjera
për takimet e ekipeve të punës.

Njëkohësisht jemi pajtuar për rrjedhën e
takimeve si dhe ndarjen e përgjegjësive
për secilin nga ne. Në takim morën
pjesë: z. Driton Selmanaj - Koordinues i
Ekipit së Parë, z. Taulant Hoxha Koordinues për Ekipin e Tretë, z.Veton
Muja - Koordinues i Ekipit të Katërt, znj.
Mimoza Murati përfaqësuese nga
Platforma CiviKos dhe Sekretariati i
Këshillit në ZQM.

Qëllimi i takimit ishte që
ZQM/ZKM, Platforma CiviKos
dhe koordinuesit e ekipeve të
pajtohen për datat, kohën,
agjendat
dhe
ndarjen
e
përgjegjësive për secilin për
mbarëvajtjen e takimeve me
ekipet e punës.

Takim me Ekipin e Punës për Objektivin Strategjik 4: "Nxitja e
qasjes së integruar në zhvillimin e vullnetarizmit objektivat
strategjike që synohet të arrihen brenda periudhës 2013-2017
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që do ta ndihmojnë procesin grupi
ka
propozuar
që
institucionet
përkrahëse përveç MKRS, OSHC-të
të jenë të përfshira edhe MSH,
MPMS, Qendrat e Rinisë dhe MF.

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e
Kryeministrit si sekretariat i Këshillit,
me datë 03 shkurt 2015, ka mbajtur
takim të përbashkët pune me Ekipin për
Objektivin Strategjik 4: Nxitja e qasjes së
integruar
në
zhvillimin
e
vullnetarizmit”.

Përpilimi i një liste me kontaktet e
aktereve të mundshëm do të sigurohen
nga institucionet përkrahëse në një afat
të shkurtë kohor dhe ZQM/ZKM do të
organizoj takim informues për procesin
lidhur me Strategjinë Qeveritare për
bashkëpunim me OSHC-te, punën e
Këshillit dhe rregullat e punës

Qëllimi i takimit ishte vendosja
e hapave në vazhdim për
masat dhe aktivitetet që janë
planifikuar në këtë Objektivë
të Planit të Punës për Këshillin
për vitin 2015 dhe përzgjedhja
e koordinatorit
të Ekipit
Punues.

Përzgjedhja e grupit ndërsektoral për
vullnetarizëm do të bëhet në bazë të
interesit dhe aktivitete që zhvillojnë
akteret e mundshëm e që përkon me
objektivin e 4
të Strategjisë. Në ketë takim znj.
Mimoza Murati përfaqësuese nga
CiviKos-i ka informuar pjesëmarrësit
për mundësinë e organizimit të një
takimi (punëtori, seminar) të mundshëm
me të gjitha Ekipet e Punës. Ku do të
jetë i angazhuar një ekspert slloven i
ofruar nga rrjeti CNVOS nga Sllovenia,
dhe patjetër që ky takimi do të jetë një
shkëmbim shumë i vlefshëm i përvojave
sllovene në Kosovë. Ky takim është
paraparë të mbahet me datë 04 apo 05
Mars 2015.
Gjatë këtij takimi si pikë në agjendë ka
qenë edhe zgjedhja e koordinatorit për
ekipin e katërt. Koordinuesi i Ekipit
z.Veton
Muja
është
përzgjedhur
unanimisht si Koordinator për Ekipin e
Punës për Objektivin Strategjik 4: Nxitja
e qasjes së integruar në zhvillimin e
vullnetarizmit.

Në fjalën hyrëse z. Habit Hajredini,
drejtor në ZQM/ZKM ofroj një
përmbledhje të shkurtër rreth takimit
Dialogu për Procesin e Stabilizim
Asociimit (DPSA) në Bruksel (27 – 29
janar 2015), konkretisht bashkëpunimi i
Organizatave të Shoqërisë Civile me
institucionet në Kosovë. Por theks i
veçantë dhe temë diskutimi e takimit
ishte zhvillimi i vullnetarizmit dhe
veprimet që duhet të mirren nga akterët
përgjegjës.
Në takim është diskutuar lidhur me
hapat të cilët do të ndërmerren për
masat dhe nën masat e objektivit së
IV “Nxitja e qasjes së integruar në
zhvillimin e vullnetarizmit”. Për
identifikimin e akterëve përgjegjës
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U mbajt takimi me Ekipin e Punës për Objektivin Strategjik 1:
"Pjesëmarrje e siguruar dhe e fuqizuar e Shoqërisë Civile në
hartimin dhe zbatimin e politikave dhe legjislacionit”

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e
Kryeministrit si sekretariat i Këshillit,
me datë 10 shkurt 2015, ka mbajtur
takim të përbashkët pune me Ekipin për
Objektivin Strategjik 1: “Pjesëmarrje e
siguruar dhe e fuqizuar e shoqërisë
civile ne hartimin dhe zbatimin e
politikave dhe legjislacionit’’.
Gjithashtu u prezantua gjendja e
deritashme për aktivitetet që janë
ndërmarrë, rekomandimet për hapat e
radhës
si
dhe
përzgjedhja
e
koordinatorit të
Ekipit
Punues.
Ekipi i punës, duke u mbështetur në
Planin e Punës për periudhën janar mars 2015 për Këshillin për Zbatimin e

Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim
me Shoqërinë Civile 2013 - 2017, me
rëndësi të veçantë parasheh këto
veprime:
• Identifikimi i legjislacionit përkatës
për
hartim/plotësim-ndryshim
për
përfshirje të OShC në hartim dhe zbatim
të politikave;
• Hartimi i akteve normative të
identifikuara;
• Përcaktimi i standardeve minimale
për konsultime publike.
Institucioni përgjegjës për koordinimin
e këtyre veprimeve është ZL/ZKM dhe
ministritë e linjës.

11

Gjatë takimit z. Bajram Kosumi, drejtor në
MAP njoftoi të pranishmit, lidhur me
deklaratën vjetore që OJQ-të duhet të
përgatisin për përditësimin e Regjistrit
Publik të OJQ-ve. Për përmbledhjen e
informacioneve për informim të OJQ-ve
është caktuar një takim me Zyrën për
Qeverisje të Mirë, CiviKos-in dhe KCSF.
Takimi u planifikua të mbahet me 11
shkurtë 2015, duke filluar nga ora 09:00, në
Ndërtesën e Qeverisë, kati i VI, zyra 602
Në këtë takim me vota të hapura,
unanimisht u zgjodh z.Taulant Hoxha,
koordinator i Ekipit të Punës për Objektivin
Strategjik I: "Pjesëmarrje e siguruar dhe e
fuqizuar e Shoqërisë Civile në hartimin dhe
zbatimin e politikave dhe legjislacionit”

Pas diskutimeve të shumta, nga
takimi doli konkluzioni se
 Duhet të intensifikohen
përpjekjet dhe adresimi i
përgjegjësive që kanë të
bëjnë me përcaktimin e
standardeve minimale për
konsultime publike. Për këtë,
duhet të mbahet një
punëtori, në mënyrë që
grupi i punës në përbërje të
ngushtë të vendosë kornizat
e draftit, e më pas
strategjia gjithëpërfshirëse të
zgjerohet
duke
pasur
parasysh edhe nivelin lokal.

Ekipi i Punës për Objektivin Strategjik 2:
"Sistem i ndërtuar i Kontraktimit të Shërbimeve Publike për
Organizatat e Shoqërisë Civile", mbajtur me 13 shkurt 2015

Në këtë takim znj. Valdete Idrizi –
Drejtoreshë Ekzekutive e Platformës
CiviKos dhe znj. Trëndelinë Dreshaj,
Zyrtare e Lartë në ZQM, kanë bërë një
përmbledhje
të
shkurtër
rreth
aktiviteteve që ZQM e CiviKos-i po
organizojnë dhe kanë organizuar në
zbatim të Planit të Punës 2015.
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Pas diskutimeve dhe vlerësimeve rreth
aktiviteteve që janë ndërmarrë, është
diskutuar
edhe
për
publikimet
e
dokumenteve në gjuhën e shenjave. Në
koordinim dhe bashkëpunim shumë të
ngushtë me institucionet të gjitha
dokumentet e nevojshme do të botohen në
gjuhën e shenjave duke përfshirë minutat e
takimeve, raportet vjetore, Strategjia dhe
Plani i Veprimit.
Sa i përket hapave të cilët do të ndërmerren
për masat dhe nën masat e objektivit së
Objektivit 2, si domosdoshmëri u cilësua
analiza e kornizës ligjore për rregullimin e
procedurave të kontraktimit të shërbimeve
publike nga OShC, si dhe themelimi i një
grupi të përbashkët për ndërtimin e sistemit
për kontraktim të shërbimeve publike nga
OShC-të.
Në takim u diskutua gjerësisht dhe u
vlerësua si sfidues Ligji i Prokurimit, pasi
ky ligj rregullon kontraktimin e shërbimeve.
Ajo për çka të gjithë u pajtuam ishte:
Krijimi i një grupi të përbashkët pune, (addhok) ku përveç Ekipit të Dytë, anëtarë të
grupit punues të jenë edhe përfaqësues nga
MPMS, MKRS, KRPP, MSH, MTI, MASHT,
MD, MBZHR, MeD, MAPL (kjo e fundit
është kontraktuese në nivel lokal).
Grupi punues do të krijohet për lehtësim të
punës, pasi do të përbëhet nga anëtarë me
ekspertizë nga institucionet dhe përfaqësues
të OJQ-ve që posedojnë përvojë në këtë
lëmi.

Ky ekip do të analizoj legjislacionin në këtë
fushë (listën e ligjeve mbështetëse që prekin
këtësferë):
• Analizë e veçantë do t’i bëhet Ligjit të
Prokurimit, analiza do t’i adresoj sfidat dhe
urgjencat në mënyrë që ta korrektojnë ligjin
në dispozita të caktuara, pasi që
kontraktimi i shërbimeve specifike në ligje
të ndryshme duhet t’i nënshtrohet Ligjit të
Prokurimit.
• Pastaj ZL/ZKM do të inicioj në rishikim të
gjashtëmujorit të dytë të këtij viti që ky ligj
të hyj në agjendën legjislative për plotësimndryshim.
• Ndryshimi i ligjit do të definoj rolin e
shërbimeve kontraktuese për OShC-të.
Kërkesë tjetër ishte të amandamentohet
Ligji për Ndërmjetësim, ndërsa ZQM/ZKM
të kërkoj sqarim nga KRPP që Ligji i
Prokurimit aktualisht a lejon kontraktimin e
shërbimeve nga OShC-të.
Në takimin shumë përmbajtësor është
vlerësuar se Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale (MPMS) duhet të jetë
pjesë aktive e Ekipit të Punës për Objektivin
Strategjik, pasi që janë shembull i mirë për
kontraktimet.
Poashtu, në procedurë e sipër pa
kundërkandidat dhe asnjë votë kundër znj.
Naime Sherifi është zgjedhur koordinator i
Ekipit të Punës për Objektivin Strategjik 2:
"Sistem i ndërtuar i kontraktimit të
shërbimeve publike për Organizatat e
Shoqërisë Civile.

13

Takim pune me Ekipin për Objektivin Strategjik III – “Sistem i
ndërtuar dhe kritere të përcaktuara për përkrahje financiare për
OShC-të

M

ë 19 shkurt 2015, nën organizimin
e Zyrës për Qeverisje të
Mirë/Zyrës së Kryeministrit, u
mbajt takimi për Ekipin e Punës për
Objektivin Strategjik III te Plani i Veprimit
për zbatimin e Strategjisë Qeveritare për
Bashkëpunim me Shoqërinë Civile ''Sistem i
ndërtuar dhe kritere të përcaktuara për
përkrahje financiare për OshC-të’’

• Reformimi i legjislacionit për
zbatim të përbashkët të projekteve
• Krijimi i mjedisit inkurajues për
filantropi dhe sponzorizim
• Përfshirja e shoqërisë civile në
mekanizmat për koordinim me
donatorët
• Përcaktimi i kritereve për dhënien
dhe zbatimin e granteve nga fondet
publike
• Përcaktimi
i
kritereve
për
përkrahjen jo financiare për OShC-të

Ekipi i punës, duke u mbështetur në Planin e
Punës për periudhën janar - mars 2015 për
Këshillin për Zbatimin e Strategjisë
Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë
Civile 2013 - 2017, parasheh këto masa:
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Takim pune me përfaqësuesen
e Komisionit Europian në
Kosovë, znj. Gaby Hagmuller

Në këtë takim me vota të hapura,
unanimisht z. Enis Spahiu dhe z. Rexhep
Vasolli u zgjodhën bashkë-koordinator

Ekipit të Punës për Objektivin Strategjik
III: ''Sistem i ndërtuar dhe kritere të
përcaktuara për përkrahje financiare për
OShC-të’’ Koordinatori i ekipit bashkë
me ZQM/ZKM është përgjegjës të
përgatisë raportet, dokumentet dhe
kërkesa tjera që dalin nga Këshilli sipas
Rregullave të Punës së Këshillit.

Sot, në Zyrën për Qeverisje të Mirë, në
kuadër të Zyrës së Kryeministrit, është
mbajtur takim i përbashkët pune me
përfaqësuesen e Komisionit Europian në
Kosovë, znj. Gaby Hagmuller. Ajo u prit
nga drejtori i ZQM/ZKM z. Habit
Hajredini i shoqëruar nga Sekretariati i
Këshillit. Qëllimi i takimit në fjalë kishte
të bënte me gatishmërinë e BE-së për të
na mbështetur në Asistencë Teknike për
zbatimin e Strategjisë Qeveritare dhe
Planin e Veprimit për Bashkëpunim me
Shoqërinë Civile. Gjithnjë duke u
mbështetur në rekomandimet nga
raporti i z. Igor Vidacak si dhe veprimet
e parapara në Planin e Punës për vitin
2015, të miratuar nga Këshilli për
Bashkëpunim me Shoqërinë Civile.

ZQM/ZKM ka mbajtur
takime pune me Platformën
CiviKos, për t’u koordinuar
rreth planeve për muajt në
vijim, posaçërisht punëtoritë,
trajnimet.

Po

ashtu,

ZQM/ZKM

ka

zhvilluar takime të përbashkëta

ZQM/ZKM gjatë kësaj periudhe ka

pune me përfaqësues të GIZ-it.

mbajtur takime të punës edhe me

Në takim ZQM dhe GIZ kanë

KCSF për t’u koordinuar për planet

diskutuar dhe janë dakorduar

për muajt në vijim, për punëtoritë,

për mundësitë e përkrahjes që

trajnimet dhe për diskutimet rreth

GIZ-i do të jap në funksion të

përkrahjes që do të jap qoftë KCSF,

zbatimit
Qeveritare

të

Strategjisë

për

Bashkëpunim

CiviKos-i e TACSO për aktivitetet në
zbatim të Planit të Punës 2015.

me Shoqërinë Civile.
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Sesion informues në funksion të avancimit të bashkëpunimit
Qeveri - Shoqëri Civile

Organizuar nga Zyra për Qeverisje të
Mirë/Zyra e Kryeministrit dhe Platforma
CiviKos, dje më 04 mars 2015, në hotel
“Sirius” në Prishtinë u mbajt sesion
informues me Ekipet e Punës të Këshillit
për zbatimin e Strategjisë Qeveritare për
Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 20132017.
Fokus kryesor i këtij sesioni ishte informimi
i pjesëmarrësve (anëtarëve të Këshillit dhe
Ekipeve të Punës) mbi eksperiencat dhe
përvojat e vendeve të rajonit në proces të
zbatimit të politikave qeveritare për
bashkëpunim me Shoqërinë Civile.
Ekspertja sllovene, znj. Tina Divjak nga
rrjeti CNVOS, prezantoi informacion të
detajuar mbi përvojat dhe praktikat më të

mira të Ballkanit Perëndimor (Sllovenisë,
Kroacisë dhe Malit të Zi) dhe solli në
vëmendje praktikat që janë në funksion të
avancimit të bashkëpunimit të mirëfilltë
Qeveri - Shoqëri Civile.

Zyra për Qeverisje të Mirë në tryezën
e
organizuar
nga
National
Democratic Institute - NDI, me temë
“Vullnetarizmin - fuqizim i rinise” ka
prezantuar të arrituart, sfidat dhe
hapat që janë ndërmarrë e janë në
proces të vullnetarizmit në Kosovë.
Qëllimi i kësaj tryeze ishte diskutimi
rreth
kornizave
ligjore
dhe
administrative të cilat e rregullojnë
fushën e vullnetarizmit në Kosovë, me
fokus të rinjët.
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Takimi i rregullt i Këshillit për Zbatimin e Strategjisë Qeveritare për
Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013 – 2017
Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e
Kryeministrit, më 21 prill 2015, ka
organizuar takimin e rregullt të Këshillit për
Zbatimin e Strategjisë Qeveritare për
Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 20132017.

tremujorin e parë. Gjithashtu Koordinatorët
e Ekipeve të Punës
kanë bërë një
përmbledhje të punës për ekipet që
përfaqësojnë: z. Taulant Hoxha, KCSF për
Ekipin e Parë, znj. Naime Sherifi, për Ekipin
e Dytë, z. Rexhep Vasolli, MF, për Ekipin e
Tretë, dhe z.Veton Muja, për
Ekipin e Katërt.
Në këtë takim pati debat mjaft konstuktiv
në mes anëtarësh, pati vërejtje për punën e
institucioneve dhe nga të gjithë u kërkua një
qasje më bashkëpunuese, më serioze dhe që
të jenë më të përgjegjshëm për masat dhe
aktivitete që u janë caktuar.
z. Krasniqi në fund të takimit u zotua se si
institucione dhe Kryesues i Këshillitdo të
punojmë edhe më me përkushtim dhe me
seriozitet të përmbushim obligimet që i
kemi dhënë vetës.

Takimin e udhëhoqi z. Fitim Krasniqi,
Sekretar i Përgjithshëm në Zyrën e
Kryeministrit dhe znj. Valdete Idizi,
drejtoreshë ekzekutive e Platformës CiviKos
si bashkëkryesuese e Këshillit. Në takim
morën pjesë përfaqësues institucionesh e
organziatash të shoqërisë civile që janë pjesë
e Këshillit.
z. Habit Hajredini, zv.Kryesue i Këshillit në
takim ka bërë një përmbledhje për të
arrituarat dhe sfidat për zbatimin e Planit të
Punës së Këshillit nga institucionet
përgjegjëse për vitin 2015, konkretisht
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Konferencë rajonale, organizuar nga TACSO, “Monitorimi i Udhëzuesit
të BE-së – viti 1” Shoqëri aktive, parakusht për integrim në BE
Me datë 27 - 30 përfaqësues të Zyrës për
Qeverisje të Mirë, Zyrës Ligjore , Zyrës së
Administratës në Zyrën e Kryeministrit, si
dhe përfaqësues nga Ministria e Financave,
kanë qenë pjesë e konferencës treditore
rajonale të organizuar nga Technical
Assistance
for
Civil
Society
Organizations,Regional Office ( TACSO),
“Monitorimi i Udhëzuesit të BE-së – viti 1”,
në Beograd.

ve, me qëllim të zhvillimit të llogaridhënies
dhe transparencës.

Krijimi i mjedisit të favorshëm për zhvillim
të shoqërisë civile, mbledhja e informatave
për Raportin e Progresit të Komisionit
Evropian dhe monitorimi i udhëzuesit të
Bashkimit Evropian ku pjesë e këtyre
aktiviteteve është edhe Kosova për
periudhën 2014-2020 kanë qenë temat që
janë diskutuar në këtë konferencë.

Gjatë qëndrimit në Beograd janë organizuar
takime grupore të vendeve të rajonit ku
është bërë shqyrtimi i Udhëzuesit për
zbatimin e kritereve për vitin 2014-2020 me
çrast në këto takime është diskutuar për
përparsitë dhe sfidat që hasin institucionet
tona në përmbushjen e kritereve që kanë të
bëjnë me avancimin e pozitës së shoqërisë
civile në vendin tonë. Përveç takimeve
grupore të përziera me vendet e rajonit,
delegacioni i Kosovës ka pasur mundësinë
që të punojnë bashkarisht me qëllim të
ofrimit të komenteve dhe finalizimit të
draftit të Udhëzuesit.
Pjesëmarrës në këtë Konferencë Rajonale
ishin përfaqësues nga Institucionet Publike
dhe të Shoqërisë civile.

“Procesi i afrimi drejt BE-së kërkon
përfshirjen e tërë shoqërisë, ndërsa
rëndësia e shoqërisë civile nuk
përfundon me anëtarësimin në BE”, ka
thënë Bertolini
Nëpërmjet Udhëzuesit, BE-ja synon të
adresojë disa çështje konkrete për shoqërinë
civile. E para ka të bëjë me krijimin e një
mjedisi të favorshëm ligjor e financiar për
ushtrimin e të drejtës së shprehjes dhe
asocimit,
dhe
për
qëndrueshmërinë
financiare të organizatave. E dyta me
bashkëpunimin mes organizatave të
shoqërisë civile dhe Qeverisë, me qëllim që
të sigurohet pjesëmarrja e qytetarëve në
politikë bërje dhe të vendoset sistemi për
ndarjen e fondeve publike për sektorin. E
treta adreson sfidat e kapaciteteve të OSHC-

Përfaqësues të institucioneve nga Republika
e Kosovës ishin
z. Habit Hajredini,
Drejtor i Zyrës për Qeverisje të Mirë, z.
Shkelzen Ibrahimi, Drejtor i Zyrës së
Administratës, Jeton Oruçi Koordinator i
Zyrës Ligjore në Zyrën e Kryeministrit dhe
z.Enis Spahiu nga Ministria e Financave.
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Punëtori për Ekipin për Objektivin Strategjik III “Sistem i ndërtuar dhe
kritere të përcaktuara për përkrahje financiare për OShC-të”
Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e
Kryeministrit me përkrahje të projektit
TACSO duke filluar nga 22-25 maj 2015
kanë mbajtur punëtori për Ekipin për
Objektivin Strategjik III “ Sistem i ndërtuar
dhe kritere të përcaktuara për përkrahje
financiare për OShC-të”., me theks të
veçantë Përcaktimi i modelit të Skemës
Nacionale të Granteve për Shoqëri Civile.
Rezultatet e dala nga kjo punëtori kanë
qenë shumë frytëdhënëse. Prezantimet nga
z. Dragan Golubovic, si një nga ekspertet
më të mirë në Evropë në këtë fushë ka qenë
një ndihmese shumë e madhe për procesin
dhe zhvillimet më tej. Kjo punëtori ka
pasur për qëllim përcaktimin e modelit të
Skemës Nacionale të Granteve për Shoqëri
Civile. ZQM/ZKM ka koordinuar punën
me të gjitha institucionet dhe Organizatat e
Shoqërisë Civile që do të jenë pjesë e kësaj
punëtorie.

Sesion i përbashkët Informues për vullnetarizmin

Me 29 maj 2015 duke filluar nga ora 10:00 12:00, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e
Kryeministrit ka realizuar sesionin e
përbashkët Informues për vullnetarizmin.
Qëllimi i këtij Sesioni ka qenë që të gjitha
OJQ që punojnë dhe janë të angazhuara në
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proces të vullnetarizmit të jenë të
informuara për masat dhe aktivitetet që janë
të planifikuar të Objektiva e Katërt e
Strategjisë. Nga ky sesion ne do ti veçojmë
dhe përzgjedhim OJQ që do të punojnë në
mbështetje të Ekipi të IV të Punës së
Këshillit për Vullnetarizëm. Në këtë sesion
përveq ZQM/ZKM si Sekretariat, CiviKosit, Koordinatorit të Ekipit të IV dhe
Ministrisë së Kulturës, janë bërë prezantime
nga këndvështrimi i OJQ që nuk janë pjesë e
Këshillit dhe ekipës së IV. Kanë qenë
Këshilli Qendror i Veprimit Rinor, OSBE
dhe grupi jo formal i Vullnetarizmi-fuqizimi
i rinise ato organizata që prezantimet e tyre

i orientuara në drejtim të praktikave më të

mira

dhe

sfidave

në

të

ardhmen.

Vendimi për Ekipin për Shërbimet Publike

Programet për Shoqërisë Civile. Gjatë
këtyre takimeve Zyra për Qeverisje të
Mirë hollësisht ka informuar z. Bertolini,
KE dhe TACSO-n për procesin, rreth
punës së Këshillit, të arriturat deri tani
si dhe sfidat. Gjatë dy ditëve në takime
është diskutuar edhe përkrahja e
instituconeve qoftë nga TACSO qoftë
nga KE përmes Asistencës Teknike në

Takimi i Zyrës për Qeverisje
të Mirë / ZKM me z.Bertolini
Zyra për Qeverisje të Mirë dy ditë
radhazi, me 03 dhe 04 qershor 20015
kanë mbajtur takime informuese me
z. Nicola Bertolini, Shef i Njësisë së
Sektorit D3, Zyra e Komisionit Evropian
në Bruksel, i cili është përgjegjës edhe
për
Bashkëpunimin
Rajonal
dhe
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proces të bashkëpunimit me Shoqërinë
Civile.

Trajnim për shfrytëzimin e
Platformës për Menaxhimin e
Ndihmës së Jashtme

Sekretari i Përgjithshëm i
Zyrës së Kryeministrit z.Fitim
Krasniqi, ka mbajtur takim me
z. Nicola Bertolini
Sekretari i Përgjithshëm i Zyrës së
Kryeministrit z. Krasniqi, me 05 qershor
2015 ka mbajtur takim me z. Nicola
Bertolini, Shef i Njësisë së Sektorit
D3,Zyra e Komisionit Evropian në
Bruksel. z. Bertolini është përgjegjës
edhe për Bashkëpunimin Rajonal dhe
Programet për Shoqërisë Civile. Në
takim kanë qenë të pranishëm edhe
përfaqësues të Komisionit Evropian në
Kosovë përgjegjës për procesin e
bashkëpunimit të Institucioneve me
Shoqërinë Civile. z. Krasniqi, në këtë
takim i ka informuar të pranishmit për
bashkëpunimin
institucional
me
Shoqërinë Civile duke filluar nga
themelimi i mekanizmave të përbashkët
për zbatim të Strategjisë, progresin në
zbatim të Planit të Punës por edhe
sfidave që kemi pasur në zbatim dhe
atyre në të ardhmen. z. Krasniqi si
udhëheqës i Këshillit u zotua se prioritet
i tij personal por edhe i Qeverisë do të
jetë zbatimi i Strategjisë dhe Planit të
Punës së Këshillit.

Ministria e Integrimit Evropian në
bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të
Mirë dhe Sekretariatin e Platformës
CiviKos po mbajnë trajnimin për
shfrytëzimin
e
Platformës
për
Menaxhimin e Ndihmës së Jashtme (Aid
Management Platform – AMP).
Hapja e kësaj platforme për shfrytëzim
dhe contribute nga OSHC-të është e
paraparë edhe me Strategjinë Qeveritare
për Bashkëpunim me shoqërinëcivile
2013-2017.
Trajnimi po mbahet në zyret e Qeverisë
së Republikës së Kosovës. Përveç
trajnimit bazik, OSHC-të do të pajisen
me nga një username perms sëcilës do të
kenë qasje në këtë Platformë në të
ardhmen.
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Punëtori mbi zbatimin dhe monitorimin e Strategjisë Qeveritare
për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile dhe Planit të Veprimit për
zbatimin e Strategjisë

përvojat dhe të analizojmë të arriturat
dhe ngecjet në zhvillimin dhe zbatimin
e Strategjisë në Kosovë. Përmes
ekspertëve që janë angazhur nga
CiviKos-i ne si Këshill kemi mësuar se si
Kroacia e ka menaxhuar procesin e
monitorimit të zbatimit të Strategjisë në
Republikën e Kroacisë për periudhën
2012 -2016, cili ka qenë dhe është roli i
Këshillit për zhvillimin e shoqërisë
civile në monitorimin e zbatimit, sfidat
në dy vitet e para të implementimit,
raportimi dhe çështje tjera që ndërlidhen
me procesin e bashkëpunimit me
Shoqërinë Civile.

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyrën e
Kryeministrit në bashkëpunim me
CiviKos-in më 11- 12 qershor 2015 kanë
mbajtur Punëtori mbi zbatimin dhe
monitorimin e Strategjisë Qeveritare për
Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 20132017 dhe Planit të Veprimit për zbatimin
e Strategjisë 2013-2015.
Qëllimi i kësaj punëtorie ka qenë që
përmes praktikave të Kroacisë si
praktikat më të mira në zbatimin e
Strategjisë Qeveritare dhe Planit të
Veprimit
për
bashkëpunim
me
Shoqërinë Civile 2013-2017, të shohim
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Diskutim për rrjedhën
e
procesit
rreth
zbatimit
të
Strategjisë Qeveritare
për bashkëpunim me
Shoqërinë
Civile
2013-2017
Në takimin e Këshillit të
Sekretarëve, mbajtur me 16
qershor 2015, kur u diskutua
pika e rendit të ditës që është
e përjavshmë rreth zbatimit
të
Strategjisë
ishte
pjesëmarrëse
edhe
znj.
Valdete Idrizi, Drejtoreshë
Ekzekutive e Platformës
Civikos si bashkëkryesuese e
Këshillit.
Në
takim
u
diskutuan të arriturat, sfidat
dhe gjithashtu ngecjet në
proces. Nga bashkëkryesuesit
z. Krasniqi dhe znj. Idrizi, u
kërkua që tëgjihtë bashkë të
angazhohemi bëhet dhe të
jemi më të përkushtuar në
zbatim të objektivave që i
kemi vënë vetës në këtë
Strategji. Sipas tyre edhe
përkundër përparimeve që
janë bërë në këtë proces, ka
mundësi të bëhet më shumë
andja u kërkua të jemi më të
përgjegjshëm.

Shkëmbim përvojash mes Zyrës
për Qeverisje të Mirë, CiviKos-it
dhe ekspertët kroat
ZQM/ZKM bashkë me CiviKos-in kanë mbajtur
takim pune me ekspert kroat/me znj.Vesna Lendic Kasalo
dhe Lidija Pavic Rogisic rreth zbatimit të Strategjisë. Në këtë
takim bashkë janë shkëmbyer përvojat tona, puna që është
bërë deri sot në proces të zbatimit të Strategjisë si dhe nga
ana tjetër janë parë edhe praktikat kroate për procesin e
monitorimit dhe raportimit të strategjisë.

Takimi i koordinatorëve të Ekipeve të Punës
për Këshillin për zbatimin e Strategjisë
qeveritare për bashkëpunim me Shoqërinë
Civile 2013 -2017
Zyra për Qeverisje të Mirë (ZQM/ZKM) si
Sekretariat i Këshillit për zbatimin e Strategjisë Qeveritare
për bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013 -2017, ka
mbajtur takime të rregullta me koordinatorët e Ekipeve të
punës. Takimi i fundit i përbashkët me koordinatorët e
Ekipeve të Punës për Këshillin, në këtë periudhë është
mbajtur më 01 korrik 2015. Qëllimi i takimit ishte që bashkë
të koordinohemi për agjenden, për kohën e mbajtjes së
takimit të Këshillit dhe të diskutojmë rreth përgatitjes së
raportit për këtë gjashtëmujor për Planin e Punës. Ky raport
do të prezantohet para anëtarëve të Këshillit në takimin e
korrikut. Diskutimet për të arriturat dhe sfidat në punën e
secilës ekip si dhe hapat më tej në proces kanë qenë pikë
tjetër e rendit të ditës së takimit.
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Cikli i politikbërjes në Qeveri dhe Platforma për e-pjesëmarrje
bazike, lancuar nga Lens dhe INDEP, fuqizim i bashkëpunimit në
mes të Qeverisë dhe Shoqërisë Civile

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP)
dhe NGO Lens organizuan eventin
përmbyllës me rastin e finalizimit të
projektit “Platforma për e-pjesëmarrje
bazike.”
Në kuadër të projektit “Platforma për epjesëmarrje bazike” të mbështetur nga
Komisioni
Evropian
dhe
Ambasada
Holandeze, instituti INDEP dhe OJQ Lens
kanë zhvilluar web aplikacionin www.ekonsulta.net, që ndihmon fuqizimin e
Shoqërisë Civile në Kosovë. Projekti ka për
qëllim mundësimin e përfshirjes së
Organizatave të Shoqërisë Civile në
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proceset vendimmarrëse në Kosovë përmes
shfrytëzimit të teknologjisë informative.

Në këtë ngjarje ishin pjesëmarrës
përfaqësues nga Zyra për Qeverisje të Mirë
në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, Zyra e
Bashkimit Evropian në Kosovë, përfaqësues
të Organizatave të Shoqërisë Civile.

Në fjalën hyrëse, znj. Learta Hollaj nga
INDEP theksoi që ky projekt është realizuar
konform
objektivave
të
Strategjisë
Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë
Civile 2013-2017 dhe ka për qëllim
avancimin
dhe
përmirësimin
e
marrëdhënieve në mes të këtyre dy palëve.

Për më tepër platforma do të kontribuoj në
rritjen e transparences së punës së
organizatave të Shoqërisë Civle dhe
Qeverisë si dhe do të ofroj mundësi të
barabarta për të gjitha OJQ-të që të japin
kontributin e vet në procesin e
vendimmarrjes në Kosovë.
Në anën tjetër, z. Philip Mellish,
përfaqësues i zyrës së BE në Kosovë, theksoi
që projekte si kjo të përkrahura nga zyra e
BE, dëshmojnë përkushtimin e Bashkimit
Evropian për të kontribuar në ngritjen e
kualitetit të punës së bërë nga ana e
Organizatave të Shoqërisë Civile në vend si
dhe kontribuojnë dukshëm në përmirësimin
e raporteve në mes të Qeverisë dhe
Shoqërisë Civile.
z. Habit Hajredini nga Zyra për Qeverisje të
Mirë u shpreh që kjo platformë do të
përfshihet në udhëzimin e riadministrativ
për organizimin e konsultimeve publike, gjë
që do të bëj të obligueshëm për organet
qeveritare përdorimin e-Konsultës. Për më
tepër Zyra për Qeverisje të Mirë do të luaj
rol monitories përmes një Sekretariati i cili

ndër të tjera, do të mbledhë dhe publikojë të
dhëna gjashtëmujore në lidhje me konsultat
publike dhe nivelin e kontributit të
Shoqërisë Civile bërë përmes e-Konsultës.
Njëkohësisht, znj. Valdete Idrizi nga
Platforma CIVIKOS vlerësoi edhe njëherë
rolin e rëndësishëm të kësaj platforme e cila
sipas saj do të lehtësoj dhe avancoj
komunikimin mes Shoqërisë Civile dhe
Qeverisë, duke ofruar një model të
sofistikuar të bashkëpunimit.
Me këtë rast për pjesëmarrësit u prezantua
edhe cikli i politikbërjes në Qeveri si dhe
mënyra se si funksionon e-Konsulta dhe si
mund të shfrytëzohet ajo për fuqizim të rolit
të Organizatave të Shoqërisë Civile si dhe
për kyçje të drejtpërdrejt të tyre në proceset
vendimmarrëse në vend. Gjatë prezantimit,
Dardan Abazi nga INDEP, theksoi që
platforma në fjalë është në përputhje me
standardet e përcaktuara në Udhëzuesin
Qeveritar për organizimin e Konsultimeve
Publike pasi që ofron një mënyrë efiçiente
dhe efikase për realizimin e konsultave
publike.
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Kontakti

Zyra për Qeverisje të Mirë/ Zyra e Kryeministrit
E- mail:habit.hajredini@rks-gov.net
038 200 14-070;

Për më shumë informata rreth bashkëpunimit me Shoqërinë Civile, na vizitoni në:
http:// zqm.rks-gov.net/
Adresa:

Ky vëllim është përgatitur nga :
Zyra për Qeverisje të Mirë – Zyra e Kryeministrit,
Republika e Kosovës

Sekretariati i Këshillit
Zyra për Qeverisje të Mirë
Zyra e Kryeministrit
Sheshi Nëna Terezë
Kati VI, Prishtinë, 10000
Tel: +381 38 200 14854

Qershor 2015
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