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NËNSHKRUHET MEMORANDUMI
QEVERI - SHOQËRI CIVILE
Qeveria e Kosovës dhe Platforma
CiviKos, më 9 nëntor 2007, nënshkruan
Memorandumin e Bashkëpunimit në
mes të Qeverisë dhe Shoqërisë Civile.
Ky Memorandum ishte dokumenti i
parë zyrtar i nënshkruar në krijimin e
mekanizmave të bashkëpunimit të
strukturuar në mes të shoqërisë civile
dhe
institucioneve
në
Kosovë.
Nëpërmjet
këtij
memorandumi,
vlerësohet roli i Shoqërisë Civile në
ndërtimin e një shoqërie demokratike.

I

BASHKËPUNIMIT

Njëkohësisht, shprehet përkushtimi i
palëve për koordinim të veprimeve
drejt vendosjes së bashkëpunimit formal
në mes të Qeverisë së Kosovës dhe
Shoqërisë Civile.

Ky

memorandum
kishte
qëllim
vendosjen e një kuadri të bashkëpunimit
të Qeverisë dhe organizatave të
shoqërisë civile që do të rezultonte me
ndërtimin e Strategjisë së Qeverisë së
Kosovës
për
bashkëpunim
me
Shoqërinë Civile

Nisma për hartimin e Strategjisë Qeveritare për
Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013-2017
Zyra për Qeverisje të Mirë /Zyra e
Kryeministrit
(ZQM/ZKM),
në
bashkëpunim të ngushtë me Platformën
CiviKos si dhe me përkrahjen dhe
bashkëpunimin e Zyrës Ligjore dhe
Zyrës për Planifikim Strategjik pranë
Zyrës së Kryeministrit, në kërkim të

gjetjes së formave të bashkëpunimit,
përfshirjes së shoqërisë civile në
politikëbërje
dhe
përkrahjes
së
organizatave të shoqërisë civile, kanë
marrë nismën për hartimin e Strategjisë
Qeveritare për Bashkëpunim me
Shoqërinë Civile.
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Miratohet

Strategjia Qeveritare për Bashkëpunim
Shoqërinë Civile 2013-2017 dhe Plani i Veprimit 2013-2017

më

Qeveria e Republikës së
Kosovës, me hartimin e kësaj
Strategjie, përkushtohet që të
arrijë këto qëllime:
Qeveria e Republikës së Kosovës më
datë 05.07.2013 ka aprovuar Strategjinë
Qeveritare për Bashkëpunim me
Shoqërinë Civile. Bazë për hartimin e
kësaj strategjie kanë qenë dhe janë
prioritetet e Qeverisë së Republikës së
Kosovës
për politika më të mira
publike, llogaridhënie e transparencë,
besim më të madh të publikut dhe
rritje të legjitimitetit.
Kjo
strategji
paraqet
bazat
e
bashkëpunimit
të
Qeverisë
me
Shoqërinë Civile në Kosovë, duke e
obliguar Qeverinë e Republikës së
Kosovës që të angazhohet fuqishëm në
krijimin e kushteve të favorshme për
zhvillimin e sektorit të Shoqërisë Civile.

•
të njohë dhe vlerësojë rolin dhe punën
e shoqërisë civile në ndërtimin e një shoqërie
demokratike;
•
të krijojë një mjedis përkrahës dhe të
favorshëm për zhvillimin e shoqërisë civile;
•
të vendosë mekanizmat qeveritar që
do të mundësojnë një bashkëpunim të
strukturuar në mes të qeverisë dhe shoqërisë
civile;
•
të përcaktojë qartë obligimet dhe
detyrat për secilin institucion qeveritar për
këtë bashkëpunim;
•
të përcaktojë mekanizmat monitorues
për zbatim e kësaj strategjie si dhe
•
të inkurajojë shoqërinë civile në
zbatimin e parimeve të qeverisjes së mirë
brenda sektorit, përfshirë promovimin e një
qasje konstruktive e profesionale përballë
qytetarëve dhe institucioneve qeveritare.
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Objektivat strategjike që synohet të arrihen brenda periudhës
2013-2017 janë;
Objektivi Strategjik 1:
Pjesëmarrje e siguruar dhe e
fuqizuar e shoqërisë civile në
hartimin dhe zbatimin e
politikave dhe legjislacionit;

Objektivi Strategjik 3:
Sistem i ndërtuar dhe kritere të
përcaktuara për përkrahje
financiare për OShC;
Objektivi Strategjik 4:

Objektivi Strategjik 2: Sistem i
ndërtuar i kontraktimit të
shërbimeve publike për
Organizatat e Shoqërisë Civile;

Nxitja e qasjes së integruar në
zhvillimin e vullnetarizmit.

Bazë për hartimin e
kësaj strategjie kanë qenë dhe
janë prioritetet e Qeverisë së
Republikës së Kosovës për
politika më të mira publike,
llogaridhënie e transparencë,
besim më të madh të
publikut
dhe rritje të
legjitimitetit.
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Mekanizmat institucional për zbatimin e Strategjisë
Vendim për themelimin e Këshillit
për zbatimin e Strategjisë qeveritare
për Bashkëpunim me Shoqërinë
Civile 2013-2017
Në proces të zbatimit të Strategjisë,
Qeveria e Republikës së Kosovës në mbledhjen
e mbajtur me datë 02.04.2014 Nr. 04/181 ka
marrë Vendim për themelimin e Këshillit për
Zbatimin
e
Strategjisë
Qeveritare
për
Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013-2017.
Këshilli është struktura kryesore përgjegjëse për
sigurimin e zbatimit të Strategjisë Qeveritare për
Bashkëpunim me Shoqërinë Civile. Me vendim
të Qeverisë së Republikës së Kosovës
përfaqësimi i ministrive do të jetë i nivelit të
Sekretarëve të Përgjithshëm. Zyra për Qeverisje
të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit
shërben si Sekretariat i Këshillit, dhe do të jetë
në funksion për të organizuar, zhvilluar dhe
mirëmbajtur të gjitha aktivitetet e nevojshme
për punën e Këshillit. Pas marrjes së vendimit
me datë 02.04.2014, Nr. 04/181 për themelimin e
Këshillit për zbatimin e Strategjisë Qeveritare
për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 20132017, Zyra për Qeverisje të Mirë ka marrë hapat
për shtyrje të procedurave më tej në zbatim të
vendimit. Këshilli i themeluar është struktura
përgjegjëse kryesore për sigurimin e zbatimit të
Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me
Shoqërinë Civile 2013 -2017 dhe Planit të
Veprimit për vitet 2013-2015. Ky Këshill në
përbërjen e tij ka 29 anëtarë nga të cilët 15 janë
përfaqësues të shoqërisë civile dhe 14 janë
përfaqësues të Qeverisë së Republikës së
Kosovës.
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Konstituimi i Këshillit për Zbatimin e Strategjisë Qeveritare për
Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013-2017

Më

15
tetor
2014,
Zyra
e
Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të
Mirë në bashkëpunim me Platformën
CiviKos ka organizuar takimin e parë
themelues të Këshillit për Zbatimin e
Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim
me Shoqërinë Civile 2013-2017.

Bazuar

në vendimin e Qeverisë së

Republikës së Kosovës marrë në
mbledhjen e mbajtur me datë 02.04.2014,
Nr. 04/181 Këshilli bashkëkryesohet
nga Sekretari i Përgjithshëm i Zyrës së
Kryeministrit, z. Fitim Krasniqi dhe
Drejtoresha Ekzekutive e CiviKos-it
znj. Valdete Idrizi.

Qëllimi

i takimit ishte mbledhja e
anëtarëve të Këshillit, përfaqësues të
institucioneve dhe organizatave të
shoqërisë civile në takimin e parë
themelues të Këshillit për Zbatimin e
Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim
me Shoqërinë Civile 2013 – 2017.

Themelimi i Këshillit është rezultat i
drejtpërdrejt i punës së përbashkët të
Qeverisë së Kosovës, gjegjësisht Zyrës për
Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit dhe
Platformës CiviKos.
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"Dua të theksoj se angazhimet e bëra
nga
Qeveria
e
Kosovës
dhe
përfaqësuesit e Shoqërisë Civile që e
nënshkruan
Memorandumin
e
Bashkëpunimit kanë filluar të zbatohen.
Ne jemi të angazhuar në ndërtimin e
demokracisë,
qytetarisë
aktive,
pluralizëm, të drejta të njeriut, mundësi
të barabarta, transparencë, punë ndërsektoriale, zhvillim të qëndrueshëm dhe
bashkëpunim” tha znj. Valdete Idrizi,
Drejtoreshë Ekzekutive e Platformës
CiviKos.

Këshilli

për Zbatimin e Strategjisë

Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë
Civile, me qëllim të sigurimit, koordinimit
dhe monitorimit të zbatimit të Strategjisë
Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë
Civile 2013-2017 në mbledhjen e mbajtur më
15 tetor 2014 miratoj “Rregullat për punën e
Këshillit për Zbatimin e Strategjisë
Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë
Civile”.

“Si një mekanizëm që ka më shumë
anëtarë të Shoqërisë Civile se sa të
Qeverisë së Republikës së Kosovës, jam i
bindur në suksesin, efikasitetin dhe
produktivitetin e tij. Ju siguroj se ky
mekanizëm i krijuar nga Qeveria, do të
raportoj periodikisht për rrjedhën dhe
rezultatet e saja, do kërkuar kontribut nga
të gjithë akterët që janë të përfshirë në këtë
proces.
Unë
personalisht
do
të
angazhohem që të gjitha kapacitetet
personale, administrative dhe profesionale
që ka Qeveria e Republikës së Kosovës, të
jenë në dispozicion të Këshillit, në mënyrë
që të kemi mbarëvajtje sa më efikase të
gjithë këtij procesi, dhe zbatimit të kësaj
politike të rëndësishme për Qeverinë e
Kosovës” theksoi Sekretari i Përgjithshëm
i Zyrës së Kryeministrit, z. Fitim Krasniqi

Detyrat Këshillit
1) Puna e Këshillit bazohet mbi parimet e
partneritetit, bashkëpunimit, mundësive të
barabarta dhe trajtimit të barabartë të të
gjithë anëtarëve të Këshillit.
Disa nga detyrat e Këshilli janë:
 Monitorimin,
vlerësimin
dhe
raportimin
mbi
zbatimin
e
Strategjisë;
 Diskutimin dhe propozimin e
zgjidhjeve për çështjet që kanë të
bëjnë me zbatimin e Strategjisë;
 Diskutimin dhe propozimin e
zgjidhjeve për çështje të tjera që
kanë të bëjnë me bashkëpunimin e
Qeverisë më Shoqërinë Civile e që
nuk janë të përcaktuara në Strategji;
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Këshilli mund të propozojë masa
shtesë për zbatimin e Strategjisë;
Të propozojë marrjen e masave për
zbatimin e politikave publike që
synojnë nxitjen e zhvillimit të OShCve,
Të iniciojë krijimin e legjislacionit që
synon nxitjen e zhvillimit të OShCve;





Të marrë parasysh propozimet dhe
nismat e paraqitura nga OShC-të;
Këshilli është përgjegjës për procesin
e rishikimit të Strategjisë;
Për zbatimin e detyrave të tij,
Këshilli duhet të bashkëpunojnë
edhe me institucionet tjera publike si
dhe me Organizatat e Shoqërisë
Civile.

Takimi i parë i Këshillit për Zbatimin e
Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë
Civile 2013-2017 i mbajtur më 15.10.2014

Takim me pikat e kontaktit
Zyra për Qeverisje të Mirë pranë Zyrës së Kryeministrit në koordinim me
Zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm të ZKM, si Sekretariat i Këshillit për Zbatimin e
Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013 - 2017, me datë
09 korrik 2014, kanë organizuar takim me zyrtarët që do të jenë pika të kontaktit në
ministri për ZQM/ZKM dhe për Këshillin për zbatimin e kësaj Strategjie.
Qëllim i këtij takimi ka qenë që pikat e kontaktit të emëruara në ministri të
jenë të informuara dhe përgatitura paraprakisht për detyrat dhe obligimet që i
presin në mbarëvajtjen dhe funksionimin cilësor të Këshillit. Këto pika kontakti
do ta ndihmojnë procesin e funksionalizimit të Këshillit dhe rrjedhimisht edhe vet
zbatimin e Strategjisë.
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EKIPET E PUNËS DO TË JENË GJITHËPËRFSHIRËSE

Në takim të gjithë u pajtuam që:

.

Zyra
për
Qeverisje
të
Mirë
(ZQM/ZKM), në bashkëpunim të
ngushtë me Platformën CiviKos, më 21
tetor 2014 ka organizuar takim të
përbashkët pune.



Ekipet e punës në përbërjen e tyre
do të përfshijnë anëtarë të Këshillit,
një përfaqësues të ZQM, një
përfaqësues
të
CiviKos-it,
përfaqësues
të
institucioneve
publike si dhe OShC-ve që janë pjesë
e Këshillit, fushëveprimi i të cilave
përkon me objektivat përkatëse
strategjike.

Qëllimi
i
takimit
ishte
koordinimi mes ZKM/ZQM, CiviKos-it
dhe për përzgjedhjen e anëtarëve që do
jenë pjesë e ekipeve të punës për
zbatimin e objektivave Strategjike,
shqyrtimin e Draft – Vendimit si dhe
masat dhe veprimet konkrete në
përcaktimin e planit të punës.



Numri

i anëtarëve të secilit ekip

punues veç e veç do të përcaktohet
sipas nevojës me vendim të Këshillit
në bashkërendim me të gjithë
aktorët tjerë përkatës.
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Ekipet

punuese

do

të

përfaqësuesve tjerë të Këshillit për
këtë emërim.

jenë

gjithëpërfshirëse, ku të gjithë
anëtarët të kenë mundësi të japin
kontributin e tyre, por edhe të
përcaktojnë rolin dhe të marrin
përgjegjësitë e tyre.




e ekipeve të punës do të

zhvillohet në bashkërendim të plotë
me ZQM /ZKM dhe CiviKos-in.
Thirrja e takimeve të ekipeve të
punës bëhet nga Sekretariati i
Këshillit në bashkëpunim me
CiviKos-in.

Për secilin ekip do të emërohet një
koordinator i cili do të udhëheqë dhe
koordinon punën e ekipit të punës.



Puna



Koordinatorët

e ekipeve të punës
duhet të jenë anëtarë të Këshillit.
Koordinatorët e ekipeve u vendos të
zgjidhen pas krijimit të ekipeve të
punës nga vetë ekipet, kjo në mënyrë
që
të
mos
ju
imponohemi

Në ekipet e punës pjesë e Këshillit
duhen të jenë anëtarët e përhershëm
të Këshillit ndërsa në punëtori të
caktuara mund të zgjerohet grupi
nga secili ekip që paraqet kërkesa në
pika
të
veçanta.
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BASHKËPUNIMI ME PARTNER
edhe personat me aftësi të kufizuara që të
kenë qasje në të gjitha politikat dhe
strategjitë qeveritare.

Konferenca-Strategjia
Qeveritare për Bashkëpunim
më Shoqërinë Civile 2013 2017 dhe Planin e Veprimit
2013-2015
Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e
Kryeministrit
në
bashkëpunim
me
Platformën CiviKos, me 25 prill 2014 kanë
organizuar Konferencën
“Strategjia
Qeveritare për Bashkëpunim më Shoqërinë
Civile 2013 -2017 dhe Planin e Veprimit
2013-2015”.

Qëllimi i kësaj konference ka qenë:

“Hapi i parë që duhet të hedhim në këtë
drejtim është përfshirja në politikëbërje e
shoqërisë civile, jo vetëm si një rival apo
kritikues i pushtetit dhe vendimeve që ky i
fundit i merr por, si një partner që do të
ndihmojë në ndërtimin e një shoqërie që e
ka qytetarin në qendër të vëmendjes.
Krijimi i kulturës gjithëpërfshirëse në
politikëbërje nga paslufta e deri sot është një
e re e cila po mbillet edhe në vendin tonë.
Pa mburrje, dhe pa e tepruar më duhet të
theksoj se ne si qeveri e kemi pasur fatin të
udhëheqim institucionet qeveritare në vitet
kur pikërisht kjo kulturë ka filluar të mbillet
dhe tani kemi filluar t’i korrim frytet e saj.”

prezantimi i Strategjisë Qeveritare për
Bashkëpunim me Shoqërinë Civile
2013-2017, mekanizmat monitorues të
Strategjisë, Këshilli për zbatim të
Strategjisë si dhe janë prezantuar
mundësitë për monitorimin e procesit
të
zbatimit
të
Strategjisë
për
Bashkëpunim me Shoqërinë Civile

Ky event ka qenë një mundësi për të
prezantuar para anëtarëve të shoqërisë
civile, institucioneve dhe aktorëve tjerë
relevant mundësinë e përfshirjes në
zbatimin e saj. ZQM/ZKM me rastin e
promovimit të Strategjisë për bashkëpunim
qeveri – shoqëri civile me përkrahjen e
Civikos-it
janë pajtuar t’a finalizojnë
botimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit
edhe në alfabetin e
Brail-it për të
verbëritë. Kjo gjithmonë për t’i siguruar

Theksoi znj. Çitaku.
Ky aktivitet është mundësuar falë
bashkëpunimit dhe përkrahjes se TACSO-s në
Republikën e Kosovës
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Seminari
–
“Shkëmbim
Idesh mbi sfidat e zbatimit të
Strategjisë Qeveritare për
Bashkëpunim me Shoqërinë
Civile”

Praktikat
e
Zyrës
për
Bashkëpunim me Shoqërinë
Civile nga Kroacia në
Republikën e Kosovës
Komisioni Evropian përmes projekti
TACSO - për përkrahje të shoqërisë civile
dhe institucioneve në Kosovë ka angazhuar
ekspertin z.Igor Vidaqak, drejtues i Zyrës
për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile në
Kroaci.
Gjatë misionit në Republikën e
Kosovës, z. Vidacak është angazhuar dhe ka
pasur mision vlerësimin e infrastrukturës
brenda-institucionale, kapaciteteve dhe
nevojave që rezultojnë për forcimin e
kapaciteteve dhe zhvillimin e ZQM /ZKM së, Këshillit për Zbatimin e Strategjisë së
Qeverisë për Bashkëpunim me Shoqërinë

Me 29 prill 2014, Zyra për
Qeverisje të Mirë/ Zyra e Kryeministrit
në
bashkëpunim
me
Platformën
CiviKos, Zyrën e TACSO-s dhe Zyrën e
BE-së në Kosovë kanë organizuar
Seminarin – “Shkëmbim Idesh mbi
sfidat e zbatimit të Strategjisë Qeveritare
për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile”.
I ftuar special në këtë seminar ka qenë z.
Igor Vidacak, Drejtor i Zyrës për
Bashkëpunim me Shoqërinë Civile në
Kroaci. Gjithashtu përfaqësues të
shoqërisë
civile
përkatësisht
të
Platformës CiviKos, përfaqësues të
Zyrës së BE-së si dhe të projektit
TACSO. Nga ky seminar kanë dalë
rekomandime mjaft të vlefshme në
funksion të zbatimit të dokumentit dhe
mekanizmave për zbatim.

Civile 2013 - 2017 si dhe të gjitha palëve
tjera përgjegjëse për zbatimin e strategjisë.
Ky vlerësim do të shërbejë për përgatitje të
një raporti të detajuar dhe një sërë
rekomandimesh
të
hollësishme
për
Qeverinë dhe donatorët potencial, mbi
masat dhe hapat që duhet të ndërmerren
për të siguruar parakushtet për zbatimin e
suksesshëm të Strategjisë. ZQM/ZKM gjatë
misionit të ekspertit ka aranzhuar dhe
koordinuar takimet me Sekretarin e
Përgjithshëm të ZKM-së, përfaqësues të EU
në Kosovë, Zyrën Ligjore të ZKM,
përfaqësues të shoqërisë civile dhe
institucioneve tjera të përfshira në këtë
proces.

ZKM/ZQM ka qenë pjesë e
hartimit
të
shumë
projektprogrameve të organizatave vendore
e ndërkombëtare për ngritje të
kapaciteteve sa i përket fushës së
bashkëpunimit me shoqërinë civile.
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Përkrahja e Zyrës për Qeverisje të Mirë / Zyrës së Kryeministrit
nga Komisioni Evropian përmes projektit IPA
Nga KE përmes projektit IPA 2014-2015
Zyrës për Qeverisje të Mirë/Zyra e
Kryeministrit si institucion kryesor
qeveritar, përgjegjës për koordinimin
dhe monitorimin e zbatimit të kësaj
Strategjie Qeveritare për Bashkëpunim
me Shoqërinë Civile ka përgatitur
komentet për grupin e LAG-ut (Local
Advisory Group). Sipas ZQM/ZKM për
të siguruar parakushtet për zbatimin e
suksesshëm të Strategjisë nga ky projekt

do
të orientohemi në: ngritjen
e
kapaciteteve për zyrtarë të ZQM/ZKM,
ofrimin e ekspertizës për anëtarët e
Këshillit
për
përgjegjësitë
dhe
koordinimin
e
punës
brenda
institucioneve
që
përfaqësojnë,
përkrahje të mekanizmave për zbatim
konkretisht Këshillit – me ekspertizë
dhe praktika të vendeve që kanë kaluar
këto procese.

Konferenca - Dialogu Shoqëri Civile – Qeveri përmes
teknologjisë

Në kuadër të projektit “Platforma për epjesëmarrje themelore” të mbështetur
nga Komisioni Evropian, Instituti
INDEP dhe OJQ Lens kanë zhvilluar një
web aplikacion që ndihmon fuqizimin e
shoqërisë civile në Kosovë. ZQM/ZKM

do të jetë pjesë e zhvillimit dhe zbatimit
të projektit i cili ka për qëllim
mundësimin
e
përfshirjes
së
Organizatave të Shoqërisë Civile në
proceset vendimmarrëse në Kosovë
përmes shfrytëzimit të teknologjisë
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informative. Ky projekt do ti ndihmoj
zbatimit të Strategjisë Qeveritare për
Bashkëpunim me Shoqërinë Civile.
Ndërsa
platformë
do
ti
bartet
ZQM/ZKM-së si institucion i cili do ta
administroj këtë projekt i cili do të

ndihmoj
në
identifikimin
dhe
regjistrimin e OJQ-ve që janë aktive në
Kosovë, profilizimin e tyre si dhe do të
lehtësoj procesin e
konsultimeve
publike për politikat dhe legjislacionin
në Kosovë.

Konferencë Rajonale “Promovimi i udhëzimeve të CSF- Situata
aktuale dhe rruga përpara në monitorimin, programimin dhe
progresin e raportimit për periudhën 2014 -2019”
Në funksion të rritjes së progresit të
koordinimit dhe bashkëpunimit me
Shoqërinë Civile, duke filluar nga 06 - 09
maj 2014, në Tiranë u mbajt konferenca
rajonale “Situata aktuale dhe rruga
përpara në monitorimin, programimin
dhe progresin e raportimit për
periudhën 2014 -2019”.

Qëllimi i kësaj konference
ka qenë promovimi i udhëzimeve të
CSF si projekt i EU në rajon si dhe
njëkohësisht orientimi i EU me
udhëzimet e dala nga raportet e CSF
nga të gjitha vendet e rajonit, për
përkrahjen e organizatave të
shoqërisë civile por paralelisht edhe
të institucioneve që punojnë në këtë
proces.

Në këtë drejtim është arritur që të
pranohen dhe inkorporohen komentet
dhe kontributet e përfaqësuesve të të
gjitha grupeve punuese nga vendet e
Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë, por
edhe të Grupit të Kosovës në udhëzimet
për orientimin e EU për përkrahje të
institucioneve dhe shoqërisë civile për
zhvillim të mëtejmë. Pjesëmarrja në këtë
konferencë e ka ndihmuar ZKM në
shtrirjen e bashkëpunimit rajonal me
institucionet e vendeve të rajonit dhe
organizatat e shoqërisë civile në proces
të bashkëpunim dhe shkëmbimit të
përvojave me vendet që i kanë kaluar
këto procese.
ZQM/ZKM me përkrahje të

TACSO ka

ndërmarrë një varg aktivitetesh në nivel
rajonal dhe kombëtar në mbështetje të
dialogut në mes qeverive lokale dhe
shoqërisë civile. TACSO është projekt

Në konferencë ishin pjesëmarrës
përfaqësues relevant të rëndësishëm nga
institucionet publike dhe OJQ-të nga
vendet e Ballkanit Perëndimor dhe
Turqia si dhe përfaqësues të BE-së.

rajonal i Bashkimit Evropian që ofron
shërbime

të

asistencës

teknike

për

implementimin e programit “Ngritja e
kapaciteteve të shoqërisë civile”.
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Konferencë rajonale kushtuar përmirësimit të kornizës
ligjore dhe institucionale për financimin publik të
Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC)
ZQM/ZKM
ishte
pjesë
e
Konferencës Rajonale "Përmirësimi i
kornizës ligjore dhe institucionale për
financimin publik të Organizatave të
Shoqërisë Civile (OSHC)”, e organizua
nga TACSO dhe u mbajt nga 17 - 19
qershor në Prishtinë. Qëllimi i
konferencës ishte që të kontribuojë në
përmirësimin e mekanizmave, aspektin
ligjor dhe procedurat e financimit
publik në lidhje me mbështetjen për
Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC)
në Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë
(WBT). Zyra për Qeverisje të Mirë dhe
shumë institucione që janë të përfshira
në këtë proces gjatë kësaj konference tri
ditore kushtuar përmirësimit të kornizës

ligjore dhe institucionale për financimin
publik të Organizatave të Shoqërisë
Civile (OSHC) patën rastin
për
shkëmbim
dhe
përfitim
të
eksperiencave me vendeve te rajonit.
Ministri Beqaj tha se “me zbatimin e
Strategjisë
për
Bashkëpunim
me
Shoqërinë Civile, në kuadër të së cilës
është
paraparë
edhe
rritja
e
transparencës në ndarjen e granteve dhe
donacioneve për organizatat e Shoqërisë
Civile, do të definohen në mënyrë më
specifike kriteret dhe procedurat për
ndarjen e granteve dhe donacioneve për
OShC-të”.
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Fuqizim i gjithanshëm i bashkëpunimit bilateral
Kosovë – Shqipëri

Me ftesën e Agjencisë për Mbështetjen

Nga përfaqësuesit institucional të
Kosovës ishte një vullnet dhe gatishmëri
për bashkëpunim për të mbështetur
Shqipërinë për zhvillim të kësaj
Strategjie dhe krijimit
të Këshillit
Nacional
për
Bashkëpunim
me
Shoqërinë Civile.

e Shoqërisë Civile (AMSHC) në
Shqipëri, drejtori i Zyrës për Qeverisje të
Mirë (ZQM) z. Habit Hajredini ka marrë
pjesë në konsultimet regjionale me
Shoqërinë Civile në rrethet Vlorë,
Tiranë, Pogradec, Shkodër dhe Kukës.

Qëllimi

i
takimeve ishte ofrimi i
ekspertizës dhe praktikave të mira nga
Kosova për zhvillim të Strategjisë për
Bashkëpunimin Qeveri – Shoqëri Civile.
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Takim me Shefin e Njësisë në Departamentin e Zgjerimit te
Komisionit Evropian z. Nicola Bertolini

Sekretari i Përgjithshëm i Zyrës së
Kryeministrit ka mbajtur takim 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
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.
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Sekretari i Përgjithshëm i Zyrës së
Kryeministrit z. Fitim Krasniqi, në këtë
takim ka informuar të pranishmit për
bashkëpunimin
institucional
me
shoqërinë civile duke filluar nga
hartimit i Strategjisë, aprovimi i saj,
themelimi i mekanizmave të përbashkët
për zbatim e deri sot.
Z. Krasniqi në takimin e mbajtur me 18
nëntor 2014 theksoi “Si udhëheqës i
Këshillit por dhe Zyra për Qeverisje të
Mirë, si koordinatorë të procesit, jemi
zotuar dhe zotohem se prioritet i yni
personal por edhe i qeverisë do të jetë
zbatimi i Strategjisë. Sekretari është
zotuar se institucionet duhet dhe janë të
obliguara që të marrin seriozisht çdo
objektivë dhe masë e cila është vendosur
në këtë dokument. Do të kërkojmë
llogari
dhe
raport
të
detajuar
veçanërisht nga Këshilli për zbatimin e
kësaj Strategjie. Gjithashtu e siguroj
zyrën e KE në Kosovë se Zyra për
Qeverisje të Mirë e cila është edhe
Sekretariat i Këshillit do të jetë në
dispozicion qoftë të institucioneve,
Organizatave të Shoqërisë Civile por
edhe të gjithë bashkëpunëtorëve tjerë
për të ofruar raporte për procesin e
koordinimit dhe monitorimit të procesit
të zbatimit te strategjisë në veçanti, por
edhe gjithë procesit të bashkëpunimit
me Shoqërinë Civile.

Punëtori për hartimin e Planit të Punës për
vitin 2015 për Këshillin

Me qëllim që të sigurohet
funksionimi i papenguar i Këshillit dhe
Ekipeve të Punës është hartuar Plani i
Veprimit të Strategjisë në Plan të Punës
për Këshillin për vitin 2015 me veprime
të detajuara, me afate kohore konkrete
për muaj për secilin institucion, me
indikatorë dhe të arriturat që priten për
vitin 2015.
Si format në këtë punëtori ishin
anëtarët e Këshillit, 29 (njëzetë e nëntë
përfaqësuesit), shtatë pikat e kontakti
në Ministri dhe Sekretariati i Këshillit.
Pritet që ky Plan i Punës të aprovohet
në takimin e radhës të Këshillit, i cili do
të mbahet në fund të dhjetorit.

Z

yra për Qeverisje të Mirë /Zyra e

Kryeministrit në bashkëpunim me
Platformën CiviKos dhe me përkrahjen
e projektit TACSO në Kosovë, duke
filluar nga 02-04 dhjetor 2014 ka
organizuar punëtori për hartimin e
Planit të Punës për vitin 2015 për
Këshillin për Zbatimin e Strategjisë
Qeveritare për Bashkëpunim me
Shoqërinë Civile 2013 – 2017.
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cili deri tani po bënë hapa konkret dhe
po tregohet serioz në punë.
Gjithashtu z. Krasniqi sqaroi se puna
e cila do të rezultojë nga kjo punëtori do
të jetë një Plan i Punës për Këshillin i cili
do të aprovohet në takimin e radhës së
Këshillit. Takimi i radhës i Këshillit do
të mbahet gjatë dhjetorit.

K

ryesuesi i kësaj trupe z. Fitim

Krasniqi, Sekretar i Përgjithshëm në
ZKM, e udhëhoqi dhe e hapi këtë
punëtori bashkë me bashkëkryesuesen e
Këshillit, znj. Valdete Idrizi.
Z. Krasniqi pasi sqaroj arsyet e mbajtjes
së punëtorisë, hapat dhe zhvillimet që
janë në proces për Këshillin për sigurim
të zbatimit të strategjisë, edhe njëherë u
zotua se do ta jetësoj këtë proces si një
proces bashkëpunues, transparent dhe
në partneritet të sinqertë me shoqërinë
civile. Edhe bashkëkryesuesja e këtij
Këshilli znj. Idrizi nga Platforma
CiviKos, shprehu optimizmin dhe
besimin e saj dhe të shoqërisë civile në
këtë Këshill si një trup por edhe proces i

P

ërfaqësuesit e Këshilli dhe ekipeve të

punës gjatë kësaj punëtorie kanë punuar në
detajimin dhe zbërthimin e planit të
veprimit të strategjisë në plan të punës për
Këshillin për vitin 2015. Të katër ekipet e
punës për secilën objektivë strategjike kanë
punuar në detajimin e çdo mase dhe
aktiviteti që është i planifikuar te strategjia
dhe këto masa janë zbërthyer në afate
kohore dhe në hapa konkret për zbatimin e
secilit aktivitet për vitin 2015
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Ekipet e punës gjate punëtorisë se organizuar 02-04 dhjetor 2014 gjatë hartimit të Planit të
Punës ( 2015 ) për Këshillin për Zbatimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me
Shoqërinë Civile 2013 – 2017
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Kontakti

Zyra për Qeverisje të Mirë/ Zyra e Kryeministrit
E- mail:habit.hajredini@rks-gov.net
038 200 14070;

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

Dhjetor 2014
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