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Viti 2010 është vit i ndryshimeve 
të rëndësishme në Kosovë.  Këto 
ndryshime kanë qenë kryesisht të 
parapara me Strategjinë dyvjeçare 
të Fondacionit 2008 – 2010.  Kosova 
ka vazhduar të kaloje nëpër një 
fazë të avancuar të tranzicionit 
dhe shtet bërjes, duke mbetur 
mbrapa vendeve tjera të rajonit, 
në proceset integruese në EU, si 
dhe në një numër të organizatave 
ndërkombëtare me prefiks UN. Është 
e rëndësishme te konstatohet se në 
këtë vit nuk janë realizuar skenarët 
që parashihnin destabilizim të vendit, 
që do të rezultonte me bllokim të 
plotë të proceseve zhvillimore si 
dhe atyre që qojnë kah avancimi i 
institucioneve demokratike. 

Fund i vitit 2010 ka sjellë ndryshime 
të mëdha politike. Pas dorëheqjes 
së Kryetarit të Kosovës Fatmir 
Sejdiut, dhe dorëheqjes së Qeverisë 
si rezultat i prishjes së koalicionit 
udhëheqës PDK-LDK, vendi u fut 
në krizë qeverisëse dhe u shpallën 
zgjedhjet e parakohshme, të cilat 
janë mbajt me 12 dhjetor 2010. 
Rezultatet e këtyre zgjedhjeve 
akoma nuk dihen, për shkak 
të parregullsive të shumta që 
i përcollën ato. Zgjedhjet, deri 
tash, janë përsëritur në 6 rajone 
të Kosovës si dhe votat janë ri-
numëruar në një pjesë të madhe të 
vendvotimeve. 

Fondacioni kishte parapare te merret 
me 3 çështje ne prioritet, gjate vitit 
2010: (1) avancimin e agjendës 

integruese te vendit posaçërisht ne 
EU, (2) mbështetjen e iniciativave 
për të integruar sa më mirë 
minoritetet etnike, krahas luftimit 
për te drejtat e tyre individuale 
dhe kolektive dhe (3) ndërtimin 
e kapacitetit te institucioneve 
qeveritare për qeverisje të mirë, dhe 
te shoqërisë civile, për realizimin e 
rolit te saj si grup presioni, por edhe 
partnerë i qeverisë në politikbërje 
publike. Këto çështje janë prioritare 
dhe afatgjate, dhe vazhdojnë 
te mbeten përcaktim primar i 
fondacionit edhe për vitet qe vijnë. 

Gjate 2010 Kosova ka avancuar 
sadopak ne agjendën integruese 
te saj: është afër te merre 
udhërrëfyesin për liberalizim te 
vizave, ka plotësuar pyetësorin për 
vendosjen e marrëdhënieve tregtare 
me EU, ka filluar Dialogun për 
Stabilizim Asocim dhe ka nënshkruar 
një numër te marrëveshjeve 
me vendet anëtare te EU për ri-
atëdhesim te qytetareve te saj, si 
parakusht për fillimin e dialogut për 
liberalizim të vizave. Ne Bruksel, 
gjatë 2010 ka pas me shume 
incijativa për të akomoduar Kosovën 
në planet e saja te integrimit te 
Ballkanit Perëndimore, edhe pse 
hapat konkret kanë munguar deri 
tash. 

Pas shpalljes se pavarësisë, dhe 
mendimit pozitiv të GJND për te, 
ka shenja më inkurajuese për 
integrimin e serbëve të Kosovës ne 
realitetin Kosovar, posaçërisht atyre 

Hyrje
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që jetojnë në jug të lumit Ibër. Për 
her të parë serbet kanë marrë pjesë 
në zgjedhjet lokale dhe ato qendrore 
për vendosjen e komunave serbe 
sipas planit të Ahtisarit. Komunitetet 
tjera etnike, posaçërisht RAE-t, 
nuk kane probleme politike për tu 
integruar, por vazhdojnë te mbeten 
një grup vulnerable qe duhet te jete 
ne teh te agjendës zhvillimore te 
vendit. 

Viti 2010, posaçërisht, ka sjellë 
disa skandale koruptive në të cilët 
dyshohet se ka marre pjesë një 
pjese e qeverise se Kosovës. Aksioni 
i EULEX për zbulimin dhe dënimin 
e këtyre skandaleve është pare me 
shumë optimizëm dhe përkrahje 
nga pjesa dërmuese e qytetareve, 
dhe këtu shoqëria civile ka luajt një 
rol shume pozitiv dhe mobilizues, 
për zbardhjen dhe dënimin e këtyre  
krimeve. OJQ-te tashme janë jo 
vetëm te strukturuar mire për t’i 
monitoruar çështjet e abuzimit me 
pushtet të ligjit por tregojnë edhe 
rezultate konkrete. Roli i fondacionit 
ne këtë drejtim ka qene krucial, 
jo vetëm si mbështetëse e OJQ-ve 
në ndërtim të transparencës dhe 
përgjegjësisë, por edhe si bartëse 
e projekteve operacionale në këtë 
drejtim.

Agjenda integruese e Kosovës është 
realizuar nëpërmes te Programit te 
Integrimeve Europiane, nëpërmes 
të projekteve operacionale te 
fondacionit, dhe me grantdhenie 
(shihe Outcome chart). Në pranverë 
2010 është themeluar Ministria a 
Integrimeve Europiane. Ky ishte 
një moment i përshtatshëm që i 
mundësoi fondacionit që të mbështes 
këtë Ministri të re për ta ri-krijuar një 
momentum të rinj në marrëdhënie 
me BE. Në mënyrë operacionale, 
fondacioni ndërmori disa aktivitete 
për ta ndërtuar një agjendë të 
përshtatshme dhe funksionale të 
kësaj ministrie për të takuar sfidat 

integruese. Takime pune në mes 
të qeverisë, Ministrisë, ECLO-s dhe 
organizatave jo qeveritare që kanë 
agjendë evropiane, janë organizuar 
nga ana e fondacionit, dhe kanë 
rezultuar me një agjendë veprimi 
të Ministrisë së Integrimit, e cila 
është prezantuar zyrtarisht nga ana 
Qeverisë në qershor 2010. Poashtu, 
nëpërmes të Capacity Development 
Fund është caktuar një ekspert për 
ta këshilluar ministrin në punët që 
bënë. 

Projekti operacional “Communicating 
ëith Europe”, që mbështetet nga 
një fond suplementar që OSI i ka 
akorduar fondacionit, ka filluar të 
realizohet në vitin 2010. Për të 
zgjeruar veprimin e shoqërisë civile 
kosovare dhe lehtësuar komunikimin 
në mes të shoqërive respektive, 
Kosovare dhe ate të vendeve që nuk 
e kanë njohur deri sot Kosovën, dhe 
që janë anëtare te BE, në vitin 2010 
fondacioni ka bërë disa tentativa për 
t’i afruar liderët civil, parlamentarët 
dhe mediat e Spanjës, Greqisë, 
Serbisë me liderët Kosovarë. Ky 
projekt vazhdon të implementohet 
në 2011, me vendet tjera, të 
parapara me projekt.  

Fondacioni këtë vit ka punuar 
posaçërisht në përgatitjen e inputeve 
të shoqërisë civile për Raportin 
e Progresit 2010. Sipas ECLO, 
bashkëpunimi me organizatat jo 
qeveritare në këtë vit ka qenë më 
i mirë. Fondacioni ka përmbledhur 
komente të ekspertëve civil si dhe 
organizatave që janë prezantuar në 
Prishtinë dhe në Bruksel. Ky është 
viti i katërt që fondacioni punon në 
këtë drejtim, dhe shihet se komentet 
e bëra nga ekspertët tanë janë 
gjithnjë e më prezent në raportin e 
progresit.

Eksperienca e fondacionit në punë 
me projekte të mëdha avokuese 
dëshmon gjithnjë e më shumë se 
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një projekti avokues, ngrit shanset 
për të sjell rezultate pozitive, 
nëse vazhdimisht bënë presion te 
vendimmarrësit për rekomandimet 
që sjell. Meqenëse projektet 
avokuese të fondacionit merren 
me çështje madhore të shoqërisë 
kosovare, kampanjat operacionale të 
avokimit duhet vazhduar derisa nuk 
të eksplorohen të gjitha mundësitë 
që kemi. Shembull i mirë në këtë 
drejtim është projekti “Të Jetosh në 
Geto” i cili është prezantuar gjatë 
vitit 2009, dhe ka nxitur një mori 
reagimesh pozitive në Bruksel dhe 
gjetiu. Por, meqenëse avokimi për 
udhërrëfyes faktikisht përfundon 
atëherë kur të sillet udhërrëfyesi 
(Dialogu i Vizave), fondacioni 
në vitin 2010 ka vazhduar të 
avokojë, duke përdorur tash një 
mjet dhe një vend avokimi tjetër. 
Është punuar në maj 2010 një TV 
dokumentar me të njëjtin titull, dhe 
është prezantuar në mes tjerash 
edhe në Bruksel, me prezencë të 
udhëheqësve të administratës së 
BE dhe shoqërisë civile të vendosur 
atje. Ky dokumentar është emituar 
së paku dhjetë herë në televizionet 
kombëtare, dhe është shpërnda 
në shumë institucione të BE dhe 
në Parlament. Të njëjtin rrugëtim 
e ka pasë viteve të kaluara edhe 
projekti i fondacionit “Një Përrallë 
Moderne” i cili pas avokimit 3 vjeçar, 
është përmbyllur me sukses të 
plotë, sepse janë marrë parasysh 
pothuajse të gjitha sugjerimet 
që ky studim ka bërë lidhur me 
ndërtimin e kapaciteteve të reja 
termoenergjetike në Kosovë. Studimi 
dhe kampanja avokuese “Të jetosh 
në Geto” është shpërblyer me vendin 
e tretë në shtator 2010, në Berlin, 
nga rrjeti i think tenk organizatave 
evropiane “PASOS”. 

Shkolla e Integrimeve Evropiane 
vazhdoi të punojë me gjeneratën 
e 10-të dhe 11-të, të cilat kanë 
përgatitur edhe 110 persona nga 

qeveria, agjencionet qeveritare, 
policia, doganat, media dhe shoqëria 
civile, për të kuptuar më mirë 
proceset integruese në Europe 
dhe vlerat që ajo i sjell. Projekti 
tjetër operacional Bridging Europe 
mundësoi lidhjen e organizatave 
Kosovare në vitin 2010, me çështjet 
por edhe organizatat simotra nga 
rajoni dhe më gjerë. Shumë grante 
janë akorduar në mbështetje 
të këtyre nismave. Qeverisja 
e Mirë, si pjesë e Programit të 
Integrimeve Europiane, kryesisht 
është mbështetur nëpërmes të 
sjelljes së ekspertëve për të punuar 
në këshilldhënie me stafin civil 
dhe atë politik në administratën 
qendrore dhe lokale. Më shumë 
se 50 këshilltarë janë mbështetur 
të punojnë me 24 subjekte të 
administratës kosovare. Ky projekt 
për herë të parë është ndihmuar me 
financim substancial nga Qeveria 
Norvegjeze, nëpërmes të UNDP, e 
cila i ka akorduar një grant prej 2.4 
milion dollarësh fondacionit.

Puna e fondacionit gjatë vitit 2010 
ne adresimin e çështjeve minoritare 
ishte e përqendruar në dy drejtime: 
(1) Mbështetja për integrimin e 
RAE (Roma, Ashkali dhe Egjiptian) 
në shoqërinë kosovare dhe (2) 
Integrimi i komuniteteve tjera 
etnike, e ne rend te pare serbeve 
ne realitetin kosovar. Gjate 2010, 
definitivisht janë përmbyllur te 
gjitha marrëveshjet me qeverinë 
kosovare dhe me Komisionin 
Evropian qe Fondacioni te merr 
rolin udhëheqës ne mbështetje 
te realizimit te planit aksional te 
qeverise për integrimin e RAE. Për 
këtë qellim, Komisioni Evropian 
i ka dhënë fondacionit një grant 
prej 1 milion eurove. Granti është 
marre ne korrik 2010. Ne vazhdim 
te kësaj, fondacioni ka vazhduar te 
zbatoj projektin special te akorduar 
nga George Soros, ne vlere prej 
0.5 milion euro, për mbështetje te 
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strategjisë qeveritare për integrimin 
e RAE. Ky projekt ka hyre ne fazën 
e zhvilluar, ku nëpërmes te 10 
qendrave komunitare të themeluara, 
dhe nëpërmes të involvimit të 5 
komunave është duke e avancuar 
infrastrukturën dhe angazhimin 
e komuniteteve për realizmin e 
projekteve edukative ne te gjitha 
nivelet, shëndetësorë, dhe është 
duke zhvilluar projektet për te rinjtë  
e këtyre grupeve etnike. Granti i 
marre nga Komisioni Evropian (IPA 
fonde) do ta komplementon shume 
mire punën e fondacionit ne këtë 
drejtim.

Poashtu, Fondacioni vazhdoi 
në pranvere 2010 me avokim 
ndërkombëtarë për 3 çështje Rome: 
aderimin e Kosovës ne Dekadën 
Roma, re-patrijimin me forcë të 
pjesëtarëve të RAE komuniteteve 
dhe me çeshtjen e mbylljes se 
kampeve rome. Ne këtë drejtim 
fondacioni e ka përfunduar dhe 
prezantuar një studim thelbësore për 
RAE në Kosovë, që është përdorur 
nga shumë studiues të problemeve 
të këtyre komuniteteve etnike. 
Avokimi qe fondacioni e ka bërë dhe 
vazhdon ta bëjë është koordinuar 
plotësisht me Roma Initiative, 
program i rrjetit OSI. Ne mars 2010 
është realizuar një takim koordinues 
me sekretariatin e Dekadës, RI 
(OSI) dhe qeverinë e Kosovës, nga 
i cili ka dal një agjende për avokim 
drejt aderimit të Kosovës si anëtare 
e plote e Dekadës se Romëve. 
Gjate vjeshtës 2010, janë mbajtur 
takimet e para në nivel te kryesisë 
se Dekadës, te cilën në këtë vit e 
udhëheq Republika çeke. Sa i përket 
mbylljes se kampeve RAE, fondacioni 
ne 2010 ka realizuar disa kampanja 
avokimi të realizuara nëpërmes te 
një dokumentari televiziv dhe disa 
tryezave debatuese të organizuara 
me prezencën e qeverise se Kosovës 
dhe faktorit ndërkombëtare qe ka 
kompetenca për t’i mbyllur këto 
kampe dhe për t’iu ofruar zgjidhje te 

qëndrueshme banorëve të saj.

Komuniteti serb është mbështetur 
me një sere projektesh operacionale 
te fondacionit, siç është projekti 
për mbështetje të Media Center ne 
Gracanice, si dhe duke mbështetur 
OJQ-të me te suksesshme serbe 
në teren. Prezenca e shoqërisë 
civile ishte posaçërisht aparente 
gjate zgjedhjeve lokale 2009 dhe 
atyre qendrore 2010, kur për here 
te pare mori pjese komuniteti 
serb, në pjesën me te madhe te 
Kosovës. Komunitetet tjera etnike 
janë duke u zhvilluar dukshëm, dhe 
mbështetja e fondacionit nëpërmes 
te qendrës multietnike ne Prizren, 
si dhe Forumit te Boshnjakeve dhe 
te Turqve ishte frytdhënëse: këto 
institucione civile minoritare sot 
shihen si promovuese te fuqishme 
te projekteve multietnike. Avokimi i 
boshnjakeve për çështje edukative, 
dhe i komunitetit turk për barazi 
gjuhësore ishin shume efikas dhe 
nxiten një sërë ndryshimesh pozitive 
te qeveritë komunale në këtë 
drejtim.

Një fushë tjetër e rëndësishme 
e veprimit të fondacionit gjatë 
vitit 2010 ishte të promovojë sa 
më shumë punën e organizatave 
kosovare në hartim të politikave 
(publike) dhe zhvillimore, si dhe në 
projektet avokuese për çështje të 
rëndësishme të ndërtimit demokratik 
të vendit. Në këtë vit pat projekte të 
shënuara që u realizuan nga OJQ-të 
që tashmë kanë dëshmuar se kane 
krijuar kapacitet të mjaftueshëm 
implementues. Fondacioni i ka 
përkrahur qoftë duke akorduar 
grante për projektet e propozuara 
qoftë duke i sjellë ato që të punojnë 
nën ombrellën e fondacionit, 
në projekte operacionale, që në 
shumë raste kanë më shumë se 
një implementues. Në vijim të këtij 
raporti janë dhënë më shumë detaje 
për këto projekte.
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Një lëmi e rëndësishme e veprimit të 
Programit të Shoqërisë Civile ishte 
nxitja e bashkëpunimit dhe vendosja 
e planeve strategjike për partneritet 
Qeveri - Shoqëri Civile. Ka vazhduar 
të implementohet projekti i filluar 
në 2007, kur fondacioni, pas një 
sërë seminaresh participative 
me shoqëri civile dhe qeveritarë, 
pati sukses që të hartojë dhe 
adaptojë memorandumin e parë të 
bashkëpunimit të shoqërisë civile me 
qeverinë e Kosovës. Në vitin 2008, 
rrjeti Civikos vazhdoi të të merret 
me çështje të rëndësishme që 
promovojnë bashkëveprimin e këtyre 
dy faktorëve. Gjatë 2010 është bërë 
një ristrukturim i këtij rrjeti, i cili 
ka bërë ndryshime programore dhe 
administrative, dhe sot me një staf 
dhe bord te ri vazhdon të avokojë në 
disa lëmi që synojnë përmirësimin 
e gjendjes legale dhe financiare të 
OJQ-ve në Kosovë, duke tentuar 
posaçërisht të akordojë një strategji 
afatmesme të bashkëpunimit 
strategjik të OJQ-ve me Qeverinë e 
Kosovës.

Buxheti i Fondacionit në 
vitin 2010

Fondacioni në vitin 2010 ka 
shpenzuar 3,073,272.39 euro, 
nga të cilat nga buxheti bazë 
ishin 1,631,055.99 euro, dhe nga 
mjetet e programeve të rrjetit OSI 
487,078.40 euro. Mjetet e palëve 
të treta në këtë vit ishin shumë 
më të larta se viteve të kaluara 
– 955,138.00 euro. Struktura 
buxhetore është dhënë në tabelën 
vijuese, e cila pasohet nga analiza 
grafike financiare.

Duhet përmendur se fondacioni në 
vitin 2010 e ka filluar realizimin e 
kontratës me UNDP dhe Qeverinë 
Norvegjeze, nga e cila do të 
përfitojë një grant prej 2.4 milion 
dollarë në dy vitet e ardhshme, 
për implementimin e projektit CBF. 
Poashtu, gjatë 2010 fondacioni e ka 
filluar edhe implementimin e grantit 
të marur nga ECLO nëpërmes të IPA 
fondeve - një grant prej 1 milion 
euro të cilin do ta realizojë gjatë 
2010 dhe 2011 për implementimin 
e një pjese të Strategjisë për 
integrimin e komuniteteve RAE. 

Nr. Specifikimi Gjithsejtë Shpenzuar % e Shpenzuar

Buxheti i Programit Euro Euro

1 Mjetet e buxhetit baze për 
vitin 2010 *  1,766,490.00 1,631,055.99 92.33 

Sub totali: 1,766,490.00 1,631,055.99 92.33 

3 Mjetet e Programeve te rrjetit 
OSI për vitin 2010 487,078.40 487,078.40 100.00 

Sub totali: 487,078.40 487,078.40 100.00 

4 Mjetet e palëve te treta për 
vitin 2010 955,138.00 955,138.00 100.00 

Sub totali: 955,138.00 955,138.00 100.00 

Totali i buxhetit: 3,208,706.40 3,073,272.39 
* Mjetet e mbetura te buxhetit baze janë te lidhura me projektin 
" Te komunikosh me Europen" dhe barten ne vitin 2011

Pasqyra permbledhese financiare e shpenzimeve
per periudhen kohore Janar - Dhjetor 2010
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Buxheti baze
53%

Buxheti i rrjetit OSI
16%

Buxheti i
paleve treta

31%

Figura 1. Buxheti i shpenzuar i ndare sipas kategorive finasuese
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Figura 4. Shperndarja e granteve sipas vleres se tyre - euro
(Eshte marrë per baze shuma totale e shpenzuar sipas ketyre kategorive)
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Evropianizimi i institucioneve dhe 
politikave të Kosovës ka ngecur 
prapa të gjitha vendeve të Ballkanit 
Perëndimor edhe në vitin 2010. 
Mos njohja e shtetësisë së Kosovës 
nga 5 shtetet anëtare të BE-së ka 
ndikuar në masë të konsiderueshme 
në këtë ngecje. Pozita e tillë ka 
rezultuar vazhdimisht me politika 
të paqarta ndaj Kos dhe ka bërë 
të pamundur vendim-marrjen në 
një spektër të gjerë çështjesh. Në 
ndërkohë, vendet tjera të Ballkanit 
Perëndimor vazhdojnë të shënojnë 
progres kah anëtarësimi i plotë, 
kështu ngadalë duke e lënë Kosovën 
të izoluar në geto. Heqja e fundit 
e regjimit të vizave për Shqipërinë 
dhe Bosnjën e Hercegovinën  i ka 
lënë thjeshtë kosovarët njerëzit e 
vetëm në rajon që ende duhet të 
aplikojnë për viza për të udhëtuar në 
territorin e BE-së. Ndërsa, Serbia ka 
marrë statusin e kandidatit, si dhe 
Shqipëria dhe Bosnja e Hercegovina 
janë më afër marrjes së këtij statusi, 
Kosova mbetet pa perspektivë të 
marrëveshjes kontraktuale me BE-
në. 

Evropianizimi i Kosovës mbetet i 
penguar me politika jo konkrete 
nga Bashkimi Evropian, përvec 
Dialogut të Procesit të Stabilizim 
Asociimit, i cili në fakt është një 
version i përshtatur i Marrëveshjes 
se Stabilizim Asocimit, të cilin kanë 
lidhur të gjitha shtetet e rajonit 
me BE-në. Kjo marrëveshje e 
sjell vendin aderues dhe BE-në në 
marrëveshje kontraktuale dhe kur 
të përfundohet rezulton me statusin 
e kandidatit për shtetin nënshkrues.  

Duke mos u njohur nga të gjitha 
shtetet anëtare të BE-së, Kosova 
nuk mund të hyjë në marrëdhënie 
të tillë me BE-në. Për arsye të 
njëjta BE-ja vazhdon të shtyjë 
nënshkrimin e marrëveshjes për 
tregti ndërmjet Kosovës dhe BE-së, 
ndonëse institucionet e Qeverisë së 
Kosovës  kanë dorëzuar përgjigjet 
për pyetësorin në prill të vitit  2010. 
Gjendje e ngjashme mbetet edhe 
sa i përket dhënies së udhërrëfyesit 
Kosovës për liberalizimin e vizave. 
Megjithëse, Pierre Mirel, Drejtori 
për Zgjerim i BE-së për Ballkanin 
Perëndimor ka premtuar se Kosova 
do ta merr udhërrëfyesin deri në 
shtator 2010, deri më sot Këshilli i 
Ministrave nuk e ka diskutuar ende 
këtë çështje.  

Përkundër tërë kësaj, 88.4 për 
qind e kosovarëve mbeten në favor 
të procesit të evropianizimit. As 
qeveria nuk mbetet prapa kësaj 
mbështetjeje. Procesi ka përfituar 
nga mbështetja e rëndësishme 
retorike dhe përkushtimi i 
pamjaftueshëm praktik. Themelimi 
i Ministrisë së Integrimit në prill të 
vitit 2010 i ka dhënë definitivisht 
një shtytje të re këtij procesi, por 
zhvillimi i politikave të evropianizimit 
nga ministritë dhe mbikëqyrja nga 
parlamenti mbeten të ngadalshme. 
Për me tepër, kritikat nga Raporti i 
Progresit të vitit të kaluar nuk kanë 
gjetur në procesin e planifikimit dhe 
prioritizimit buxhetor. 

Situatës nuk i kanë ndihmuar as 
dinamikat tjera politike të vitit të 
kaluar, veçanërisht, zgjedhjet e  

Integrimi Evropian 
dhe Qeverisja e Mirë
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parakohshme kanë pasur gjithashtu 
ndikimin e tyre negativ. Zgjedhjet 
e parakohshme të vitit të kaluar 
kanë ndalur çdo progres gjithashtu.  
Parlamenti ka përmbyllur vitin me 
më shumë se 60 ligje që ende presin 
për t’u miratuar, ngarkesë e cila u 
bartet strukturave të reja qeveritare 
të cilat pritet të themelohen dikur 
në Mars 2011. Si i tillë, procesi i 
evropianizimit në Kosovë ka has 
në në zbrazëtirë praktike përreth 
gjashtë muaj. E tërë kjo ka zënë 
vend në kohën kur Kryeministri 
i mëparshëm Hashim Thaçi 
premtoi me mburrje gjatë fushatës 
zgjedhore, që Kosova do të bëhet 
anëtare e BE-së gjatë qeverisjes së 
tij të ardhshme. Deklaratat e tilla të 
pavërteta  e bëjnë çështjen madje 
edhe më të ngutshme për zbatim 
konkret të kërkesave. 
Kjo urgjencë bëhet edhe me e 
dukshme me faktin se në Raportin e 
Progresit të vitit të kaluar theksohet 
se mungon përparimi në shumicën 
e  proceseve që vlerësohen nga 
raporti çdo vit. Kualifikimi më i 
përdorur vitin e kaluar ishte progresi 
i paktë i regjistruar në 47 prioritetet 
e Partneritetit Evropian. Progresi i 
kufizuar shënon 39 prioritete, ndërsa 
pak apo aspak progres ceket për 
17 prioritete të tjera. Fatkeqësisht, 
progresi i mirë ose progresi 
thelbësorë kualifikohet vetëm në 4 
prioritete gjithsej.  

Në rrethanat e këtilla sfiduese, 
Programi për Integrim Evropian dhe 
Qeverisje të Mirë vazhdoi t’i zbatojë 
aktivitetet e veta, duke synuar 
përmbushjen e qëllimit strategjik. 
Gjithashtu, Programi për Integrim 
Evropian dhe Qeverisje të Mirë ka 
vazhduar të jetë programi kryesor 
i Fondacionit gjatë vitit 2010. 
Projektet operacionale të realizuara 
në kuadër të kësaj kornize, 
vazhdojnë të jenë mekanizmat 
më me ndikim në politikë bërjen 
e Kosovës dhe çmohen lartë nga 

opinioni dhe vendimmarrësit. Hapja 
e disa kanaleve të komunikimit me 
vendet e BE-së dhe rajonit ka pasur 
ndikim  përtej parashikimit, meqë 
imazhet e reja reale për Kosovën 
kanë filluar të u prezantohen 
audiencave të tyre. Programi ka 
vazhduar të  shtojë forcën shtytëse 
për përmirësimin e vendimmarrjes 
në Kosovë, jo vetëm të lidhur me 
procesin e evropianizimit, por edhe 
me një qeverisje më efektive dhe 
më demokratike. Evropianizimi i 
politikave kërkohet vazhdimisht 
përmes zhvillimit të kapaciteteve 
të reja njerëzore. Programet e tilla 
janë bërë burim krucial i njohurisë 
evropiane për institucionet e Kosovës 
dhe sektorët tjerë të shoqërisë. 
Aftësimi gjatë orarit të punës 
siguron që politikat të zhvillohen në 
përputhje me standardet evropiane 
siç janë radhitur në Planin e Veprimit 
për Partneritet Evropian. Mbi të 
gjitha, monitorimi i mbështetur i 
matur i shoqërisë civile vazhdimisht 
ushtron presion ndaj proceseve 
transparente dhe gjithëpërfshirëse të 
qeverisjes.  Suksesi i dukshëm është 
arritur përmes: 

• Analizës së dokumenteve të 
përgatitura nga Forumi 2015;

• Debateve publike për çështjet 
sfiduese lidhur me qeverisjen 
dhe evropianizimin 

• Zhvillimit dhe konsolidimit 
të kapaciteteve njerëzore në 
administratën publike ndaj 
zbatimit të Planit të Veprimit 
për Partneritet Evropian 

• Ndërtimit të mëtutjeshëm të 
masës kritike të kosovarëve, 
të mirinformuar për Bashkimin 
Evropian dhe çështjet e 
integrimit

• Mbështetjes së aktivitetit 
të shoqërisë civile, që kanë 
monitoruar dhe kontribuar 
evropianizimin e politikave dhe 
vendimmarrjen
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Janë katër synime kryesore që 
programi kërkonte t’i realizonte gjatë 
vitit të kaluar: Në vijim, në raport do 
të radhiten aktivitetet e realizuara, 
të kategorizuar për secilin synim.

a) Përshpejtimi i procesit të 
reformimit të politikave drejtë 
përmbushjes së kritereve politike 
dhe ekonomike dhe standardeve 
evropiane, të kërkuara nga 
Partneriteti Evropian

Capacity Development 
Facility

Për disa vite rradhë dhe për shkak 
të një numri të madh faktorësh, 
administrata publike përbënte 
njërën prej hallkave  më të dobëta 
të politikëbërjes së Kosovës. 
Administrata e stërmadhe, burimet 
njerëzore të paaftësuara sa duhet, 
shërbyesit civil të pamotivuar nga 
sistemi i ultë i pagave,  ndikimi i 
madh politik  janë disa arsye për t’i 
përmendur.  Disa zhvillime në vitin 
e kaluar kanë shënuar progres në 
këtë çështje dhe veçanërisht në 
procesin për integrime evropiane. Së 
pari, Parlamenti ka miratuar Ligjin 
për shërbimin civil, përmes të cilit, 
në mes të shumë ndryshimeve, 
administrata publike ka reduktuar 
numrin e punëtorëve prej më shumë 
se 70,000 në më pak se 19,000 
shërbyes civil përmes sistemit të ri 
të kategorizimit.   Së dyti, qeveria 
ka miratuar rishikimin strategjik 
për reformën e administratës 
publike, duke prioritizuar 12 
sektorë. Së treti, si dhe lidhur me 
integrimin evropian, në prill të vitit 
2010, është themeluar Ministria e 
Integrimit Evropian e mandatuar 
që të drejtojë, bashkërendojë dhe 
monitorojë të gjitha aktivitetet 
lidhur me integrimin në Bashkësinë 
Evropiane. Në këtë mënyrë, i është 
bërë një shtytje e re procesit të 
evropianizimit.  Që nga marrja e 

postit të ri, ministri i emëruar Besim 
Beqaj ka prioritizuar tri aspekte 
të procesit të evropianizimit, 
zhvillimin e marrëdhënieve 
tregtare ndërmjet Kosovës dhe 
BE-së, lobimin në institucionet 
e anëtarët e Bashkimit Evropian 
për sigurimin e udhërrëfyesit 
për liberalizimin e vizave dhe 
zgjerimin e bashkëpunimit ndërmjet 
institucioneve qeveritare dhe 
akterëve të shoqërisë civile.  
Komisioni Evropian raporton për 
progres të gjithmbarshëm të arritur 
në administratën publike, por duke 
qenë prioritet kyç i Partneritetit 
Evropian, e konsideron ende të dobët 
këtë progres. 

Për t’i adresuar këto mangësi në 
administratën publike përmes 
ngritjes së kapaciteteve njerëzore, 
Fondacioni gjithashtu ka zbatuar 
projektin Capacity Development 
Facility (CDF)  edhe gjatë vitit 
2010. Ky projekt është realizuar 
në partneritet me UNDP-në, por 
Fondacioni ka mbajtur përgjegjësitë 
e menaxhimit. Me fondet në 
dispozicion prej mbi 1 milionë dollarë 
në vit, projekti CDF ka shtuar në 
mënyrë të suksesshme mbështetjen, 
që i ka ofruar institucioneve 
qeveritare, si në nivelin politik 
ashtu edhe në atë të shërbyesve 
civil. Numri gjithsej i kërkesave 
të mbështetura ka shkuar prej 
mesatarisht 33 në vit deri në 60 
këshilltarë të angazhuar.�

Krahas mbështetjes së rregullt 
me këshillime dhe mentorime, 
projekti ka përfituar nga aktivitetet 
që kërkonin ta shtonin ndikimin 
dhe efektivitetin e tij. Pikësëpari, 
programi ka organizuar një punëtori 
gjatë së cilës partnerët dhe klientët 
kanë bërë një shqyrtim strategjik 
të projektit për vitin e mëparshëm. 
Përfaqësuesit nga ministritë 
dhe agjencitë e mbështetura 
kanë diskutuar për një numër 
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të çështjeve, që dukej të kishin 
ndikim mbi zhvillimin e kapaciteteve 
njerëzore në administratën publike 
dhe qëndrueshmërinë e saj. Në atë 
kohë, pjesëmarrësit kanë raportuar 
që shumë mangësi në zhvillimin e 
kapaciteteve ishin pasojë e bazës 
së gjerë të shërbimit civil, që në 
atë kohë tejkalonte shifrën prej 
70,000 personave, duke përfshirë 
këtu edhe punëtorët e shërbimit 
policor, shëndetit publik, sistemit 
arsimor dhe zjarrfikësit. Si rezultat, 
administrata rezulton si shumë e 
politizuar me qarkullim të madh të 
personelit dhe shumë sfida tjera. 
Veç kësaj, një numër i strategjive 
të zhvilluara në kuadër të pothuajse 
çdo ministrie mbeten të pa 
bashkërenditura dhe përfundojnë 
duke krijuar mbingarkesë për 
shërbyesit civil. Prandaj, vlera e 
projektit u pa si plotësim i shumë 
zbrazëtirave, që kanë rezultuar nga 
sfidat e tilla.  

Në mes të korrikut, programi ka 
kryer një shqyrtim të pavarur, 
ndërsa me vonë edhe një vlerësim 
të jashtëm të projektit. Qëllimi i 
shqyrtimit të pavarur ishte, që të 
identifikonte boshllëqet lidhur me 
kapacitetet njerëzore në kuadër të 
administratës publike për të cilën 
mund të zhvillohen  mekanizma 
të reja. Ky shqyrtim është kryer 
gjatë korrikut 2010 nga eksperti 
i pavarur për administratë, Z. Zef 
Preçi nga Tirana, Shqipëri.   Z. Preçi 
ka shqyrtuar raportet horizontale 
dhe vertikale të përgatitura përmes 
projektit të DFID-it të quajtur 
“Shqyrtimi Funksional dhe Dizajni 
Institucional i Ministrive” (FRIDOM), 
planet për zhvillimin strategjik 
të Ministrisë së Administratës 
Publike dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe ka intervistuar 16 
zyrtarë qeveritar, duke filluar prej 
Zyrës së Kryeministrit, një numër 
të Ministrive, Institutin Kosovar për 
Administratë Publike dhe Agjensionin 

Kosovar kundër Korrupsionit. Bazuar 
në këtë punë, Z. Preçi ka përpiluar 
raportin, që thekson prirjet për 
nevojat e ardhshme për zhvillimin 
e kapaciteteve njerëzore në 
institucionet publike të Kosovës. 
Në gjysmën e dytë të vitit, projekti 
ka angazhuar Znj. Veronica Lullies, 
e cila ka bërë vlerësimin e projektit 
që nga viti 2005, për të kryer 
vlerësimin e jashtëm të ndikimit 
që ka pasur projekti CDF në vitet e 
kaluara.  Vlerësimi i saj përmbylli 
përsëri që projekti është “një tregim 
i suksesshëm në vazhdim, shumë 
i çmuar lartë nga  përfituesit/
klientët dhe konsiderohet si shumë 
i rëndësishëm për Kosovën.” Në 
veçanti, ajo ka theksuar që projekti 
bënë një ndryshim të dukshëm, duke 
kaluar nga ngritja e kapaciteteve 
në zhvillimin e kapaciteteve, 
nga qasja individuale në qasjen  
institucionale/organizative, duke 
shtuar funksionimin dhe efektivitetin 
e departamentit, ku është i 
angazhuar këshilltari, faktorë që 
ofron qëndrueshmëri për kapacitetet 
e zhvilluara.

Në përgjithësi, projekti vazhdon të 
jetë një mekanizëm i rëndësishëm 
i programit për integrim evropian 
me të cilin synohet evropianizimi 
i qeverisjes në Kosovë. Si i tillë 
programi do të zbatohet edhe në 
vitin 2011. Ndërsa tabela në vijim 
prezanton të gjithë këshilltarët dhe 
departamentet e ministritë në të cilat 
ata kanë qenë të angazhuar. 
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Këshilltari/ja Departamenti Vlera totale e 
grantit

Arben Gashi Zyra e Kryetarit, Komuna e Prishtinës € 8,678.58 

Asdren Osaj Departamenti për Informim Publik, 
Komuna e Prishtinës € 8,678.58 

Ermir Hajdini Zyra e Zëvendësit të Shefit të 
Kabinetit, Zyra e Kryeministrit € 15,000.00 

Ardian Zajmi
Departamenti i Teknologjisë 
Informative, Ministria e Administratës 
Publike

€ 15,000.00 

Enton Elezi
Departamenti i Qeverisjes Komunale, 
Ministria e Administrimit të Pushtetit 
Lokal

€ 15,000.00 

Lush Perpali Komisioni i Kosovës për Konkurrencën € 13,250.00 
Afrim Hoti Komisioni Parlamentar për Siguri € 6,276.96 

Ilir Kanina Sekretari i Përhershëm, Ministria e 
Ekonomisë dhe Financave € 11,450.00 

Kushtrim Istefi Zyra e Zëvendës Kryeministrit € 6,618.10 

Drin Cano Departamenti i Tatimit ne Pronë, 
Ministria e Ekonomisë dhe Financave € 13,450.00 

Vaso Leno Ministria e Energjisë dhe Minierave € 24,238.50 
Korab Sejdiu Zyra e Presidentit € 18,000.00 

Srdjan Sentic Zyra e Komuniteteve, Zyra e 
Kryeministrit € 10,889.04 

Fadil Miftari Sekretariati i Këshillit të Pavarur 
Mbikëqyrës të Kosovës € 10,889.04 

Skender Tullumi Departamenti i Tatimit në Pronë, 
Ministria e Ekonomisë dhe Financave € 10,889.04 

Ertjan Çabiri Zyra e Kryeministrit € 12,000.00 

Ibrahim Krasniqi
Komisioni Parlamentar për Ekonomi, 
Tregti, Industri, Telekomunikacion, 
Energji dhe Miniera

€ 10,152.18

Flutura Germizaj Ministria e Kulturës, Rinisë, dhe Sportit € 10,152.18

Qazim Kukalaj
Komisioni Parlamentar për Bujqësi, 
Pylltari, Zhvillim Rural, Ambient, dhe 
Planifikim Hapësinor

€ 10,152.18

Sylë Sefaj Zyra e Sekretarit të Përhershëm, 
Ministria e Punëve Brendshme € 8,678.58 

Besnik Vasolli Zyra e Sekretarit të Përhershëm, 
Ministria e Punëve Brendshme € 9,415.44 

Robert 
Muharremi

Departamenti ligjor, Komisioni i Pavarur 
për Miniera e Minerale € 18,000.00 

Visar Bajraktari Zyra e Licencimit, Ministria e Tregtisë 
dhe Industrisë € 9,415.44 

Nagip Skenderi Departamenti i Makroekonomisë, 
Ministria e Ekonomisë dhe Financave € 10,889.04 

Xhevat Lushi Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë, dhe 
Zhvillimit Rural €10,152.18 

Verena Knaus Kabineti i Ministrit, Ministria e 
Integrimit € 18,500.00 

Agon Demjaha Zyra e Sekretarit të Përhershëm, 
Ministria e Energjisë dhe Minierave € 18,000.00 
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Jordan Daci
Departamenti për Banim dhe Ndërtim, 
Ministria e Ambientit dhe Planifikimit 
Hapësinor

€ 15,850.00 

Driart Elshani Divizioni i Teknologjisë Informative,  
Zyra e Kryeministrit € 7,200.00 

Ilir Kanina Zyra e Sekretarit të Përhershëm, 
Ministria e Ekonomisë dhe Financave € 17,050.00 

Ardian Zajmi
Departamenti i Teknologjisë 
Informative, Ministria e Administratës 
Publike

€ 15,000.00 

Haki Merovci Zyra e Sekretarit Permanent, Zyra e 
Kryeministrit € 10,889.04 

Arben Gashi Zyra e Kryetarit, Komuna e Prishtinës € 8,678.58 

Asdren Osaj Departamenti për Informim Publik, 
Komuna e Prishtinës € 8,678.58 

Kushtrim Istrefi Zyra e Zëvendës Kryeministrit € 7,941.72 

Ermir Hajdini Zyra e Zëvendësit të Shefit të 
Kabinetit, Zyra e Kryeministrit € 15,000.00 

Zef Preci Këshilltar i pavarur për administratë 
publike € 4,500.00 

Blerinda Idrizi Agjensioni për Barazi Gjinore € 19,396.01 

Eridana Cano Zyra e Drejtorit, Instituti i Avokatit të 
Popullit € 15,000.00 

Flutura Germizaj
Departamenti për Mirëqenie Sociale, 
Ministria e Punës dhe Mirëqenies 
Sociale

€ 10,889.04 

Vasillaq Leno Zyra e Sekretarit të Përhershëm, 
Ministria e Energjisë dhe Minierave € 13,749.25 

Marta Gazideda Këshilltare e projektit CDF € 24,000.00 

Afrim Hoti Komisioni Parlamentar për Punë të 
Brendshme dhe Siguri € 9,415.44 

Korab Sejdiu Zyra e Presidentit € 18,000.00 

Silvia Cravero Këshilli Kosovar për Trashëgimi 
Kulturore € 3,253.22 

Eleonora 
Kelmendi Këshilltare e projektit CDF € 17,759.55

Qazim Kukalaj
Komisioni Parlamentar për Bujqësi, 
Pylltari, Zhvillim Rural, Ambient, dhe 
Planifikim Hapësinor

€ 10,152.18

Ibrahim Krasniqi
Komisioni Parlamentar për Ekonomi, 
Tregti, Industri, Telekomunikacion, 
Energji dhe Miniera

€ 10,152.18

Skender Tullumi Departamenti i Tatimit në Pronë, 
Ministria e Ekonomisë dhe Financave € 10,889.04 

Veronica Llullies Vlerësuese e jashtme e projektit CDF € 11,120.25 

Srdjan Sentiç Zyra e Komuniteteve, Zyra e 
Kryeministrit € 5,444.52 

Besnik Vasolli Zyra e Sekretarit Permanent/ Ministria 
e Punëve Brendshme € 10,889.04 

Ertjan Cabiri Zyra e Sekretarit Permanent/ Ministria 
e Integrimit Evropian € 12,000.00 

Drin Çano Departamenti i Tatimit në Pronë, MEF € 13,200.00 
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Fadil Miftari Departamenti për Informim Publik, 
Agjensioni Kosovar kundër Korrupsionit € 10,889.04 

Faton Peci Departamenti për Rini, Ministria e 
Kulturës, Rinisë dhe Sportit € 8,678.58 

Arta Balaj
Zyra për Informim, Ministria e 
Bujqësisë, Pylltarisë, dhe Zhvillimit 
Rural

€ 10,152.18

Enton Elezi
Departamenti i Qeverisjes Komunale, 
Ministria e Administrimit të Pushtetit 
Lokal

€ 15,600.00

Silvia Cravero Këshilli Kosovar për Trashëgimi 
Kulturore € 15,000.00 

Punëtoria CDF Rishikimi Strategjik i projektit CDF € 10,075.56
Totali i granteve € 20,232.50
Shpenzimet lidhur projektin € 42,243.31
Totali i CBF Projektit Euro € 72,551.37

Totali I CBF Projektit USD $ 1,029,125.51

b) Të ndërtojë njohuri të 
specializuar për Bashkimin 
Evropian ndër aktorët e 
shoqërisë civile

Shkolla për Integrime 
Evropiane

Projekti i Shkollës për Integrim 
Evropian vazhdoi edhe gjatë 
vitit 2010 të mbajë primatin e 
projektit më arsimor për Bashkimin 
Evropian në Kosovë.  Interesimi i 
vazhdueshëm për pjesëmarrje tregon 
se nevoja për të zgjeruar njohuritë 
mbi procesin e reformimit drejtë 
anëtarësisë së plotë në Bashkimin 
Evropian  është ende e madhe.  
Zyrtar qeveritar, shërbyes civil, 
shërbyes të policisë së Kosovës e 
të doganave, gazetarë, aktivist të 
shoqërisë civile, dhe të punësuar 
në sektorin privat janë kategoritë 
të cilat tashmë pesë vite tregojnë 
interesim shumë të madh për të 
vijuar shkollën evropiane dhe për të 
përfituar nga njohuritë e prezantuara 
me plan programin.  Si e tillë, 
Shkolla vazhdon a) të promovojë 
idetë dhe vlerat evropiane në 

shoqërinë kosovare, b) të sigurojë 
arsimin evropian të kualitetit të lartë 
për zyrtarë qeveritar, udhëheqës të 
shoqërisë civile, të komuniteteve, 
dhe bizneseve, mediave, dhe të 
tjerëve, c) të krijojë masë kritike 
për të ndihmuar dhe për t’u 
angazhuar në proceset integruese të 
Kosovës, d) të nxisë dialog brenda 
komunitetit kosovar për adresim më 
përmbajtësor të nevojave të Kosovës 
dhe rajonit në kuadër të proceseve 
integruese, e) të nxisë dialogje 
dhe bashkëpunim rajonal, dhe ë) 
të krijojë rrjet të ish-vijuesve të 
shkollës.    Gjatë vitit 2010 Programi 
për Integrim Evropian dhe Qeverisje 
të Mirë ka organizuar gjeneratën 
e dhjetë dhe të njëmbëdhjetë të 
shkollës me të cilat ka arsimuar 
120 vijues dhe ka rritur numrin e 
përgjithshëm të vijuesve të shkollës 
në rreth 670. Plan-programin për të 
dy gjeneratat e përbën sfondi me 
nga 35 ligjërata për secilin grup, 
nga dy punëtori dy-ditore, nga një 
konferencë rajonale, deri në dy 
ligjërata të hapura, dy testime të 
veçanta, ndërsa që nga gjenerata e 
njëmbëdhjetë u prezantua ushtrimi i 

vazhdueshëm me të cilën u simulua 
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puna e Këshillit të Bashkimit 
Evropian. 

Planprogrami i rregullt është 
organizuar në pesë module: 

•  Bashkimi Evropian: Evoluimi 
historik, institucionet, dhe 
aktoret politik

• Korniza Ligjore e Bashkimit 
Evropian

• Politikat dhe proceset politike të 
Bashkimit Evropian

• Bashkimi Evropian si aktore 
global

• Kosova dhe Bashkimi Evropian

Moduli i parë u është prezantuar 
vijuesve gjatë punëtorisë dy-
ditore në fillim të secilës shkollës. 
Ligjëratat mbi historikun e BE-së,  
strukturën institucionale, proceset 
vendimmarrëse, dhe politikat 
kryesore u janë mbajtur vijuesve 
nga z. Ditmir Bushati. Punëtoria 
për gjeneratën e dhjetë u mbajt 
më 20-21 shkurt, 2010, ndërsa për 
gjeneratën e njëmbëdhjetë me 25-
26 shtator, 2010. Të dy punëtoritë u 
mbajtën në Durrës. 

Modulet në vijim u mbajtën të gjitha 
në Prishtine. Që nga gjenerata e 
njëmbëdhjetë, ligjëratat mbahen 
në Qendrën Informative dhe 
Kulturore Evropiane, në krahasim 
prej universitetit Amerikan, ku janë 
mbajtur ligjëratat e disa gjeneratave 
me herët.  Secili modul është 
zbërthyer nga disa ligjërata të cilat 
vijuesve u janë prezantuar nga 
akademik të mirënjohur dhe zyrtarë 
të dalluar vendor dhe ndërkombëtar, 
nga vendi, rajoni, dhe Bashkimi 
Evropian. Në bazë të vlerësimeve 
pozitive të cilat u jepen ligjëruesve 
nga vijuesit,  pas 11 gjeneratave 
projekti ka arritur të sigurojë 
ligjërues të dalluar. Nder ta veçohen 
Ditmir Bushati, ish drejtor i Lëvizjes 
Evropiane në Shqipëri, Hajredin 
Kuqi, Zëvendës Kryeministër, Elie 

Muir, ligjëruese në Universitetin e 
Mastrihtit, Laurent Van De Poele, 
Universitetit Katolik i Leuven-it, 
Augustin Palokaj, korrespondent 
nga Brukseli, e Besim Beqaj, 
Ministër i Integrimit, përfshirë edhe 
Luan Shllakun, drejtor ekzekutiv 
i Fondacionit. Për dy gjeneratat e 
kaluara janë organizuar gjithsej tri 
ligjërata ta hapura, dy nga z. Veton 
Surroi për politikën e jashtme të 
Kosovë, dhe një nga ambasadori 
gjatë presidencës belge të Bashkimit 
Evropian.  

Konferenca rajonale e organizuar 
vitin e kaluar në kuadër të shkollës 
shqyrtoi mundësitë e bashkëpunimit 
të strukturave qeveritare dhe 
shoqërisë civile  gjatë procesit të 
integrimit.  Për këtë temë interesim 
të veçantë kishte treguar ministri i 
integrimit Besim Beqaj, i cili është 
me herët kishte dëshmuar gatishmëri 
për angazhim konstruktiv e 
produktiv të organizatave qeveritare 
në avancim të procesit integrues.  
Për këtë qëllim, partneri i Shkollës 
për Integrim Evropian , Fondacioni 
Kosovar për Shoqëri Civile kishte 
përgatitur një raport analitik në të 
cilin u prezantuan dhe diskutuan 
mundësitë e bashkëpunimit të tillë 
në Kosovë, bazuar në disa përvoja 
nga shtetet që tashmë janë anëtare 
të plota të BE-se. Për këtë qëllim, në 
konference u ftuan edhe përfaqësues 
të rajonit, përfshirë këtu Igor 
Vidacak, nga Kroacia, Saso Klekovski 
nga Maqedonia, dhe Daliborka 
Uljarevic nga Mali i Zi. 

Punëtoritë përmbyllëse për të 
dy gjeneratat i kanë shërbyer 
formësimit të njohurive se si 
hartohen politikat publike dhe 
çfarë janë parimet në bazë të të 
cilave përgatiten ato. Ligjëratat për 
këtë qëllim i ka mbajtur z. Luan 
Shllaku. Pjesa tjetër e punëtorisë ka 
shërbyer për të vlerësuar shkollën 
nga pjesëmarrësit dhe për të realizu 
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testimin e njohurive të nxëna. 
Punëtoria e parë është mbajtur me 
22-23 maj, ndërsa e dyta me 18-19 
dhjetor. Që të dy punëtoritë janë 
mbajtur në hotelin Villa Belvedere, 
në Durrës. 

Risia e sjellë në Shkollën për 
Integrim Evropian vitin e kaluar 
është simulimi i Këshillit të BE-së. 
Secili shtet është përfaqësuar me 
nga dy vijues të shkollës, përfshirë 
këtu edhe Komisionin Evropian, 
presidenca e BE-së dhe sekretariati 
i Këshillit.  Ndërsa gjatë gjithë 
kohëzgjatjes së shkollës nga vijuesit 
është kërkuar qe të njoftohen me 
shtetet që përfaqësojnë përfshirë 
këtu partitë politike, grupet e 
interesit, fushatat politike, interesat 
ekonomike, çështjet sociale e të 
tjera dhe të prezantojnë qëndrimet e 
tyre në takimet simuluese të Këshillit 
të BE-së.  Njohuria me këta faktorë 
u ka mundësuar përfaqësuesve 
që të arrijnë tek qëllimi i shtetit 
të tyre, rolin që duan ta kenë në 
rajon dhe në Kosovë, dhe rolin në 
BE. Përfundimisht, përfaqësuesit 
e shteteve/pjesëmarrësve të 
gjeneratës 11 u është kërkuar të 
kenë parasysh ndikimet e jashtme 
në shtetin e vet.  Qëndrimet e 
shteteve janë prezantuar me 
shkrim gjatë tri takimeve (mujore) 
simuluese. Këto pozita kanë përbërë 
pjesën themelore të përgatitjes së 
pozicionit të përbashkët të Këshillit 
dhe natyrisht bazën për prezantimet 
e secilit shtet veç e veç.

 Tabela e granteve
Aktiviteti Vlera e grantit

Punëtoria: Evoluimi historik 
i Bashkimit Evropian – 
gjenerata 10

€  14,556.40 

Punëtoria: Të hartosh politika 
publike – gjenerata 10 €  13,351.32

Punëtoria: Evoluimi historik 
i Bashkimit Evropian – 
gjenerata 11

€  14,232.55

Punëtoria: Të hartosh politika 
publike – gjenerata 11 €  13,916.77

Ligjerata për të dy gjeneratat €  16,158.40

Shpenzime tjera programore €  3,859.00

Magazina Evropiane

Përmbushjen e synimit për ndërtim 
të njohurive të specializuara për 
proceset dhe politikat e Bashkimit 
Evropian Programi për Integrim 
Evropian dhe Qeverisje të Mire e ka 
arritë me publikimin e tri numrave 
të Magazinës Evropiane, gjatë vitit 
të shkoi.  Me këtë produkt të ri, 
edhe debati mbi proceset integruese 
po merr trajtë të re dhe me 
përmbajtësore.  

Numri i parë i Magazinës Evropiane 
iu dedikua çështjeve të energjisë 
dhe temave të ndryshme që lidhen 
me zhvillimet në këtë sektor në 
Kosovë. Artikujt e publikuar janë 
përgatitur nga autorë të ndryshëm 
vendor dhe evropian, secili duke 
pasurua diskutimin me pikëpamjet 
energjetike, mjedisore, ekonomike, 
evropiane, dhe ligjore. Në këtë 
numër janë veçuar intervista me 
kryesuesin e komisionit për ambient 
të Parlamentit Evropian, artikull për 
paisjet me të cilat kursehet energjia 
nëpër shtëpi,  trendet e ndryshme 
evropiane për ekonominë eko-
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efiçiente, dhe nevojën e BE-së për 
të adresuar me tutje emisionin e 
CO2 nëpërmjet taksave të ndryshme.   
Magazina u publikua dhe u promovua 
me një koktej rasti me 23 qershor, 
2010. Në promovim mori pjesë edhe 
Ministria për Energji dhe Miniera 
Justina Pula, e cila njëherit ishte 
edhe kontribuuese me artikullin për 
nevojën e zhvillimit të sektorit të 
energjisë si parakusht për zhvillimin 
ekonomik në vend. 

Numri i dytë i Magazinës Evropiane 
adresoi çështjen e liberalizimit 
të vizave, njëra ndër çështjet më 
aktuale përsa i përket procesit 
integrues, për faktin se Kosova dita 
ditës përfundon me e izoluar nga 
bota dhe Bashkimi Evropian duke 
mbetur vendi i vetëm qytetarët e 
të cilit ende duhet të aplikojnë për 
viza dhe të refuzohen në shkallë të 
lartë kur duan të udhëtojnë drejtë 
Evropës.  Ky numër ngriti këto 
brenga të kosovarëve nëpërmjet 13 
artikujve të shkruar nga analistë 
vendor dhe evropian, përfshirë 
këtu y. Hajredin Kuqi, Zëvendës 
Kryeministër,  Ulrike Lunaçek, 
deputete në Parlamentin Evropian, 
Verena Knaus, eksperte e zgjerimit 
evropian, Renzo Daviddi, drejtues 
i zyrës se Komisionit Evropian, 
Augustin Palokaj e Gjeraqina Tuhina, 
korrespondent nga Brukseli, Besnik 
Vasolli, etj.  Ky numër i Magazinës u 
publikua edhe në gjuhën serbokroate 
dhe u promovua me 22 korrik, 2010 
në Qendrën Mediale në Çagllavicë 
për të theksuar se problemi i izolimit 
i atakon të gjithë banorët e Kosovës, 
e jo vetëm grupe të veçanta. Gjatë 
promovimit, për problemin e izolimit 
të shkaktuar nga pamundësia e 
qarkullimit të lirë jashtë vendit 
diskutuan Zëvendës-Ministri për 
Integrime Evropiane në Qeverinë 
e Kosovës Arban Abrashi, Hajrulla 
Çeku, hulumtues në Klubin për 
Politikë të Jashtme dhe Iliriana 
Kaçaniku, koordinatore e programit 

në Fondacionin Kosovar për Shoqëri 
të Hapur.  

Numri i tretë i Magazinës Evropiane 
preku një çështje shumë të 
rëndësishme por njëkohësisht 
shumë pak të adresuar nga shoqëria 
civile në Kosovë, atë të bujqësisë 
dhe zhvillimit rural.  Një pjesë e 
madhe e zhvillimeve të ardhshme 
në ekonominë kosovare do të jetë e 
drejtuar nga zhvillimet në bujqësi, 
dhe jo vetëm për shkak të pozitës 
së saj të mjerë sot, por edhe për 
shkak se ajo shihet si një shans e 
pakapur si duhet dhe sa duhet, për 
të avancuar zhvillimin tonë ekonomik 
dhe social në përgjithësi.  Ky numër 
i solli lexuesit kosovar 10 artikuj të 
shkruar nga ekspert vendorë dhe 
të huaj të cilat sjellin një spektër 
të gjerë të sfidave të këtij sektori. 
Në këtë vlen të theksohen artikujt 
Bashkëpunimi Dhe Koordinimi Si 
Imperativ I Kohës, nga Ministri i i 
Bujqësisë Blerand Stavileci, Roli I 
Politikës Së Be-Së Për Zhvillim Tek 
Komunitetet Rurale,shkruar nga prof.  
Laurent van Depoele, Shfrytëzimi 
I Mundësive: Miksi Strategjik 
I Produkteve Hortikulturore Të 
Kosovës, shkruar nga ekspertë 
amerikan të angazhuar në Kosovë  
Hema Chugh, John Mennel dhe 
Heidi Shiao, Ujitja Në Republikën 
E Kosovës, nga prof. dr. Bashkim 
Kabashi, dhe Përvojat E Sllovenisë 
Të Para-anëtarësimit Në Be Në 
Fushën E Bujqësisë, nga Brina 
Korinshek. 

Ky numër u promovua më 21 
dhjetor, 2010 në Qendrën Evropiane 
për Informim dhe Kulturë me 
një diskutim të hapur për sfidat 
e bujqësisë në Kosovë. Panelist 
në këtë rast ishin, Fatmir Selimi, 
Magjistër I Shkencave Bujqësore, 
Imer Rusinovci, Profesor ne 
fakultetin e Bujqesise dhe Veterinës  
Universiteti I Prishtinës, dhe Bashkim 
Kabashi, Profesor ne fakultetin e 
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Bujqesise dhe Veterinës, Universiteti 
I Prishtinës. Ky diskutim u realizua 
në bashkëpunim me Evropa me Afër, 
nga Radio Televizioni I Kosoves, 
dhe shërbeu për debatimin e 
këtij problemi edhe në njërin nga 
emisionet e rradhës. 
Shoqëria civile mund të monitorojë 
dhe të ndikojë procesin e integrimit 
në formë efektive vetëm kur është 
e pajisur me njohuri adekuate mbi 
fazat dhe politikat integruese të 
Bashkimit Evropian. Pa një përgatitje 
të tillë monitorimi i zbatimit të 
partneritetit evropian bëhet sfidë 
e pakapërcyeshme për organizatat 
joqeveritare. Ndërsa përmbushja e 
tyre nga ana e zyrtarëve qeveritarë 
zhagitet përtej afateve të parapara.  

Për të përmbushur këtë mungesë, 
programi për Integrim Evropian 
dhe Qeverisje të Mirë ka përpiluar 
disa projekte operacionale. Shkolla 
për Integrim Evropian ka dëshmuar 
për vitin e pestë me rradhë se 
është projekti më i çmueshëm ndër 
shoqërinë kosovare i cili arsimon 
vijuesit e saj me njohuritë e 
përgjithshme mbi proceset evropian. 
Cak i Magazinës Evropiane, projektit 
më të ri të Fondacionit, janë zyrtarët 
qeveritarë të cilët ballafaqohen çdo 
ditë me sfidat e integrimit. Temat të 
cilave u përkushtohet secili numër i 
veçantë mbështeten në nevojat më 
urgjente por njëkohësisht jo mjaft 
të adresuara nga aktorë qeveritarë 
e jo-qeveritarë. Ndërsa përgjegjësia 
elementare e shoqërisë civile karshi 
procesit integrues mbetet monitorimi 
i vazhdueshëm i përparimit të 
përmbushjes së prioriteteve 
evropiane. Mbështetjen e tillë e 
ka siguruar projekti operacional 
Bridging Europe.  

Bridging Europe

Inkuadrimi aktiv i organizatave 
joqeveritare në proces të integrimit 
evropian duke marrë rolin e 
monitoruesit aktiv, vlerësuesit të 
kualitetit të reformimit pro-evropian, 
dhe hulumtuesit të aspekteve të 
ndryshme të procesit integrues  
ishin tri synimet kryesore drejtë 
përmbushjes së të cilave veproi 
projekti Bridging Europe gjatë vitit 
2010. Si mekanizëm i cili synon 
fuqizimin e rolit të shoqërisë civile, 
projekti ka arritur që gjatë viteve të 
funksionimit të tij të ngrisë dukshëm 
interesimin e këtij sektori shoqëror 
për proceset evropianzuese dhe 
progresin e tyre.  Vitin e kaluar 
projekti u inicua në Mars 2010 me 
publikimin e konkursit i cili ftoi 
organizatat joqeveritare të aplikojnë 
me koncept ide që:

• Të avancojnë dialogun civil 
– atë në mes të strukturave 
qeveritare dhe shoqërisë civile 
– në përmbushjen e prioriteteve 
dhe veprimeve të integrimit 
evropian 

• Të zhvillojnë dhe promovojnë 
bashkëpunim me qeveritë 
komunale në zbatimin më 
efektiv të veprimeve dhe 
prioriteteve evropiane në nivel 
komunal 

• Të monitorojnë përmbushjen 
dhe ndikimin e veprimeve të 
Partneritetit Evropian, ose 

• Të ndihmojnë rrjetëzimin dhe 
bashkëpunimin me organizatat 
në rajon dhe në Bashkimin 
Evropian drejtë shkëmbimit 
të përvojës dhe mekanizmave 
avokues
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Politikat Publike, BE-ja 
dhe Fondet e saja, Villa 
Belvedere, Durrës,  8-9 
Maj, 2010

Mundësinë për aplikim e shfrytëzuan 
29 organizata prej të cilave 19 u 
përzgjodhën për të marrë pjesë 
në punëtori. Punëtoria u mbajt 
në Durres me 8-9  maj, dhe pati 
për qëllim që pjesëmarrësit të i 
njoftoj me procesin e përpilimit 
të politikave zhvillimore dhe të i 
njoftojë me mekanizmat financiar 
të Bashkimit Evropian, si ai i 
instrumentit IPA.  Programi IEQM 
zgjodhi këto dy tema për punëtorinë 
me qëllim që të ndërtojë shkathtësi 
mes përfaqësuesve të OJQ-ve 
pjesëmarrëse për të analizuar 
proceset e politikave zhvillimore, 
për të analizuar dhe monitoruar 
ato, si dhe për të identifikuar fazat 
e vendim-marrjes kur ata do të 
mund të intervenonin me veprimet 
e tyre. Me temën e dytë, u synua 
veçanërisht të theksohen proceset 
evropianzuese përmbushja e të 
cilave mbështetet nga fondet IPA të 
Bashkimit Evropian dhe nevoja për 
monitorimin e tyre.  Pas punëtorisë, 
organizatave pjesëmarrëse ju 
ofrua mundësia që të përpunojnë 
konceptet e tyre në projekt 
propozime të plota dhe të aplikojnë 
për mbështetjen financiare.   Në fund 
të këtij procesi, programi mbështeti 
realizimin e 13 projekteve lista e të 
cilave është e dhënë në tabelën me 
poshtë. 

Punëtoria:  Si të krijohet 
Momenti Evropian, 11-12 
Maj, 2010, Villa Belvedere, 
Durrës, Albania

Në Prill 2010 Qeveria e Kosovës 
themeloi Ministrine e Integrimit, 

të ngarkuar me koordinim e 
mbikqzrje të procesit integrues. 
Në bashkëpunim me ministrinë 
e re, Fondacioni organizoi një 
punëtori dy ditore që të diskutojë 
dhe dëgjojë përvojat e vendeve 
të rajonit se si duhen identifikuar 
prioritetet e nevojshme, si të 
krijohet një administratë efektive 
e shkathtë për të shtyrë proceset 
e integrimit evropian dhe në këtë 
mënyrë të krijojë një “ moment të 
pandalshëm evropian.”  Punëtoria 
strategjike mblodhi përfaqësues 
qeveritar dhe evropian të një niveli 
të lartë, përfshirë këtu zëvendës 
kryeministrin Hajredin Kuci, ministrin 
për integrim Besim Beqaj,  ministrin 
e punëve të brendshme, Bajram 
Rexhepi, dhe kryesuesin e Zyres 
Ndërlidhëse të Komisionit Evropian, 
Renzo Daviddi, Venera Hajrullahu, 
Drejtoreshe e Fondacionit Kosovar 
për Shoqëri Civile (KCSF), Veton 
Surroi, etj.  Edhe pse ministri e 
re, z. Beqaj prezentoi se ministria 
që ai e udhëheq ka identifikuar tri 
prioritete strategjike: të adresojë 
sfidat e raportit të progresit, 
marrëveshjen e ardhme për tregti 
me Bashkimin Evropian, dhe 
liberalizimin e vizave me BE-në. 
Ndërsa për të dëgjuar përvojat e 
vendeve të tyre, Fondacioni kishte 
ftuar tre përfaqësues nga rajoni:  
Zhivka Staneva, Instituti Evropian, 
Bullgari, Verena Knaus, analiste 
ESI, dhe Ditmir Bushati, deputet 
i PS në Parlamentin Shqiptar.  Z. 
Knaus dha një pasqyre të gjendjes 
në Kosovë, dhe theksoi se gjatë 
gjashtë muajve të ardhshëm duhen 
caktuar prioritetet dhe të punohet 
intenzivisht në përmbushjen e 
tyre.  Për të demonstruar se sa i 
ngadalshëm është procesi integrues 
dhe se si ai mund të bllokohet për 
çështje të ndryshme, ajo dha një 
përshkrim krahasues për rastet e 
Bullgarise dhe Turqise.  Nga përvoja 
e Shqipërisë Z. Ditmir Bushati 
veçoi rëndësinë për të pasur vizion 
të pastër politik për përmbushjen 
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e kritereve, strukturimi adekuat 
institucional, krijimi i kulturës se 
komunikimit ndërinstitucional, 
dhe ndarja e buxhetit adekuat.  Z. 
Staneva theksoi se vendi duhet të 
përcaktojë vetë se në cilin vit synon 
të bëhet anëtar i plotë i BE-së vetëm 
pasi të ketë filluar negociatat e 
anëtarësimit dhe të ketë koordinuar 
me efektivitet procesin brenda 
vendit. Ajo paralajmëroi se Ministria 
e Integrimit në të shumtën e rasteve 
do të duhet të veprojë si arbitër mes 
ministrive tjera, e në veçanti edhe 
me legjislativin, sektor i cili duhet 
të jetë pjese e procesit hartues 
gjatë gjithë kohës. Z. Hajrullahu 
theksoi rëndësinë e bashkëpunimit 
me shoqërinë civile z. Veton Surroi 
paralajmëroi për gjendjen e shtetit 
të papërfunduar dhe se si ky fakt 
zhagit procesin vazhdimisht dhe do 
të krijojë vështirësi në bisedimet e 
mundshme politike me Serbinë; z.  
Shllaku tërhoqi vëmendjen në faktin 
se momenti strategjik i procesit 
të integrimit mund të përfitohet 
atëherë kur të dekonstruktohen 
sfidat specifike dhe të përcaktohen 
veprimet për zgjidhjen e tyre. 

Shoqëria Civile Apelon 
Liberalizimin e Vizave

Në prag te takimit te lartë te 
Bashkimit Evropian mbajtur ne 
Sarajevë me 2 qershor 2010, 471 
organizata te Ballkanit Perëndimor 
apeluan BE-në që retorikën ndaj 
rajonit ta koordinojnë me veprimet 
e tyre, ndërsa për Kosovën u apelua 
“që të inkuadrohet në politikat e 
rregullta të BE-së për liberalizimin 
e vizave.” Fondacioni mobilizoi 38 
organizata Kosovare, përfshirë 
edhe një numër të organizatave 
joqeveritare serbe, për të nënshkruar 
këtë apel. 

Disa ditë para  se Fondacioni të shfaq 
dokumentarin Të Jetosh në Geto në 
Bruksel dhe para vizitës se Ministrit 
të Integrimit Besim Beqaj dhe 
Ministrit të Punëve të Brendshme 
Bajram Rexhepi autoritete evropiane 
në Bruksel, Fondacioni organizoi 
prapë shoqërinë civile që të apelojë 
institucionet dhe vendim-marrësit 
evropian që të i ofrojë Kosovës 
udhërrëfyesin për liberalizimin e 
vizave.  Apeli ceku se Kosova si 
asnjë vend tjetër në rajon, ka nevojë 
për fuqinë transformuesetë procesit 
integrues europian dhe ne, si të 
gjithë të tjerët, dëshirojmë të jemi 
pjesë e Europës.”

Fondacioni prezenton 
raporte per raportin e 
Progresit te Komisionit 
Evropian, 23-26 qershor, 
2010, Bruksel

Komisioni Evropian çdo vit fton 
organizatat joqeveritare që të 
ofrojnë kontributin e tyre në hartimin 
e raportit te progresit. Vitin e kaluar 
programi për integrim evropian 
angazhoi tre ekspert te pavarur për 
të përgatitur analiza te thukta mbi 
tri sektorë kyç, atë te gjyqësisë 
dhe sigurisë, te minoriteteve dhe te 
luftës kundër korrupsionit. Raportin 
e pare e hartoi Robert Muharremi, te 
dytin Blerinda Idrizi, ndërsa raportin 
e tretë Eridana Çano.  Të tri raportet 
u prezantuan ne Komisionin Evropian 
ne Bruksel, gjatë dëgjimeve të 
organizuara për vetë kontribuuesit. 
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Tanja Fajon, deputete në 
Parlamentin Evropian 
diskuton Liberalizimin e 
Vizave: Çfarë Duhet të Di 
Qytetari i Rëndomtë, 22 
tetor 2010, ne Sheshin 21, 
Prishtinë

Tanja Fajon, Eurodeputetja Sllovene, 
e caktuar nga Parlamenti Europian 
si raportuese për çështjen e vizave 
për Ballkanin Perëndimor dhe 
ndryshimin e rregullores 539/2000 
qëndroi për vizitë disa ditore në 
Kosovë. KFOS shfrytëzoi këtë 
rast dhe së bashku me projektet 
e veta dhe alumnitë nga Shkolla 
Europiane organizoi një tryezë 
diskutimi me znjsh. Fajon. Ndër 
të tjera u diskutua mbi përkrahjen 
dhe rezolutën e Parlamentit 
Europian mbi përfshirjen edhe të 
Kosovës në procesin e liberalizimit 
të vizave, punën dhe përgatitjet e 
institucioneve Kosovare për të filluar 
dhe për të marrë udhërrëfyesin për 
viza, pritjet nga raporti i progresit 
2010 si dhe angazhimin dhe 
përgatitjet që duhet bërë Kosova 
në mënyrë që udhërëfyesi të vie 
dhe të zbatohet me ritëm të duhur. 
Pjesëmarrësit ishin më skeptik se 
vet zonja Fajon e cila u nda shumë 
e kënaqur me debatin dhe vizitën e 
saj dhe shprehu gatishmërinë për të 
përcjellur mendimet dhe brengat e 
Kosovarëve tek Parlamenti Europian.
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Tabela e granteve: 

Organizata Titulli i projektit Shuma e 
grantit

Operacional Punëtoria me OJQ për Fondet e BE-se € 10,103.04
Operacional Punëtoria Strategjike me Ministrine e Integrimit €  9,777.44

Qelnaja Tryeze diskutimi mbi raportin monitorues te 
fondeve IPA € 600.00

Eridana Çano Hartimi I raportit për çështje kundër korrupsionit 
për raportin e progresit të Komisionit Evropian € 740.00

Blerinda Idrizi
Hartimi I raportit për çështje te Komunitetit 
Roma për raportin e progresit te Komisionit 
Evropian

€ 300.00

Robert Muharremi
hartimi I raportit për çështje sigurie dhe 
gjyqësore për raportin e progresit te Komisionit 
Evropian

€ 880.00

Center for European 
politics and Policies

Monitorimi i zbatimit të politikave të mbrojtjes 
së mjedisit që dalin nga plani i veprimit të 
partneritetit evropian:

€ 9,954.00

Fondacioni për 
Mbrojtjen e Mjedisit Mbrojtja e Mjedisit sipas Standardeve Evropiane € 3,000.00

Instituti Kosovar për 
Qeverisje Lokale Mysterious Shopper € 9,850.00

Lëvizja Evropiane e 
Kosovës Analize dhe mbikqyrrje e emërimeve te KELP_it € 7,990.00

Qendra për Politike 
dhe Avokim

Rritja e bashkëpunimit rajonal dhe 
ndërkombëtar e OJQ-ve kosovare € 6,000.00

NGO Youth Voices
Filmi Dokumentar i metrazhit te shkurtë - 
Komuna e Novobërdës, decentralizimi, dhe 
KARTA EVROPIANE PER QEVERISJE LOKALE

€ 2,550.00

UNI-Group Prishtina Lobim për të rinjtë e Kosovës € 8,000.00

Qendra e Kosovës për 
Politika Publike

Mbajtja e Konferencës Ndërkombëtare "Ballkani 
Perëndimor: Mundësi apo Sfide për te Ardhmen 
e BE-së”

€ 4,000.00

Qendra për të Drejtën 
Humanitare

Monitorimi i Gjykimeve të Krimeve të Luftës dhe 
Krimeve me motive etnike dhe politike € 10,000.00

Forumi Euro-Atlantik “Forumi Euro-Atlantik – Ndarja e përgjegjësive 
për sigurinë e Ballkanit Perëndimor” € 2,000.00

Shoqata e Eksperteve 
te Protetikes ne 
Kosove

Organizimi I kongresit te 34-te Evropian te 
shoqatave evropiane te protetikes € 4,000.00

Iniciativa e te Rinjëve 
për te Drejta te Njeriut Shkolla e Liderëve te Rinj € 10,000.00

Programi Veror, 
Universitetit Amerikan 
në Kosovë  

Summer Program in Peacebuilding, Post-conflict 
Transformation, and Development. € 8,474.57

 Adaptivit Kabina-votimi.net - Increasing political 
participation and communication before elections € 5,000.00

Levizja FOL Matesi i se Vertetes € 10,000.00
Balkan Institute for 
Policy Studies

Prokurimi publik, konkurrenca dhe mbrojtja e 
konsumatorit € 10,000.00

Fondacioni Kosovar per 
Shoqeri Civile Evropianizimi i politik-bërjes ne Kosovë € 40,050.00

Shpenzime tjera të projektit €  13,303.48
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c) Të zhvillojë ide dhe 
rekomandime politike të 
avancuara nëpërmjet debateve 
publike dhe të ndërtojë 
konsensus social drejtë 
ndryshimeve demokratike në 
Kosovë 

Forum 2015

Forumi 2015, projekt i fondacionit 
me të cilin synohet të avokohet 
për çështje madhore të ndërtimit 
demokratik të vendit, në vitin 2010 
vazhdoi të adresojë probleme të 
shprehura, duke involvuar individë 
dhe organizata jo qeveriate të 
specializuara për çështje të caktuara. 
Forumi, për t’i adresuar çështjet me 
të cilat është marrë, edhe gjatë vitit 
2010 i ka përdorur instrumentet e 
zhvilluara në vitet e kaluara: tryeza 
të rrumbullakëta, debate mediale, 
mysafir prominent të ftuar në tryezë, 
TV dokumentare, prezantime në 
Prishtinë dhe qendra tjera (Bruksel), 
etj. 

Në këtë vit Kosova vazhdoi të 
ketë sfida të shumta të ndërtimit 
demokratik të vendit, që Forumit 
i ofruan mundësi angazhimi për 
të avokuar zgjidhjet më të mira, 
nëpërmes të hulumtimit të çështjeve 
të zgjedhura, dhe prezentimit të 
rekomandimeve brenda platformave 
avokuese, në vende respektive si 
dhe me instrumente të ndryshme 
avokimi, jashta tryezave debatuese. 
Në vazhdim janë dhënë temat me të 
cilën është marrë ky projekt.
Një aspekt i rëndësishëm i punës 
në këtë project është se gjithnjë 
e më shumë është duke u parë 
si instrument avokues edhe për 
programet tjera të fondacionit. 
Projekte të programit të minoriteteve 
si dhe ai Roma gjatë vitit 2010 janë 
adresuar edhe nga ana e Forumit, 
duke e bërë në këtë mënyrë projekt 
universal programor të fondacionit, 

ose më mirë të themi, instrument 
i zgjatur programor për të arritur 
qëllimet avokuese për cështjet 
madhore që fondacioni i adreson në 
kontinuitet. Poashtu, platforma e 
Forumit është përdorur edhe gjatë 
realizmit të projektit operacional 
Communicating with Europe.  
Biblioteka e Formit 2015 edhe në 
këtë vit është begatuar me analiza të 
politikave publike dhe çështje tjera 
nga realiteti Kosovar, si dhe me TV 
dokumentar të cilët janë duke u parë 
si një instrument shumë efikas për 
të promovuar problemet e theksuara 
të demokracisë kosovare si dhe për 
t’i prezentuar rekomandimet për 
zgjidhjen e problemeve me të cilat 
merret. 

Forumi 2015 edhe gjatë viti 2015 
ka bashkëpnuar me institucione nga 
vendi dhe jashtë, dhe ka hartuar 
projekte të përbashkëta. Vlen 
te përmendet bashkëpunimi me 
UNICEF dhe agjencitë e Kombeve 
të Bashkuara preyente në Kosovë, 
sidomos në planin e avokimit 
për zgjdhjen e problemeve me 
komunitetet RAE.

Reforma Lokale ne Kosove 
(maj 2010)

Studimi “Reforma Lokale ne Kosove” 
adreson edhe një here sfidën e 
reformës së qeverisjes lokale në 
Kosove.  Me saktësisht, ky studimi 
rishikon  ndikimin dhe efektet që kjo 
reforme do të këtë në komunat e 
Kosovës. Derisa debati fillestar për 
decentralizimin është udhëhequr 
prej ngjyrimeve të ndryshme politike 
dhe është pare si mekanizëm 
për integrimin e komunitetit serb 
të Kosovës, ky studim sjell një 
perspektive krejtësisht të re të këtij 
procesi. Në fakt, studimi shqyrton 
të arriturat e fundit, statusin aktual 
dhe perspektivat e ardhme të 
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reformimit të qeverisjes me qëllim 
që t’i kontribuojë dy qëllimeve më 
të gjera:  (i) të nisjes dhe stimulimit 
të një debati më të gjerë ndërmjet 
hartuesve të politikës në Kosovë dhe 
opinionit të gjerë lidhur me qëllimet 
dhe mjetet e reformës lokale në 
analizën përfundimtare, dhe (ii) të 
krijimit të një kornize institucionale 
dhe të politikës, e cila është më e 
favorshme për një sektor funksional 
të qeverisë lokale.
Studimi është realizuar në 
bashkëpunim me programin e rrjetit 
të Institutit për Shoqëri të Hapur për 
qeverisjen komunale në Budapest, 
Institutin KIPRED ne Prishtinë, dhe 
Iniciativën Kosovare për Stabilitet 
(IKS) ne Prishtinë.  Studimi ka 
ngerthyer në vete aspektin teorik të 
reformës efektive të qeverisjes dhe 
studimet praktike nga 9 komuna 
kosovare, përfshirë këtu edhe ato 
të cilat i jane nënshtruar procesit 
të decentralizimit.  Pjesen teorike 
e ka realizuar ekipi nga Budapesti, 
ndersa studimet e analizat neper 
komuna jane realizuar nga KIPRED 
e IKS. Instituti KIPRED ka analizuar 
komunat e Gjilanit, Graçanicës, 
Shtimes, Kllokotit, dhe Malishevës. 
Ndersa analizat në komunat Han 
i Elezit, Mamushë, Rahovec dhe 
Dragash i ka realizuar Iniciativa 
Kosovare për Stabilitet. 

Debati i organizuar nga Forum 
2015 me te njejtin titull, prezantoi 
konkluzat e këtij studimi  dhe u 
diskutua situata ekzistuese dhe 
perspektiva e reformës lokale në 
mënyre që qeverisja komunale të 
behet më efektive, llogaridhënëse, 
transparente, dhe të jete me afër 
qytetarit Kosovar. 
Debatin e hapi z Luan Shllaku, 
Drejtor Ekzekutiv i Fondacionit 
Kosovar për Shoqëri te Hapur dhe 
do të moderohet nga Z Adriatik 
Kelmendi. Derisa anetare te panelit 
ishin:Z Pieter Feith, Përfaqësues 
Civil Ndërkombëtar, Z Sadri Ferati, 

Ministër për Administrim të Pushtetit 
Lokal në Qeverinë e Kosovës, Z 
Gábor Péteri, Drejtor Ekzekutiv i 
LGID/Budapest, Z Gyorgy Hajnal nga 
Instituti Hungarez për Administrate 
Publike/Budapest, Z Ilir Deda, 
Drejtor Ekzekutiv i KIPRED dhe Znj 
Engjellushe Morina, Drejtoreshe 
Ekzekutive e Iniciativës Kosovare për 
Stabilitet.

Duke Pritur 
Vendimarresit 
(korrik 2010)

Realizimi i detyrave dhe 
përgjegjësive me të cilat ngarkohen 
institucionet vendore me kushtetutë, 
ligj, rregullore, plane strategjike dhe 
dokumente të tjera të detyrueshme, 
siç janë vendimet e institucioneve 
të ndryshme, vendimet e Qeverisë 
dhe urdhëresat administrative të 
nxjerra nga Qeveria kane qene teme 
qe është trajtuar ne studimin “Duke 
Pritur Vendimmarrësit – 10 KS 100”
Autorët e këtij studimi janë 
koncentruar në analizimin e këtyre 
vonesave gjatë mandatit institucional 
të dalë nga zgjedhjet e vitit 2007 
deri në korrik 2010. Identifikimi i 
këtyre vonesave është bërë mbi 
bazën e ekspertizës, të cilën e 
posedojnë Instituti i Kosovës për 
Drejtësi dhe Instituti Demokratik i 
Kosovës. Autorët gjithashtu kanë 
konsultuar grupe dhe organizata të 
tjera që kanë për objekt fenomenet e 
trajtuara në këtë studim.
Debatin me titull “Vonesat ne 
vendimmarrje” organizuar nga 
Forum 2015, e hapi  dhe udhëhoqi 
z Luan Shllaku, Drejtor Ekzekutiv i 
Fondacionit Kosovar për Shoqëri te 
Hapur, derisa konkluzat e  studimit 
u prezantuan nga përfaqësuesit e 
Institutit te Kosovës për Drejtësi dhe 
Institutit Demokratik te Kosovës.
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Minoritetet etnike – sfidat 
dhe pengesat per nje 
integrim te sukseshem, 
nentor 2010

Integrimi i sukseshem i 
komuniteteve pakicene shoqeri  
mbetet edhe me tej sfide per 
demokracine e Kosoves. Pikerisht 
kjo eshte tema e cila adresohet ne  
studimin e  titulluar “Minoritetet 
Etnike-Sfidat dhe Pengesat për një 
integrim të sukseshëm”
Përmes këtij studimi jepet një 
pasqyre e qartë mbi disa nga 
brengat e komuniteteve pakicë të 
cilat ndikojnë në kualitetin e jetës së 
tyre dhe paraqesin sfidë permanente 
për qeverinë e Kosovës dhe 
përfaqësuesit e tyre politik për t’i 
adresuar ato.  Studimi përbëhet nga 
katër kapituj, secila duke e adresuar 
nga një çështje të secilit komunitet 
veçmas. Analizat e prezantuara janë 
punë e organizatave të shoqërisë 
civile të komuniteteve pakicë 
dhe paraqesin problemet më të 
mëdha me të cilat komuniteti i tyre 
përballet. Më saktësisht komuniteti 
Serb prezanton se sa janë banorët 
e komunave të decentralizara të 
kënaqura me punën e komunave 
të tyre, komunitetet Rom, Ashkali 
dhe Egjiptas adreson çështjen 
e riatëdhesimit nga shtetet e 
perëndimit, ai Boshnjak trajton sfidat 
me të cilat ballafaqohet ky komunitet 
në arsim në gjuhën boshnjake, duke 
filluar nga ai parashkollor e deri ne 
universitet dhe komuniteti Turk flet 
per  problemet lidhur me zyrtarizimin 
e gjuhës turke.  

Studimi u realizua ne bashkepunim 
me organizatat jo-qeveritare te 
komuniteteve pakice ne Kosove: 
KIM Radio nga Çaglavica, Qendra 
për Dokumentim e Romëve dhe 
Ashkalive, Asociacioni i Boshnjakëve 
“Kosovksi Avaz”, dhe Grupit të 

pavarur të hulumtuesve Turq.
Forumi 2015 organizoi edhe nje 
tryeze me te njejten  teme, ku u 
prezantuan  konkluzat e këtyre 
katër studimeve, të përmbledhura 
në një, pjesëmarrësit paten rastin  
të diskutojnë situatën ekzistuese 
dhe detyrimet e institucioneve 
dhe përfaqësuesve politik të 
komuniteteve pakicë vis-a-vis 
qytetarëve dhe infrastrukturës ligjore 
që ekziston në Republikën e Kosovës.

Dokumentari “Te jetosh 
ne Geto” (maj 2010)

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri 
të Hapur, perms Forumit 2015 
vazhdon të angazhohet me plot 
fuqi në vëzhgimin dhe adresimin e 
sfidave madhore të Kosovës të cilat 
qendrojne në rrugëtimin e saj drejte 
anëtarësisë se plote në Bashkimin 
Evropian. 

Dokumentari “Te jetosh ne Geto” 
ngrit ceshtjen e izolimit e Kosovës 
brenda kontinentit evropian. Kosova 
është vendi i vetëm në Ballkanin 
perëndimor që ka mbetur  anash dhe 
larg Marrëveshjes për Liberalizim 
të Vizave me Bashkimin Evropian, 
derisa e njejta marreveshje eshte  
nënshkruar dhe  zbatuar ne të gjitha 
shtetet e Ballkanit Perëndimor.  
Ky realitet i krijuar, rrezikon që 
Kosovarët  të mbeten ndër popujt 
më të izoluar të  botës, gjë që 
vazhdon të vështirësohet edhe me 
shume, me mosnjohjen e shtetësisë 
dhe pasaportës së Republikës 
së Kosovës nga te gjitha shtetet 
anetare te Bashkimit Evropian. Mbi 
të gjitha, Kosovarët ballafaqohen 
me shkallën më të lartë të refuzimit 
të kërkesave për vizë Schengen.
Perfundimisht,  Kosovarët vazhdojne 
te jetojnë në geto.
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Fondacioni, ne bashkepunim me 
zyren e OSI dhe ESI ne Bruksel, ne 
qershor 2010 organizoi ne Bruksel  
prezentimin e dokumentari dhe nje 
panel diskutimi me titull “Kosova –
breaking the isolation” e  pjese e te 
ciles ishin Ministri Bajram Rexhepi, 
anetaret e Parlamentit Evropian 
Tanja Fajon e Ulrike Lunacek, Luan 
Shllaku, Veton Surroi e perfaqesues 
nga Komisioni Evropian. Kopjet e 
dokumentarit i jane shperndare edhe 
bashkepunetoreve ne Prishtine e 
Bruksel, duke perfshire edhe zyren e 
Komisionerit Stefan Fule.
Dokumentari është emituar për herë 
të parë në kanalin Kohavizion, e me 
vonë edhe në kanalet tjera vendore 
dhe rajonale. Ndërsa televizioni 
Vizion+, ne emisionin  “Zone e 
ndaluar” e ka emituar se paku 
3 herë në termine të ndryshme. 
Dokumentari eshte shfaqur  edhe ne 
Festivalin Dokufest.
Poashtu, dokumentari “Te jetosh ne 
Geto” ka fituar cmimin e trete te 
rrjetit PASOS te vitit 2010 per “think 
tank” grupe, per nxitjen e debatit 
dhe sensibilizimin e opinionit publik 
per ceshtjen e izolimit te Kosoves 

Dokumentari “ Zgjedhjet 
Ante Portas” (tetor 2010)

Më 15 nëntor 2009 Kosovarët dolën 
në zgjedhjet e para pas shpalljes 
së pavarësisë.  Pas një fushate të 
gjatë dhe intensive zgjedhore, Dita 
e Votimit kaloi në një atmosferë 
të qetë, pozitive. Votimi ishte 
për pushtet lokal dhe kryetarë të 
komunave, por procesi shihej si një 
test i madh që shteti në krijim duhej 
kaluar me sukses. Institucionet 
vendore për herë të parë morën 
mbi vete përgjuegjësinë e plotë 
për organizimin të zgjedhjeve 
demokratike. Lëvdatat për procesin 
e mirë demokratik u dëgjuan madje 
pa përfunduar mirë procesi i hedhjes 

së votave. 
Dukej që gjithçka po shkon mirë 
dhe se zgjedhjet e para të Kosovës 
së pavarur do të përmbyllen pa 
probleme qenësore. Edhe pse, 
vëzhguesit dhe gazetarët kanë 
vërejtur mangësi dhe probleme 
të shumëta dhe vazhdimisht, 
raportoheshin inciente, mbushje 
kutish, prishje votash, votime 
familjare… 

Mediat raportuan për raste të 
rënda shkeljesh, prej votimit të 
shumëfishtë, deri tek votimi në emër 
të personave të vdekur.  

Rrjedhimisht propozimet janë që 
reforma te përqëndrohet në ligjet që 
qeverisin zgjedhjet në Kosovë – dhe 
pikerisht nevoja per nje reforme 
te mirefillte e ligjit zgjedhor para 
zgjedhjve te jashtezakonshme, ne 
dhjetor 2010, eshte tema e trajtuar 
ne dokumentarin “Zgjedhjet Ante 
Portas” te realizuar nga Forumi 
2015.

Kanali Kohavizion e ka emituar 
dokumentarin, disa here ne termine 
te ndryshme dhe ka organizuar 
debate televizive me eksperte, per te 
njejten ceshtje.

Tryeza me rastin e 
Dites Nderkombetare te 
femijeve (qershor 2010) 

dhe Forumi 2015 ne bashkepunim 
me UNICEF-in kete vit ka organizuar 
dy tryeza te rrumbullaketa.

E para, me rastin e 1 qershorit, 
Dites Nderkombetare te femijeve, 
organizuan nje tryeze ku u diskutuan 
te gjeturat e raportit te UNICEF-it 
‘’Varferia e femijeve ne Kosove” 
qe pati per qellim nisjen e nje 
dialogu për gjendjen aktuale të 
fëmijëve që jetojnë në varfëri, 
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për te diskutuar mundesite e 
zbutjes se kesaj situate si dhe,per 
te mbështetur  zhvillimin e 
partneriteteve në mes të Qeverisë së 
Bashkimit  Evropian dhe perfaqesive 
te  Shteteve Anëtare të BE-se në 
Kosovë, agjencivee zhvillimit dhe 
shoqërise civile ne pergjithesi.
Anetare te panelit ishin: Johannes 
Ëedenig, Kryesuesi I zyres se 
UNICEF Kosovo, Hajredin Kuqi, 
Zevendes Kryeminister,  Pieter Feith, 
Perfaqesuesi I BE-se ne Kosove, 
Luan Shllaku, Drejtor Ekzekutiv I 
KFOS-it dhe aktorja Alyssa Milano, 
Ambasadore e Vullnetit te Mire e 
UNICEF-it.

Tryeza e dyte u organizua me qellim 
te diskutimit të gjeturave nga raporti 
“ Integrimi Sipas Kushteve”. Ky 
eveniment synoi të ndihmoje edhe  
më tej diskutimet që janë duke u 
bërë rreth gjendjes së tanishme 
në të cilën ndodhen fëmijët Rom, 
Ashkalinj dhe Egjiptas të cilët  janë 
riatdhesuar me forcë nga Gjermania 
në Kosovë. Sipas të dhënave të 
këtij raporti, praktikat ekzistuese 
të kthimit dhe riatdhesimit të tyre 
kanë dështuar të sigurojnë një kthim 
dinjitoz dhe në kushte të sigurta.  
Në veçanti nevojat dhe interesat 
e fëmijëve Rom, Ashkalinj dhe 
Egjiptas nuk merren në konsideratë 
aq sa duhet, pa marrë parasysh 
nëse kthehen vullnetarisht apo 
riatdhesohen përkundër dëshirës 
së tyre. Ky eveniment synon që 
përfundimisht të vejë në qendër të 
këtyre diskutimeve  mirëqenien e 
fëmijëve në përgjithësi, në lidhje me 
marrëveshjet e ripranimit në mes 
Shteteve Perëndimore dhe Kosovës. 
Pjese e panelit ishin Luan Shllaku, 
Drejtor Ekzekutiv i KFOS-it, Ulrike 
Lunaceck, Anëtare e Parlamentit 
Evropian,Bajram Rexhepi, Ministër 
i Punëve të Brendshme, Osman 
Osmani nga OJQ Iniciativa 6,  
Orsolya Szekely, Kryesuese e Zyrës 
së Këshillit të Evropës në Kosovë 

dhe  Habit Hajredini, Drejtor i 
Zyrës për Qeverisje të Mirë, Zyra e 
Kryeministrit.

Dokumentari per 
korrupsion (dhjetor 
2010)

Portretizimi i korrupsionit si nje 
fenomen qe e ka kapluar politiken 
ne Kosove dhe shume shpesh e ka 
tejkaluar nje parti te caktuar politike 
ose nje grup te interesit eshte tema 
e rradhes qe trajtohet ne filmin 
dokumentar te cilin Forumi 2015 do 
t’a realizoje ne bashkëpunim me 
organizaten “COHU”. Qellimi kryesor 
i këtij dokumentari eshte qe te 
pasqyrohet gjendja e korrupsionit 
dhe efektet shkatërruese qe ka, per 
shoqerine ne Kosove, ne pergjithesi, 
duke u përqendruar ne tri fusha: 
procesin e privatizimit, tenderet 
publik dhe menaxhimi i parase 
publike.

Të jetosh në pasiguri 
shëndetësore (dhjetor 
2010)

Qeveria e Kosoves eshte duke 
u perballur me presione per te 
ndryshuar modelin e finansimit per 
sherbimet shendetesore. Konteksti 
politik, ekonomik dhe social i 
Kosoves ndikojne drejtperdrejt 
ne shkallen e performances se 
sistemit te kujdesit  shendetesor. 
Performanca jo e mire, si pasoje 
ka cilesine e dobet te kujdesit, 
transparence dhe llogaridhenie te 
ulet.

“Te jetosh ne pasiguri shendetesore” 
titullohet studimi i Forum-it 2015 
qe ka per qellim te ofroje nje 
pasqyre te gjendjes ne sektorin e 
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shendetesise ne Kosove, duke u 
bazuar ne dokumentet relevante dhe 
kendveshtrimet e paleve kryesore, si 
dhe te ofroje rekomandime se sit e 
tejkalohet situate ne te cilen gjendet 
shendetesia publike sot.

Monitorimi i 
Performancës bazuar në 
rezultate (dhjetor 2010)

Pas përfundimit te sukseshem 
te pjeses se pare te projektit 
“Monitorimi i performances bazuar 
ne rezultate”, Forumi 2015 ne 
bashkëpunim me organizaten 
Demokraci për Zhvillim (D4D) do te 
dalin me nje raport me permbajtesor. 
Ne pjesen e dyte te projektit, do te 
vazhdohet me permiresimin  sistemit 
informativ qe do te kete me teper se 
250 indikatore ne baze vjetore. Duke 
e bere kete, do te matet progresi 
ne sfera te ndryshme te qeverisjes. 
Rrjedhimisht, nje monitorim i tille do 
te mundesoje nje presion konstruktiv 
nga ana e shoqerise civile.

Qëllimi i këtij projekti eshte matja 
nga viti në vit i një numri të caktuar 
të indikatorëve në mënyrë që 
trendet të vërehen sa më shpejt, 
të identifikohet progresi dhe 
rrjedhimisht të influencohet në 
politik-bërje më e mirë e orientuar 
në rezultate.
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Tabela e Granteve:
Grantist: Titulli i projektit Vlera e 

grantit:

Ditmir Bushati Prodhimi i dokumentarit "Te Jetosh ne 
Geto" € 2,700.00

Operacional Koordinimi i Forumi 2010 € 21,768.00
Klubi për Politikë 
të Jashtme Athina: Sa larg Sa Afër € 6,000.00

Butterfly 
Production

Prodhimi i dokumentarit Te Jetosh Ne 
Geto € 10,000.00

operacional hulumtimi dhe promovimi i 
dokumentarit Te Jetosh ne Geto € 5,191.01

RADC Riatdhesim pa përgjegjshmëri € 3,190.00

UBKA Arsimi ne gjuhen boshnjake ne Kosove € 3,406.60

Kim Radio Decentralizimi dhe komunat e reja 
serbe € 960.00

Baltam Problemet shoqërore të turqve të 
Kosovës mbi zyrtarizimin e gjuhës turke € 1,440.00

operacionale publikimi dhe tryeza "Minoritetet 
Etnike: Sfidat e Integrimit" € 10,569.00

Butterfly 
Production

Prodhimi i dokumentarit: "Zgjedhjet 
Ante Portas" € 10,000.00

operacional hulumtimi për dokumentarin "Zgjedhjet 
Ante Portas" € 5,228.07

operacional Tryeza Reforma Lokale ne Kosove" € 1,200.00

operacional Tryeza: Integrimi sipas Kushteve € 1,280.00
Butterfly 
Production

Prodhimi i dokumentarit për 
korrupsionin ne Kosovë € 10,000.00

drejtor, Çohu Hulumtimi për dokumentarin për 
korrupsionin ne Kosovë € 10,000.00

operacionale shtypi dhe tryeza "Duke Pritur Vendim-
marrësit" € 4,145.00

drejtor, D4D Monitorimi I qeverisjes bazuar në 
rezultate € 9,998.50

drejtor, 
Encompass Te jetosh ne pasiguri shëndetësore € 10,000.00

operacional
Përgatitjet për dokumentarin mbi 
kthimin dhe integrimin e komuniteteve 
RAE

€ 924.18

Shpenzime tjera 
të projektit € 34,852.33



 37

Të Komunikosh me 
Evropën 

Imazhi i shtrembëruar i Kosovës 
jashtë vendit, ka ndikuar në procesin 
e shtet ndërtimit përbrenda saj, 
por mbi të gjitha, në procesin e 
ndërveprimit të saj me shtetin dhe 
hisedarët ndërqeveritar në nivelin 
global. Si rezultat, shtetësia e 
Kosovës mbetet e njohur vetëm nga 
73 shtete, ndërsa shteti më i ri ia ka 
dal t’i bashkohet vetëm një numri 
të organizatave ndërkombëtare, në 
veçanti atyre, që vendimi merret 
me votim të peshuar, siç është 
Banka Botërore dhe Fondi Monetar 
Ndërkombëtar.   

Derisa imazhet dominuese vazhdojnë 
të lidhen me konfliktin dhe 
jostabiitetin, studimi i Fondacionit 
(realizuar me Iniciativën Kosovare 
për Stabilitet) nga viti 2009 dëshmon 
që Kosova qëndron shumë më mirë 
se një numër i vendeve evropiane 
për sa i përket brengave lidhur 
me krimin e organizuar, drogën 
dhe trafikimin me qenie njerëzore, 
posedimin e armëve të lehta dhe të 
vogla. Mbi të gjitha, krimi ndër etnik 
ka rënë në mënyrë drastike, që nga 
viti 1999. 

Në vend të këtyre shqetësimeve, 
në fund të vitit 2009, Fondacioni ka 
nisur një projekt të ri të quajtur Të 
Komunikosh me Evropën përmes së 
cilës kërkon që të krijojë perceptime 
dhe kuptim të ri për qëndrimin e 
tanishëm të Kosovës, perspektivat 
e ardhshme dhe perspektivën 
evropiane, në bazë të së cilës 
komunikimi dhe marrëdhëniet e reja 
do të gjenerojnë me shoqëri të reja 
në BE dhe rajon.  

Që nga fillimi i projektit në vitin 
2009, dy delegacione spanjolle, 
një delegacion grek dhe katër 

delegacione serbe kanë arritur në 
Kosovë për t’u takuar me homologët 
e tyre nga shoqëria civile, mediat, 
anëtarët e parlamentit, diplomatët, 
komunitetin e biznesit, përfaqësuesit 
e qeverisë dhe politikanë. Takimet 
kanë ngritur interesimin e vizitorëve 
dhe kanë gjeneruar diskutime 
interesante ndërmjet pjesëmarrësve. 
Këto i kanë  shërbyer delegacioneve 
që e vizituan Kosovën të kuptojnë 
realitetin e ri në Kosovë, duke filluar 
nga progresi i arritur dhe sfidat 
në ndërtimin e shtetit politikisht 
të realizueshëm deri në krijimin 
e shoqërisë së tolerancës dhe 
mirëkuptimit.  Në këtë mënyrë, 
këto vizita ia kanë paraqitur 
pjesëmarrësve realitetin objektiv 
të Kosovës, i cili dallon shumë prej 
realiteteve të paraqitura në shtetet 
e tyre.  

Fondacioni me shumë kujdes ka 
vëzhguar zhvillimet në vendosjen e 
marrëdhënieve sociale, ekonomike 
si dhe politike ndërmjet Kosovës e 
Serbisë. Marrëdhëniet e tendosura 
dhe jo optimiste kanë shërbyer si 
bazë për Fondacionin për të hapur 
komunikimin ndërmjet dy shoqërive 
përmes angazhimit të mendjeve 
udhëheqëse dhe politikanëve të 
moderuar prej të dyja anëve, gjatë 
këtij viti. Në fakt, vizita e rreth 30 
personave, që përbënin udhëheqësit 
e shoqërisë civile, deputetët e 
parlamentit, figurat e spikatura të 
jetës kulturore dhe mediale nga 
Serbia, të cilët vizituan Kosovën, 
në tetor të vitit 2010 ka pasur 
ndikim shumë të madh. Për herë 
të parë, në Kosovën e pas luftës, 
është transmetuar drejtpërsëdrejti 
publikisht dialogu që ka zënë vend 
ndërmjet shoqërisë  kosovare 
dhe serbe.  Aktivistë të shquar të 
të drejtave të njeriut, pronar të 
mediave, juristë dhe pjesëtarë të 
respektuar të elitës kulturore, sociale 
ose politike shqiptare dhe serbe folën 
përreth tryezës së rrumbullakët për 
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nevojën për të investuar në dialog 
civil, në atë mënyrë që do të cyste 
zhvillimin e komunikimit shoqëri me 
shoqëri në të ardhmen. 

Çdo vizitë ka krijuar kuptim të ri 
në mesin e vizitorëve për Kosovën. 
Në veçanti, kanë kuptuar dallimet 
që shtrihen ndërmjet konfliktit 
të Kosovës dhe Jugosllavisë dhe 
konfliktet e brendshme në vendet 
e tyre, siç është ai i territoreve 
baske dhe katalane në Spanjë ose 
kontestet territoriale ndërmjet 
Greqisë dhe Maqedonisë. Vizitat 
gjithashtu theksojnë nevojën e 
përfshirjes së Bashkimit Evropian 
për sigurimin e përmbushjes së 
premtimit të Kosovës dhënë nga 
Evropa dhe mbikëqyrjen e procesit 
të evropianizimit saj.  Kjo e fundit 
ka qenë e theksuar në veçanti gjatë 
vizitave të delegacioneve kosovare 
në  Spanjë, Athinë, Selanik dhe 
Bruksel. 

Në vijim, në raport do të paraqitet 
në mënyrë kronologjike aktivitetet e 
realizuara në kuadër të projektit: 

Parlamentarët spanjoll 
vizitojnë Kosovën (1-4 
mars 2010)

Objektiva e përgjithshme e kësaj 
vizite dy ditore kishte për qëllim 
mbështetjen e kuptimit më të mirë 
të nevojave të Kosovës në kuadër të 
qarqeve politike spanjolle. Ndërsa, 
nëse e lëmë çështjen e pavarësisë 
së Kosovës në njërën anë, projekti  
kishte për synim që ta angazhojë 
Spanjën më për së afërmi në 
Ballkanin Perëndimor dhe të ofrojë 
mundësi më të madhe për të kuptuar 
çështjet sociale, ekonomike dhe 
politike në rajon. Në kohën e vizitës, 
Spanja ishte kryesuese e radhës së 
BE-së  dhe delegacioni u befasua kur 

kuptoi, që nuk ishte e përfaqësuar në 
Kosovë, në kohën kur ajo luante rolin 
më të rëndësishëm për të ardhmen 
e saj. 

Vizita e punës filloi më 28 shkurt 
në Beograd dhe përfundoi në 
Prishtinë, më 3 mars. (Shih itinerarin 
e bashkëngjitur. Të dielën dhe të 
hënën e kaluan në kryeqytetin serb 
dhe e lidhën grupin me anëtarët 
kryesor të shoqërisë civile serbe, 
duke përfshirë këtu aktivisten 
kryesore për të drejtat e njeriut 
Natasa Kandicin,  Dr Jadranka 
Jelincic, Drejtoreshë e Fondacionit 
për Shoqëri të Hapur në Serbi, Z. 
Miljenko Dereta, Iniciativat Qytetare; 
Z. Milan Pajević, Instituti për Siguri 
dhe Cështje Ndërkombëtare; Znj. 
Sonja Biserko, Komiteti i Helsinkit 
për të Drejtat e Njeriut në Serbi; 
Dr Jovan Teokarević, Qendra e 
Beogradit për Integrime Evropiane 
dhe Dr Miroslav Hadžić, Qendra për 
Marrëdhënie Civilo-ushtarake. Grupit 
i është paraqitur një përmbledhje 
e gjatë mbi përfshirjen e Bashkimit 
Evropian në Kosovë si dhe procesi 
i Ahtisaarit nga përfaqësuesit e 
Këshillit Evropian në Beograd, 
Z. Peter Sorensen dhe Z. Ben 
Crampton. 

Në ditën e tretë, grupi ka udhëtuar 
në Mitrovicë, ku është takuar 
me udhëheqësit e  komuniteteve 
shqiptare dhe serbe dhe kanë 
mësuar për problemet e përbashkëta 
ekonomike me të cilat përballen të 
dy komunitetet si dhe për mungesën 
e sundimit të ligjit në pjesën veriore 
të qytetit. Me t’u kthyer në Prishtinë, 
ata u takuan me anëtarët e shquar 
të shoqërisë civile, të artit, medieve 
dhe industrisë së dizajnit- të gjithë 
shembujt e potencialit dinamik 
të popullatës së re të Kosovës. 
Ata gjithashtu morën pjesë në 
diskutimin për strategjinë e zgjerimit 
të Bashkimit Evropian dhe për 
Universitetin Amerikan në Kosovë. 
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E tërë dita e tyre e fundit përfshiu 
debatin për politikën e jashtme të 
Spanjës në Ballkan dhe përfshiu 
takimet me anëtarët e qeverisë dhe 
përfaqësuesit e misioneve kryesore 
ndërkombëtare në Kosovë. Grupi 
gjithashtu udhëtoi në Gracanicë, ku 
u takua me pjesëtarët e komunës 
së re serbe, të themeluar pas 
zgjedhjeve lokale në nëntorin e 
kaluar. 

Spanjollët u befasuan kur kuptuan 
që Rumania, Sllovakia, Rusia, 
Greqia dhe Kina kishin vendosur 
përfaqësitë diplomatike në Prishtinë, 
e një numër i tyre kishin zhvilluar 
bashkëpunim pozitiv me akterët e 
shoqërisë kosovare, duke përfshirë 
qeverinë. 

 “Pas drekës në Prishtinë, 
me ambasadorët grekë dhe sllovak 
dhe pasi që e pamë si vendet e tyre 
përfaqësohen në Kosovë dhe të 
përkushtuar për të ardhmen e saj – 
ndonëse ata nuk e kanë nënshkruar 
deklaratën unilaterale të pavarësisë 
– Besoj që e pash dallimin ndërmjet 
dy llojeve të diplomacive. Njëra 
është e orientuar kah zgjidhja 
e problemeve të njerëzve dhe 
kontribuimit të stabilitetit të rajonit, 
ndërsa lloji tjetër (ai i Spanjës) 
mbetet qëllimisht i përmbajtur nga 
fusha thelbësore dhe e cila, dy vite 
më vonë, akoma shqetësohet me 
bishtnime teorike dhe krahasime të 
truqeve të largëta me nacionalizmin 
e brendshëm rajonal të Spanjës.”1

Veç takimeve, udhëheqësit e 
shoqërisë civile, mediat, parlamenti, 
qeveria dhe komuniteti i biznesit, një 
numër i anëtarëve të delegacionit 
biseduan me studentët kosovarë dhe 
komunitetin e gjerë të OJQ-ve dhe 
atë diplomatik, respektivisht në një 

1  Jose Ignacio Torreblanca, http://
jitorreblanca.wordpress.com/2010/03/12/eye-
opener/, vizituar më 13 Janar, 2011

ligjëratë dhe diskutim të hapur. Kjo e 
fundit shqyrtoi Politikat e Jashtme të 
Spanjës gjatë kryesimit të BE-së dhe 
ndikimi i saj rrugën e Kosovës për  
integrimin në BE.   Ky delegacion 
përbëhej nga:  Jesus Lopez Medel 
(Ligjërues i të Drejtës Administrative, 
Anëtar i Akademisë Mbretërore të 
Jurispodencës dhe Ligjit dhe ish 
anëtar i Partisë Popullore), Aitor 
Esteban Bravo (Partia Nacionaliste 
Baske, Anëtar i Parlamentit, 
Zëdhënës i Komisionit për Punë 
të Jashtme), Jordi Xucla i Costa 
(Anëtar i Parlamentit, Zëdhënës, 
Konvergjenca dhe Bashkimi i Partisë 
Katalane), Jose Igancio Torreblanca 
(Drejtor i Këshillit të Evropës për 
Punë të Jashtme në Madrid) dhe 
Roger Pi de Cabanyes Montané 
(Agjensioni Senado).

Të Investosh në Dialogun 
Civil mes Kosovës dhe 
Serbisë  (13-16 tetor 
2010)

Një delegacion i madh, që përbëhej 
nga përfaqësuesit e respektuar 
lartë nga shoqëria civile dhe jeta 
kulturore e Serbisë erdhën në 
Kosovë për një vizitë dyditore.  Një 
program i gjerë dhe i larmishëm i 
përgatitur për këtë rast, i shërbeu 
delegacionit që të krijojë një kuptim 
të ri për realitetin në Kosovë dhe 
krijimin e bazës për dialog civil 
ndërmjet këtyre dy shoqërive. 
Për herë të parë, në Kosovën e 
pasluftës, serbët dhe kosovarët 
biseduan përmes dialogut publik, që 
u transmetuar drejtpërsëdrejti  në 
televizionin kombëtar, për nevojën 
për të filluar dialogun drejt zhvillimit 
të marrëdhënieve të reja dhe 
përmirësimin e jetës së qytetarëve 
dhe në veçanti, serbëve të Kosovës. 
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Aktivitetet lobuese   
(vazhdimisht)

Në maj të vitit 2010, Veton 
Surroi, Ilir Deda dhe Luan Shllaku 
diskutuan me audiencën në  Madrid 
për marrëdhëniet e Kosovës 
kah avancimi i përgjithshëm i 
shteteve të Ballkanit Perëndimor në 
anëtarësimin në Bashkimin Evropian. 
Z. Surroi diskutoi për procesin e 
shtet-ndërtimit dhe problemet që 
e sfidojnë atë. Z. Shllaku theksoi 
se sa shumë e pengon izolimi që 
pasoi pas deklarimit të pavarësisë 
për bërjen anëtarë i Evropës gjatë 
procesit të shtet ndërtimit. Richard 
Youngs, drejtori i përgjithshëm i 
FRIDE dhe José Ignacio Torreblanca, 
drejtori i ECFR në Madrid, përveç 
grupit të zgjedhur të ekspertëve 
që ishin gjithashtu të pranishëm në 
këtë ngjarje, ishin edhe politikanët 
dhe gazetarët e  specializuar. Kjo 
ngjarje është organizuar nga FRIDE, 
grup ekspertësh evropian për 
veprim global, me seli në Madrid. 
Gjatë vizitës, ekipi diskutoi për 
çështjet mbi numrin e përfaqësuesve 
qeveritar gjithashtu.  
Pas vendimit të Gjykatës 
Ndërkombëtare të Drejtësisë, 
disa vizita në Athinë dhe Selanik 
shërbyen për të diskutuar 
marrëdhëniet ndërmjet Greqisë 
dhe Kosovës, ndikimit të saj në 
procesin e evropianizimit të Kosovës, 
dialogu i radhës për normalizimin 
e marrëdhënieve me Serbinë 
dhe nevojën për mbështetjen e 
Kosovës përmes institucioneve 
ndërkombëtare financiare. Veton 
Surroi, Venera Hajrullahu, Agron 
Bajrami dhe Ylli Hoxha morën pjesë 
në këto vizita. 

Në Paris, Veton Surroi dhe Ylli Hoxha 
u takuan me Ministrin e Jashtëm, 
Bernard Kouchner. Kosova pas GJND-

së dhe platformës për normalizim, 
ishin çështjet më të diskutuara. 
Në këtë rast, Z. Surroi iu drejtua 
studentëve të shkencave politike në 
Qendrën Ndërkombëtare për studime 
Ndërkombëtare.  Gjatë verës, Z. 
Surroi u takua me Z. Marti Ahtisaari 
dhe Z. Albert Rohan për të diskutuar 
për të ardhmen evropiane të 
Kosovës, në dritën e marrëdhënieve 
të Kosovës me Serbinë. 

Në shtator të vitit 2010, Z. Surroi 
vizitoi Londrën. Në Chatham House 
ai foli për "Kosova, Serbia dhe 
shtegu i gjatë drejt Evropës." Të 
njëjta brenga, në rrugën e gjatë që 
gjendet përpara Serbisë e Kosovës 
për normalizimin e marrëdhënieve 
të tyre, janë ngritur edhe gjatë 
takimit me Joanna Hanson nga 
Zyra për Punë të Jashtme dhe të 
Commonwealth-it. 

Veton Surroi, Luan Shllaku dhe 
Venera Hajrullahu, në nëntor të 
vitit 2010 u takuan me Z. Robert 
Cooper, Drejtorin e Përgjithshëm 
për Cështjet e Jashtme Politiko-
Ushtarake në Sekretariatin e 
Përgjithshëm të Këshillit të Bashkimit 
Evropian.  Ata theksuan rëndësinë 
e fillimit të dialogut ndërmjet 
Kosovës dhe Serbisë në kuadër të 
procesit të zgjerimit evropian dhe sa 
është strategjike dhe e nevojshme 
mbështetja e Bashkimit Evropian për 
këtë sukses.  

Për të lobuar për mbështetjen e 
procesit të njëjtë, nga qeveria e 
Shteteve të Bashkuara, Z. Surroi 
udhëtoi në Washington, DC dhe 
në New York , në dhjetor 2010 për 
t’u takuar me Zëvendës Ndihmës 
Sekretarin  Thomas Countryman 
dhe të Dërguarin e mëparshëm në 
Kosovë Z. Frank Wisner.  
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Athina – Sa afër e sa 
larg – delegacion i 
intelektualeve të shquar 
grek viziton Kosovën (22-
25 prill 2010)

Një delegacion i përfaqësuesve 
të shoqërisë civile nga Athina ka 
qëndruar në Kosovë mes 22 e 25 
prill 2010 për t’u njohur më afër 
me zhvillimet në Kosovës sidomos 
që pas shpalljes së pavarësisë së 
Kosovës. Pjesë e delegacionit nga 
Greqia ishin: Dr. Ioannis Armakolas, 
Drejtor i Hulumtimeve në projektin 
e përbashkët të “Hellenic Center 
for European Studies” (EKEM) 
dhe “Center for Strategic and 
International Studies” (CSIS): “US-
Greece Task Force: Transforming 
the Balkans”; Dr. Jens Bastian, 
Bashkëpunëtor/Hulumtues në 
“Hellenic Foundation for European 
and Foreign Policy” (ELIAMEP); Znj. 
Katerina Economakou, gazetare, 
“Eleftherotypia”; Z. Apostolos 
Fotiadis, korrespodent, “Inter 
Press Service”;  Dr. Evangelos 
Kofos, këshilltar për çështje të 
Ballkanit në ELIAMEP;  Ambasadori 
(në pension) Alexandros Mallias, 
Këshilltar Special i Eliamep;  Znj. 
Sofia Papadopoulou, Krye-redaktre, 
“Athens News Agency” (ANA);  Znj. 
Elizabeth Phocas, Zëvendës drejtore, 
ELIAMEP;  Z. Filios Stangos, redaktor 
përgjegjës në redaksinë e lajmeve 
ndërkombëtare në televizionin 
publik NET, Z. Stavros Tzimas, 
Kryeredaktor, “Kathimerini”; Prof. 
Thanos Veremis, Universiteti i 
Athinës, Nën-Kryetar, ELIAMEP.
Delegacioni ka takuar përfaqësues të 
lartë politikë të Kosovës, përfaqësues 
të shoqërisë civile si dhe përfaqësues 
të komuniteteve etnike dhe atyre 
fetare të Kosovës. Në takime është 
biseduar për të arriturat e Kosovës 
që nga shpallja e pavarësisë dhe 

sfidat me të cilat ballafaqohet shteti 
i ri. Në fokus ishin edhe pengesat që 
Kosovës i shkakton mosnjohja nga 
5 shtete anëtare të BE-së, përfshirë 
edhe Greqinë. Mysafirët nga Greqia 
shprehën mendimet e tyre për atë 
pse Greqia ende nuk e ka njohur 
Kosovën si dhe rekomandimet e tyre 
për klasën politike në Kosovë si dhe 
shoqërinë civile për të depërtuar deri 
tek klasa politike dhe opinioni publik 
në Greqi. Biseda konstruktive janë 
zhvilluar me organizatorët e vizitës, 
Fondacionin e Kosovës për Shoqëri 
të Hapur z. Luan Shllaku dhe Klubin 
e Politikës se Jashtme z. Veton 
Surroi. Gjatë qëndrimit të tyre, 
ekipi është takuar ndër të tjera me 
ambasadorin Dimitris Moschopoulos, 
Shef i Zyrës Greke në Prishtinë, me 
Presidentin e Kosovës, z. Fatmir 
Sejdiu, Kryeministrin e Kosovës, z. 
Hashim Thaçi, Ministrin e Jashtëm, 
z. Skender Hyseni, z. Pieter Feith, 
Përfaqësuesi Civil Ndërkomëbtar/
Përfaqësues Special i BE-së, z. 
Khaldoun Sinno, Shef i Seksionit 
për çështje politike, ekonomike dhe 
integrime pranë Zyrës ndërlidhëse 
të Komisionit Evropian në Kosovë, z. 
Yves de Kermabon, Shef i EULEX-it 
dhe z. Michael Giffoni, ambasador 
i Italisë në Kosovë. Ditën e dytë 
delegacioni ka marrë pjesë në 
Konferencën “Shikimi nga Athina” që 
është mbajtur në Sheshin 21 e në të 
cilin kanë marrë pjesë përfaqësues 
të lartë të jetës politike dhe civile 
të Kosovës. Panelistë në konferencë 
ishin: Dr. Evangelos Kofos i cili foli 
për historinë e marrëdhënieve mes 
Greqisë e Kosovës, Ambasadori 
Alexandros Mallias, që e elaboroi 
qëndrimin politit të Greqisë, Prof. 
Thanos Veremis i cili foli për 
perspektivën e Kosovës si shtet 
i pavarur, zëvendës-ministrja e 
punëve të jashtme znj. Vlora Çitaku 
e cila foli për qëndrimin e Kosovës 
ndaj Greqisë, deputeti Ardian Gjini 
që foli për nevojën për të pasur 
komunikim mes Kosovës e Greqisë 
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dhe znj. Venera Hajrullahu e cila 
foli për perspektivën evropiane të 
Ballkanit perëndimor. Në mbrëmje, 
delegacioni ka takuar liderin e 
opozitës, z. Ramush Haradinaj.

Platforma e normalizimit 
të marrëdhënieve Kosovë 
– Serbi

Pas përfundimit të procesit në GjND, 
çështja e njohjes së statusit të 
Kosovës përsëri i mbetet shteteve, 
ndërsa agjendën në mënyrë të plotë 
do të dominojnë çështjet e integrimit 
evropian. Nën këtë ombrellë, ashtu 
siç është thënë shumë herë, Kosova 
dhe Serbia mund të shpresojnë për 
avancim marrëdhëniesh me BE-
në në shkëmbim të normalizimit 
të marrëdhënieve mes tyre.  Ky 
proces  do të përcaktojë në masë të 
madhe dinamikën e Kosovës për t’u 
shëndëruar në një shtet funksional 
dhe rrjedhimisht edhe dinamikën e 
integrimit në Bashkimin Evropian. 
Përkundër kësaj, paralajmërimi i 
bisedimeve të reja pas publikimit të 
opinionit të GjND-së, nuk duket të 
jetë marrë sa duhet seriozisht nga 
Qeveria e Kosovës, e cila zakonisht 
tregohet e ngathët në përgatitjen 
e qëndrimeve para proceseve të 
rëndësishme. Çfarëdo procesi 
bisedimesh për normalizim të 
marrëdhënieve ka nevojë për definim 
të saktë të parimeve dhe kushteve, 
të cilat do ta përcaktojnë pozicionin 
e Kosovës në raport me çështjet 
për të cilat do të bisedohet. Në 
këtë kontekst, hartimi i platformës 
së normalizimit të marrëdhënieve 
del të jetë edhe obligim i shoqërisë 
civile, e cila  në mungesë të një 
mendimi të avancuar për këtë 
çështje në institucionet e Kosovës 
duhet të ofrojë ekspertizën e saj në 
fushat respektive dhe të përpiqet 
të ndërtojë mbështetje të gjerë 
shoqërore për idetë themelore 

të procesit të normalizimit të 
marrëdhënieve me Serbinë. 
Përmes projekti të Normalizimit 
(dhe publikimit, si produkt final) 
është synuar ofrimi i kontributit 
të shoqërisë civile të Kosovës 
për procesin e bisedimeve mes 
Kosovës dhe Serbisë nën kornizën e 
normalizimit të marrëdhënieve mes 
dy vendeve. Metodat e përdorura 
gjatë implementimit të projektit:

• hulumtim i opinionit (anketë 
me mostër 1200) mbi çështje 
të marrëdhënieve mes Kosovës 
dhe Serbisë,

• anketë follow-up pak para 
publikimit të dokumentit të 
Platformës

• takime dhe konsultime me 
personalitete të rëndësishme 
ndërkombëtare për përcaktimin 
e pozicionit të Kosovës në 
raport me çështjet që do të 
diskutohen,

• fokus grupe me ekspertë dhe 
aktivistë të shoqërisë civile për 
t’i analizuar çështjet statike,

• analizë e shkruar e çështjeve 
statike që do (duhet) të ngriten 
gjatë bisedimeve (dokumenti i 
Platformës).

Nëpërmjet aktiviteteve të realizuara, 
KFOS dhe KPJ kanë arritur të:

• realizojnë një sërë takimesh 
dhe konsultimesh lobuese me 
personalitete të rëndësishme 
ndërkombëtare mbi pozicionin 
e Kosovës dhe hartimin e 
Platformës së normalizimit të 
marrëdhënieve – në kuadër 
të vizitave të zhvilluara në 
kryeqytete të rëndësishme, 
ekipi i projektit është takuar me 
personalitete të rëndësishme 
të historisë së vonshme të 
Kosovës (Ahtisaari, Ischinger, 
Rohan). Këto personalitete, 
që kanë qenë të përfshirë në 
forma të ndryshme në zhvillimet 
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esenciale rreth Kosovës, 
kanë ofruar mendimet dhe 
kontributin e tyre në përpilimin 
e pozicionit kosovar në raport 
me procesin e normalizimit.

• realizojnë dy punëtori 
gjithëpërfshirëse me 
përfaqësues të lartë qeveritar, 
udhëheqës të partive opozitare, 
përfaqësues diplomatik në 
Kosovë. Të dy punëtoritë kanë 
arritur të ndërtojnë konsensus 
mes aktorëve vendor dhe 
ndërkombëtar për një sërë 
çështjesh të cilat ndërlidhen 
me dialogun me Serbinë.  
Pikësëpari, në të dy punëtoritë 
është dakorduar pozicioni i 
përbashkët karshi dialogut, janë 
identifikuar çështjet kyqe për 
diskutim, dhe janë përcaktuar 
hapat e mëtutjeshëm për 
ndërtimin e platformës. 

• realizojnë hulumtim të opinionit 
(anketë me mostër 1200) mbi 
çështje të marrëdhënieve mes 
Kosovës dhe Serbisë, për të 
matur disponimin e qytetarëve 
të Kosovës rreth bisedimeve.  
Rezultatet e hulumtimit kanë 
ofruar informacion mjaft të 
vlefshëm duke shërbyer si 
udhërrëfyes burimorë për 
përcaktimin e pozicioneve 
shtetërore në procesin e 
normalizimit. Për më tepër, 
prezantimi publik i një pjese të 
këtyre rezultateve ka provokuar 
debat të informuar dhe reagime 
cilësore mbi çështjet esenciale 
që do të trajtohen gjatë këtij 
procesi.

• Realizojnë tri fokus grupe 
me ekspertë dhe aktivistë të 
shoqërisë civile për t’i analizuar 
çështjet statike për të cilat 
do (duhet) të bisedohet me 
Serbinë. Të udhëhequra nga 
ekspertët e angazhuar në 
hartimin e Platformës fokus 
grupet kanë ftuar ekspertë të 
tjerë dhe politikëbërësit dhe 

vendimmarrësit relevantë. 
Si të tilla ato kanë shërbyer 
për t’i validuar të gjeturat 
e hulumtimit, analizat e 
ekspertëve të projektit dhe 
kanë siguruar gjithëpërfshirje 
në definimin e pozicioneve 
shtetërore, të cilat janë 
reflektuar në dokumentin e 
Platformës. 

• Publikojnë analizë për çështjet 
statike nga ekspertë të 
shoqërisë civile , përfshirë 
këtu: marrëdhëniet Kosovë – 
BE, tregtia e lirë dhe CEFTA 
dhe nismat rajonale, veriu i 
Kosovës, të pagjeturit, sporti, 
lëvizja e lirë, pensionet, 
reparacioni, dhe trashëgimia 
kulturore. Të gjitha çështjet 
praktike, që gjenden në aneksin 
e dokumentit të Platformës 
janë hartuar nga ekspertë të 
fushave, ndërsa siç precizohet 
edhe më lartë, procesi ka 
qenë gjithëpërfshirës dhe janë 
përdorur metoda të ndryshme 
të hulumtimit dhe përcaktimit të 
pozicioneve.

• Hartimi i Platformës së 
normalizimit të marrëdhënieve 
dhe ndërtimi i mbështetjes sa 
më të gjerë mbi përmbajtjen e 
platformës – procesi i hartimit 
të dokumentit të Platformës 
është bazuar mbi parimin e 
gjithëpërfshirjes. Për këtë 
qëllim, janë zhvilluar raunde 
takimesh dhe diskutimesh mes 
aktorëve relevantë politikë 
dhe institucionalë të Kosovës 
(përfshi këtu edhe bashkësinë 
ndërkombëtare) për të siguruar 
konsensus të veprimit pas 
hartimit të dokumentit. Një 
nga sukseset më të mëdha 
të projektit ka qenë involvimi 
i të gjithë aktorëve politikë 
dhe institucionalë, krahas 
ekspertizës së angazhuar nga 
shoqëria civile.

• Retreat me hartuesit e 
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dokumentit të Platformës 
dhe aktorët tjerë (partitë 
politike dhe institucionet 
ndërkombëtare) për të 
diskutuar përmbajtjen e 
dokumentit të Platformës 
dhe ndërtuar konsensusin 
përfundimtar para publikimit të 
tij.

Me realizimin e këtyre aktiviteteve 
posaçërisht me përpilimin e 
dokumentit të Platformës së 
Normalizimit KFOS ka arritur: 

• Të nxisë Qeverinë e Kosovës 
për t’i dhënë rëndësinë e duhur 
çështjes së bisedimeve me 
Serbinë

• Të nxisë dialogun mes shoqërisë 
kosovare dhe udhëheqësve 
institucional për respektimin 
e vullnetit qytetar në këto 
bisedime

• Të forcojë pozicionin e Kosovës 
në bisedime, duke i pasur të 
shkruara parimet dhe kushtet 
mbi të cilat do të bisedohet 
(Platforma)

• Të promovojë qasjen e  
“normalizimit të marrëdhënieve” 
mes Kosovës dhe Serbisë 
nën kornizën e përbashkët të 
integrimit evropian

Fushata për pjesëmarrje 
të Serbëve në zgjedhjet e 
pergjithshme në Kosovë 
2010

Në prag të zgjedhjeve të hershme 
në dhjetor 2010 dhe si përfundim 
i diskutimeve gjatë vizitës se 
delegacionit serb në Kosovë, 
Fondacioni dhe Komiteti i Helsinkit 
për të Drejta të Njeriut në Serbi 
realizuan një fushatë me të 
cilën synim kryesor ishte që të 
përmirësohet situata e përfaqësimi 
politik të grupit serb në Kosovë 

nëpërmjet ushtrimit të të drejtës për 
votim. Me këtë projekt u tentua që 
të sensibilizohen komunitetet serbe 
në Albanik, Novo Bërd, Graçanica 
dhe Shtërpce për rëndësinë e 
pjesëmarrjes së tyre politike, dhe te 
sensibilizohen vendim-marrësi dhe 
publiku i gjerë ne Kosovë e Serbi, se 
bashku me faktorët ndërkombëtarë 
mbi përparësitë dhe pengesat e 
përfaqësimit politik te Serbëve në 
nivelin qendror. 
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Tabela e granteve: 
Grantist Titulli i projektit Vlera e grantit

Operacional Vizita e delegacionit spanjoll ne 
Kosove €  14,348.61

Nick Wood Vizita e delegacionit spanjoll ne 
Kosove €  4,115.30

Klubi per Politike te 
Jashtme

Platforma e Normalizimit te 
Marrëdhënieve Kosovë Serbi €  30,200.00

Helsinki Committee 
for Human Right in 
Serbia

Alternativni razgovori Beograd 
– Priština: u susret suštinskom 
dijalogu o “tehničkim pitanjima

€  11,963.00

operacional Vizita e delegacionit serb ne 
kosove €  16,349.44

Helsinki Committee 
for Human Right in 
Serbia

Fushata për pjesëmarrje 
të Serbëve në zgjedhjet e 
përgjithshme në Kosovë 2010

€  19,458.00

Operacionale Platforma e normalizimit € 22,633.96

Operacionale Aktivitete Lobuese € 29,446.73

Operacionale Realizimi i vizitës greke € 10,253.00

Shpenzime tjera të projektit € 8,218.28
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Shtojca 1. Projekti CDF – 
Lista e të arriturave për vitin 2010 
Departamenti/
ministria 
kërkues/e/
Klienti

Këshilltarët & 
mentorët

Angazhimet/përgjegjësitë e 
këshilltarit/es

Zyra e presidentit

Zyra e presidentit 

H.E. Fatmir 
sejdiu, president i  
kosovës

Korab sejdiu,
Këshilltar për 
diasporë

Funksionalizimi i këshillit 
konsultativ për komunitete në 
zyrën e presidentit;
Mbështetja e kryerjes së fazës së 
parë të riemërimit të gjykatësve 
të gjykatës supreme; riemërimi 
i prokurorëve shtetërorë dhe 
prokurorëve special;
Mbështetja e kabinetit të 
presidentit në procesin e 
shqyrtimit të legjislacionit që 
kërkon shpalljen  nga presidenti;
Të siguruarit që legjislacioni i 
paraqitur të jetë në pajtim me 
kushtetutën; mbështetjen e 
menaxhimit të duhur dhe kryerja 
e punës së presidentit sipas 
kushtetutës.

Zyra  e Kryeministrit 

Kabineti i 
Kryeministrit 

Lirim Grejcevci, 
Zëvendës shef i 
Kabinetit

Ermir Hajdini, 
Këshilltar Rajonal 

 Mbështetja e ZKM-së në 
zgjidhjen e çështjeve ligjore 
lidhur me hartimin një platforme 
ligjore funksionale, e cila 
do t’i mundësonte Kosovës 
anëtarësimin në BB dhe FMN;
Mbështetja në hartimin e Planit 
të Veprimit 2010-2012 ndaj 
Ekonomisë Joformale
Hartimi i një udhërrëfyesi, që 
do të mundësonte vijimësinë e 
informatave të unifikuara sa i 
përket obligimeve që dalin nga 
anëtarësimi në FMN dhe BB
Hartimi i platformës së unifikuar 
monitoruese për realizimin 
e obligimeve që dalin nga 
anëtarësimi në FMN dhe BB.
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Kabineti i 
Kryeministrit 

H.E. Hashim Thaçi, 
Kryeministër i  
Kosovës

Bekim Qollaku, 
Shef i personelit

Srdjan Sentic
Këshilltar Kombëtar

Këshillimin e Kryeministrit për 
çështjet lidhur me komunitetet 
dhe për formulimin e zhvillimin e 
politikave; 
Mbështetjen e monitorimit 
të legjislacionit lidhur me 
komunitetet dhe politikat 
përkrahëse për qeverinë që 
t’i përmbahet çështjeve kyçe 
siç janë ndarja e barabartë 
e financimit, mundësitë e 
barabarta të punësimit etj.

Ertjan Cabiri,
Këshilltar Rajonal 

Mbështetjen e ZKM-së në 
monitorimin e zbatimit të 
vendimeve të qeverisë për 
integrimin në BE dhe sigurimin 
e bashkëpunimit më të mirë 
me Ministrinë për Integrime 
Evropiane. 

Divizioni i TI-së/ 
ZKM

Z. Shkelzen 
Ibrahimi, Drejtor

Driart Elshani, Mentor 
për Diasporë

Mbështetjen  për zhvillimin e 
infrastrukturës së pavarur të TI-
së për ZKM;
Inicimin e zbatimit të E-Kabinetit 
dhe sistemit për mbrojtjen e të 
dhënave

Zyra për Qeverisje 
të Mirë 

Z. Habit Hajredini

Blerinda Idrizi,
Këshilltare për 
Diasporë

Hartimin e Planit të Veprimit për 
zbatimin e strategjisë RAE 2009 
– 2015, në pajtim me kërkesat  e 
Dekadës Rome

Sekretari i 
Përgjithshëm i 
Qeverisë 

Z. Fitim Krasniqi, 
Sekretar i 
përgjithshëm

Haki Merovci, 
Këshilltar Kombëtar

Mbështetjen e ngritjes së 
kapaciteteve  për protokollet 
shtetërore;
Pajtueshmërinë me Konventën 
e Vjenës, duke siguruar qasje 
të koordinuar ndaj diplomatëve 
të akredituar dhe organizatave 
ndërkombëtare në Kosovë.

Kabineti i Kryeministrit 

Kabineti i 
Zëvendës 
Kryeministrit

Z. Hajredin 
Kuci, Zëvendës 
Kryeministër

Kushtrim Istrefi, 
Këshilltar Kombëtar

Ndihma profesionale dhe 
udhërrëfyesi për Kabinetin e 
Zëvendës Kryeministrit për 
Sundimin e Ligjit dhe Integrimin 
Evropian.
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Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

Departamenti 
i Administrimit 
Lokal

Znj. Rozafa 
Ukimeraj, 
Drejtoreshë

Enton Elezi, Këshilltar 
Rajonal

Mbështetjen  në hartimin e 
raporteve për vlerësimin e 
kapaciteteve  individuale, 
komunale (30 raporte vlerësimi); 
Mbështetjen  e Udhëheqësit 
të Divizionit për Ngritje të 
Kapaciteteve  në aktivitetet 
lidhur me zhvillimin e 
kapaciteteve të komunave;
Mbështetjen e Udhëheqësit të 
Divizionit në hartimin e koncept 
dokumenteve për secilën 
kompetencë komunale(bazuar 
në infrastrukturën ligjore, 
praktikat më të mira nga vendet 
e ndryshme dhe përvojat e punës 
së zyrtarëve nëpër komuna), 
që do të shërbejnë si bazë 
për monitorimin e aktiviteteve 
komunale për zhvillim dhe 
vlerësimin e shërbimeve 
komunale. 

Ministria e Administratës Publike 

Departamenti 
i Teknologjisë 
Informative

Z. Isa Krasniqi, 
Drejtor

Ardian Zajmi, 
Këshilltar rajonal

Mbështetjen e drejtorit dhe ekipit 
gjatë procesit të ristrukturimit 
të DTI-së sipas rekomandimit të 
shqyrtimit funksional( si pjesë e 
ristrukturimit të MAP-it); 
Mbështetjen në menaxhimin 
e projekteve për zgjerimin e 
infrastrukturës;
Mbështetjen në menaxhimin e 
integrimit të të dhënave dhe 
sigurinë e qasjes, veçanërisht 
lidhur me Qendrën e të Dhënave.

Ministria për Ekonomi dhe Financa

Zyra e Sekretarit 
të Përhershëm

Z. Naim Baftiu, 
Sekretar i 
Përhershëm

Ilir Kanina,
Këshilltar Rajonal

Mbështetjen në përmirësimin 
e qeverisjes së procedurave 
administrative dhe memories 
institucionale;
Zbatimin e “Strategjisë 
Legjislative për 2010”;
Zbatimin dhe përputhjen 
e obligimeve, që dalin nga 
anëtarësimi në FMN dhe BB; 
Shqyrtimi i detyrave të punës së 
drejtorëve dhe departamenteve.
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Njësia për 
makroekonomi/
Kabineti i Ministrit

Z. Selim Thaçi

Nagip Skenderi, 
Këshilltar 
Kombëtar

Mbështetjen e Kabinetit të 
Ministrit dhe Njësisë Makro 
në përgatitjen e kornizës për 
inicimin e Strategjisë për 
Zhvillimin e Kosovës.

Departamenti i 
tatimit në pronë

Z. Shkelzen Morina

Z. Shkëlzen Morina

Drini Cano,
Këshilltar Rajonal

Shqyrtimin e Ligjit ekzistues 
për shpronësimin (nr. 03/L-
139, të datës 26.03.2009) dhe 
përgatitjen  e rekomandimeve 
për plotësim-ndryshimin e tij;
Aftësimin e hisedarëve të 
përfshirë në procesin  e 
shpronësimit me fokus  në 
procedurat ligjore dhe 
legjislacionin sekondar përkatës; 

Skender Tullumi, 
Këshilltar 
Kombëtar

Mbështetjen në zhvillimin e 
sistemit të monitorimit (të 
mbikëqyrë kontraktuesin) për 
menaxhimin  e procesit të 
shpronësimit;
Mbështetjen dhe këshillimin e 
drejtorit për themelimin e Zyrës 
për Shpronësim dhe planifikimin 
e zhvillimit të kapaciteteve të 
punëtorëve, duke përfshirë edhe 
zhvillimin e detyrave të punës;
Mbështetjen e DTP-së gjatë 
punës në terren.

Ministria e Energjisë dhe Minierave
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Zyra  e Sekretarit 
të Përhershëm

Z. Hakif Jashari, 
Sekretar i 
Përhershëm

Vaso Leno, Mentor 
për Diasporë

Mbështetjen në zbatimin 
e politikave, strategjive, 
programeve dhe projekteve 
për sektorin  e energjisë dhe 
minierave; 
Mbështetjen në bashkërendimin 
e aktiviteteve sipas Traktatit për 
Energji të Evropës Jug-Lindore 
lidhur me EPAP;
Mbështetjen në hartimin e 
legjislacionit sekondar.

Agon Demjaha, 
Këshilltar Rajonal

Mbështetje procesit 
të dekomisionimit të 
termocentralit Kosova A
Mbështetjen për bashkëpunimin 
dhe bashkërendimin e 
institucioneve vendore 
dhe ndërkombëtare për 
procesin e dekomisionimit të 
termocentralit Kosova A
Mbështetjen në promovimin 
dhe ngritjen e vetëdijesimit për 
mbrojtjen e mjedisit.

Komisioni i Kosovës për Konkurrencën

Komisioni i 
Kosovës për 
Konkurrencën

Z. Osman 
Ejupi, Kryetar i 
Komisionit

Lush Perpali,
Këshilltar Rajonal 

Shqyrtimin dhe ndryshim-
plotësimin e Ligjit mbi 
konkurrencën 2004/36 dhe 
pasimin e miratimit të tij nga 
Kuvendi i Kosovës;
Mbështetjen në përmirësimin 
e procedurave administrative 
për Komisionin (menaxhimin 
e përgjithshëm, përgatitjen e 
raporteve vjetore, programe të 
avancuara për aftësim/punëtori 
për komunitetin e biznesit mbi 
konkurrencën, metodologjinë 
e hetimit dhe procesin e 
vendimmarrjes etj). 

Kuvendi i Kosovës
Komisioni 
Parlamentar 
për Çështje të 
Brendshme dhe të 
Sigurisë

Z. Rrustem 
Mustafa, Kryesues 
i Komisionit

Afrim Hoti, 
Këshilltar Kombëtar

Ngritjen  e kapaciteteve për 
përmirësimin e efikasitetit të 
punës së Komisionit (aspekti 
ligjor).
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Komisioni 
Parlamentar për 
Ekonomi, Tregti, 
Industri, Energji, 
Transport dhe 
Telekomunikacion

Znj. Myzeje 
Selmani, 
Kryesuese

Ibrahim Krasniqi, 
Këshilltar Kombëtar

Mbështetjen e Komisionit në 
shqyrtimin dhe sigurimin e 
rekomandimeve për projektligjin 
mbi minierat dhe projekt ligjin 
për energji;
Mbështetjen e Komisionit në 
shqyrtimin dhe sigurimin e 
rekomandimeve për Strategjinë 
për miniera dhe strategjinë për 
energji.

Komisioni 
Parlamentar 
për Bujqësi, 
Pylltari, Zhvillim 
Rural, Mjedis 
dhe Planifikim 
Hapësinor

Z. Naser Rugova, 
Kryesues

Qazim Kukalaj, 
Këshilltar Kombëtar

Mbështetjen e Komisionit në 
pajtim me agjendën legjislative, 
në bazë të Planit Vjetor të 
Punës;
Hartimin e legjislacionit 
cilësorë, që mbulon pylltarinë, 
menaxhimin dhe ruajtjen  e 
hapësirave pyjore, mbrojtjen e 
natyrës dhe biodiversitetin.  

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës 

Këshilli i Pavarur 
Mbikëqyrës

Z. Miran Zeneli, 
Drejtor Ekzekutiv

Fadil Miftari, 
Këshilltar Kombëtar 

Mbështetjen e zhvillimit dhe 
konsolidimit të Zyrës për 
marrëdhënie me publikun, 
duke përfshirë avancimin e 
kapaciteteve profesionale;
Ngritjen e vetëdijes së 
institucioneve qendrore dhe 
administrimit të  KPMK-së, si 
dhe punës dhe shërbimeve që 
ato ofrojnë (përfshirë përgatitjen 
e raporteve vjetore ); 
Organizimin (për herë ë parë) 
e seminarit për shërbyesit civil 
të nivelit të mesëm dhe lartë( 
që korrespondon me ditën e 
shërbimit civil);
Hartimin  e Rregullores për 
funksionimin e brendshëm të 
KPM-së dhe Rregulloren për 
procedurat ankimore.

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
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Departamenti i 
Zhvillimit Rural  
dhe Shërbimet 
Këshillëdhënëse

Z. Hysni Thaci, 
Drejtor

Xhevat Lushi, 
Këshilltar Kombëtar

Asistimin e DZHRSHK-së 
në përkufizimin e rolit dhe 
përgjegjësive për njësitë e 
pagesave në mënyrë që t’i 
menaxhojnë subvencionet dhe 
grantet për projektet bujqësore 
dhe zhvillimin rural;
Hartimin e urdhëresave 
administrative për zbatimin e 
Ligjit për bujqësi dhe zhvillim 
rural;
Hartimin e dokumenteve për 
mbështetjen e prodhuesve të 
verës dhe drithërave

Ministria e Punëve të Brendshme

Zyra e Sekretarit 
të Përhershëm

Z. Hajzer Salihu

Syle Sefaj, Këshilltar 
Kombëtar

Mbështetjen teknike për 
funksionalizmin e strukturës së 
re organizative dhe për zbatimin  
e Planit për Zhvillim Strategjik 
të MPB-së. 

Besnik Vasolli, 
Këshilltar Kombëtar

Mbështetjen teknike të 
MPB-së për bashkërendim, 
monitorim dhe  raportim mbi 
zbatimin e Planit të Veprimit 
për Liberalizimin e Vizave, 
i cili përfshin zhvillimin e 
kapaciteteve për personelin e 
MPB-së; 
Mbështetjen e MBP-së, që të 
jenë në pajtim me kërkesat që 
dalin nga  Plani i Veprimit për 
Liberalizimin e Vizave.

Ministria  e Industrisë dhe Tregtisë

Departamenti për 
licencim 

Z. Ramadan 
Buzhala, Drejtor

Visar Bajraktari, 
Këshilltar Kombëtar

Mbështetjen në hartimin e 
standardeve, procedurave dhe 
kritereve, që lejojnë licencimin e 
prodhuesve/rafinuesve të naftës 
se papërpunuar/ gjysmë të 
përpunuar dhe derivateve të tij.  

Ministria për Integrime Evropiane

Kabineti i Ministrit

Ministri Besim 
Beqaj

Verena Knaus, 
Mentor 
Ndërkombëtar

Zhvillimin e kapaciteteve 
në: planifikimin e politikave, 
komunikim dhe menaxhim lidhur 
me procesin e integrimit të 
Kosovës në BE.

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
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Departamenti 
Ligjor

Znj. Selvete 
Grajcevci, 
Drejtoreshë

Robert Muharremi, 
Këshilltar për 
Diasporë

Mbështetjen në hartimin e 
legjislacionit sekondar për 
zbatimin e ligjit; procedurat e 
standardizuara ligjore; 
Zhvillimin e kapacitetit 
administrativ: procedurat për 
shqyrtimin  a kërkesave dhe 
ankesave për licencim dhe 
binarizim të lejeve, në pajtim 
me ligjin;
Zhvillimi i kapaciteteve për 
ndërmarrjen  e masave 
administrative dhe  penale.

Komuna e Prishtinës

Kabineti i Kryetarit 
të Komunës

Z. Isa Mustafa, 
Kryetar i Komunës

Arben Gashi, 
Këshilltar Kombëtar

Ngritjen e kapaciteteve për 
hartimin e  statutit komunal, si 
dhe ngritjen  e kapaciteteve për 
riorganizimin e brendshëm, që 
do të mundësojë përmirësimin 
e aspektit funksional dhe 
administrative.

Asdren Osaj,
Këshilltar Kombëtar

Zhvillimin e kapaciteteve për 
përfshirjen e qytetarëve në 
proceset e vendimmarrjes, 
transparencës dhe debate 
publike.

Agjencia për Barazi Gjinore

Shefja Ekzekutive 

Znj. Shqipe 
Krasniqi

Blerinda Idrizi,
Këshilltar Rajonal 

Hartimin e Strategjisë për Zhvillim 
Ekonomik dhe Integrimin e Grave 
Kosovare

Avokati i Popullit

Drejtori i 
Administratës

Z. Jashar Kastrati

Eridana Cano, 
Këshilltar Rajonal 

Zhvillimi i kapaciteteve përmes 
menaxhimit dhe efektivitetit të  
përmirësuar;
Hartimin dhe zbatimin e politikave 
për mbrojtjen  e të drejtave të 
njeriut në Kosovë;
Mbështetjen në zbatimin e ligjit 
për funksionimin e Avokatit të 
Popullit, në pajtim me standardet 
ndërkombëtare dhe evropiane.

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
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Departamenti i 
Mirëqenies Sociale

Z. Muhamet Gjocaj

Flutra Germizaj, 
Këshilltare 
Kombëtare

Mbështetjen në identifikimin 
efikas të rasteve të varfërisë së 
skajshme përmes mbledhjes së 
informatave dhe grumbullimit të 
të dhënave;
Përmirësimin në ofrimin e 
shërbimeve sociale dhe familjare, 
përmes përgatitjes së raporteve 
të brendshme dhe publikimit të 
informatave për përfituesit dhe 
komunat;
Përmirësimin e komunikimit dhe 
bashkëpunimit me komunat për 
sa i përket decentralizimit të 
shërbimeve

Këshilli Kosovar për Trashëgimi Kulturore 

Drejtor Ekzekutiv

Z. Gjejlane Hoxha

Silvia Cravero, 
Këshilltare 
Ndërkombëtare

Hartimin e Strategjisë për 
Zhvillim të KKTK-së, duke 
përfshirë politikat, strategjinë, 
programet dhe projektet për 
vlerësimin dhe mbrojtjen e 
trashëgimisë kulturore në pajtim 
me standardet ndërkombëtare;
Zhvillimin e sistemit të emërimit 
dhe vlerësimit të listës për  
trashëgimi kulturore, si dhe vetë 
listën;
Zhvillimin e vlerësimit, miratimit, 
kontrollimit dhe zbatimit të 
politikave, programeve dhe 
planeve për mbrojtjen ligjore 
të trashëgimisë kulturore, duke 
përfshirë zbatimin e Ligjit për 
Mbrojtjen e Zonave të Veçanta;
Zhvillimin e programit/politikave 
për zhvillimin  e standardeve, 
arsimin dhe licencimin e 
profesionistëve.

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë
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Departamenti për 
banim dhe ndërtim

Znj. Lirie Berisha

Jordan Daci,
Këshilltar Rajonal 

Hartimin e katër urdhëresave 
administrative dhe dhënien e 
mendimit ligjor për të dy (që kanë 
dalë nga Ligji mbi financimin e 
programeve speciale për banim);
Hartimin e propozimit për 
themelimin e Këshillit Qendror për 
Banim, duke përfshirë rregulloren 
për organizimin dhe funksionimin 
e tij;
Përpilimin e treguesit të 
legjislacionit të BE-së për banim 
dhe ndërtim.



 5
6

R
a
p

o
rt

 V
je

to
r 

2
0

1
0



 57





 59

Programi i Minoriteteve dhe Roma 
edhe në vitin 2010 mbajti të 
njëjtën strukturë programore dhe 
buxhetore; ky program operon 
përmes dy buxheteve të ndara duke 
i adresuar nevojat e komuniteteve 
Rom, Ashkali dhe Egjiptian veçmas 
nga komunitetet tjera minoritare 
duke synuar përmbushjen e 
objektivave të përcaktuar me 
strategjinë e Fondacionit 2009-2011:

• Mbështetje qeverisë në 
implementimin e politikave 
publike dhe zhvillimore për 
integrim të komuniteteve Romë, 
Ashkali dhe Egjiptian,

• Fuqizimi i shoqërisë civile për 
avokim dhe monitorim, avokimi 
dhe ngritja e pjesëmarrjes në 
jetën publike,

• Ndërtimi i politikave lokale 
në komunat multietnike dhe 
bashkëpunimi regjional,

• Ndërtimi i komuniteteve përmes 
shoqërisë civile dhe përkrahja 
e promovimit të identitetit 
kulturor dhe bashkëpunimi 
regjional.

Programi i Minoriteteve dhe Roma 
ka punuar i pa ndikuar qenësisht 
nga zhvillimet ditore politike. Në 
këtë vit është vazhduar puna me 
organizatat jo-qeveritare me të cilat 
është vendosur një bashkëpunim 
afatgjatë, si dhe me organizata 
të reja të cilat e kanë begatuar 
dukshëm skenën civile minoritare. 
Organizatat e shoqërisë civile 
minoritare treguan një tendencë të 
vazhdueshme që të profilizohen dhe 

bëhen faktorë i rëndësishëm me 
ndikim në lëvizjet politike, socio-
ekonomike, edukative, kulturore, etj. 
OJQ-të e komuniteteve minoritare 
gjithnjë e më shumë tregojnë pjekuri 
dhe përkushtim për tu marrë me 
çështje madhore të komuniteteve 
të tyre, me tendencë të faktorizimit 
të mëtejmë të potencialit që mban 
për të sjell ndryshime pozitive në 
mbrojtjen e pozitës së komuniteteve 
respektive dhe integrimit të 
tyre në shoqërinë kosovare. 
Tendenca e OJQ-ve minoritare për 
bashkëpunim dhe rrjetëzim ishte 
sidomos e dukshme në periudhën 
e kampanjave parazgjedhore për 
zgjedhjet qendrore të Kosovës në 
Dhjetor 2010. Në këtë periudhë një 
numër i madh i OJQ-ve minoritare e 
panë të rrugës që në bashkëpunim të 
ndikojnë në daljen më të madhe të 
votuesve nga komunitetet e tyre, të 
avokojn te kandidatët e subjekteve 
të tyre politike për t’iu përkushtuar 
më shumë çështjeve me rëndësi për 
komunitetet e tyre dhe në monitorim 
të kampanjave parazgjedhore të 
partive politike dhe te vetë procesit 
zgjedhorë. 
Programi i Minoriteteve dhe Roma 
edhe këtë vit vazhdoj të ketë një 
bashkëpunim të mirë me qeverinë 
e Kosovës si në nivel qendror ashtu 
edhe në atë lokal duke e përkrahur 
atë në hartimin dhe implementimin e 
politikave publike dhe zhvillimore për 
integrimin e komuniteteve minoritare 
e në veçanti të komuniteteve Rom, 
Ashkali dhe Egjiptian. Bashkëpunimi 
më i ngushtë u realizua me Zyrën 
për Qeverisje të Mirë përbrenda 

Programi i Minoriteteve
dhe Roma (RAE)



 6
0

R
a
p

o
rt

 V
je

to
r 

2
0

1
0

Zyrës së Kryeministrit me të cilën 
Fondacioni bashkëpunon që nga 
viti 2006 kur është filluar hartimi 
i Strategjisë për Integrimin e 
komuniteteve RAE e duke vazhduar 
me mbështetje për hartimin e Planit 
të Veprimit për zbatimin e kësaj 
strategjie dhe tani në implementimin 
e saj për çka Fondacioni ka siguruar 
1,5 milion € prej të cilave 0.5 milion 
€ si grant i veçantë i dhënë nga Z. 
Soros dhe 1.0 milion € nga Zyra 
Ndërlidhëse e Komisionit Evropian 
në Kosovë (ECLO). Në nivel lokal 
Fondacioni ka asistuar 5 komuna: 
Gjakovë, Ferizaj, Fushë Kosovë, 
Mitrovicë dhe Prizren në hartimin e 
planeve komunale për zbatimin e 
Strategjisë RAE, lidhi marrëveshje 
bashkëpunimi me komunat për 
zbatim të Strategjisë RAE duke 
krijuar kështu një bazament të mirë 
institucional për implementim të 
Strategjisë RAE.     
Në vitin 2010 fondacioni ka vazhduar 
të ketë bashkëpunim shumë të 
mirë me të gjithë përfaqësuesit e 
komuniteteve etnike, atyre politik 
dhe civile. Në vijim është dhënë 
një pasqyrë detaje e projekteve të 
realizuara, të ndara sipas synimit 
strategjik si dhe lista e granteve të 
akorduara për të gjitha subjektet me 
të cilat është punuar.
Programi i Minoriteteve dhe Roma 
gjatë vitit 2010 pati bashkëpunim të 
suksesshëm me programet e rrjetit, 
në veçanti me Roma Initiatives të 
OSI Budapest në iniciativa avokuese 
dhe në fuqizimin e të rinjve. 

Programi Roma (RAE)

Synimet strategjike   

Roma (RAE) programi synoi të ngrit 
nivelin e integrimit dhe të avancoj 
pozitën e përgjithshme të këtyre 
komuniteteve në shoqërinë kosovare 
duke krijuar bazë institucionale për 
zgjidhjen dhe adresimin e nevojave 

të komuniteteve RAE, të fuqizoj 
shoqërinë civile për të avokuar dhe 
monitoruar si dhe të përparoj nivelin 
arsimorë dhe promovoj identitetin 
kulturor. Objektivat strategjik të 
programit Roma ishin:

• Mbështetja qeverisë në 
implementimin e politikave 
publike dhe zhvillimore për 
integrim të komuniteteve Romë, 
Ashkali dhe Egjiptian,

• Fuqizimi i shoqërisë civile për 
avokim dhe monitorim, avokimi 
dhe ngritja e pjesëmarrjes në 
jetën publike,

• Ndërtimi i komuniteteve përmes 
shoqërisë civile dhe përkrahja 
e promovimit të identitetit 
kulturor.

Objektivi 1: Mbështetja qeverisë në 
implementimin e politikave publike 
dhe zhvillimore për integrim të 
komuniteteve Romë, Ashkali dhe 
Egjiptian

Fondacioni e përmbushë objektivin 1 
përmes dy projekteve: 

(1) Mbështetje për 
implementimit të strategjisë së 
qeverisë së Kosovës për integrim 
të komuniteteve RAE-projekt i 
financuar me grant të veçantë 
nga Z. Soros dhe

(2) Përkrahja e BE-së për 
implementimin e strategjisë për 
komunitetet RAE i financuar nga 
Zyra Ndërlidhëse e Komisionit 
Evropian në Kosovë.    
 
Në vitin 2006, Qeveria e Kosovës 
e nisi procesin e hartimit të 
“Strategjisë për Integrimin e 
Komuniteteve Roma, Ashkali dhe 
Egjiptian 2009-2015” e cila u 
miratua në dhjetor të vitit 2008. Pas 
kësaj, Qeveria filloi ta hartoj “Planin 
e Veprimit për Zbatimin e Strategjisë 
për Integrimin e Komuniteteve 
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Roma, Ashkali dhe Egjiptian 2009-
2015” të cilin e miratoi në dhjetor 
të vitit 2009 dhe në të njëjtën kohë 
u bëri thirrje partnerëve vendor 
dhe ndërkombëtar t’i bashkëngjiten 
përpjekjeve të saj për përmirësimin 
e jetës së komuniteteve Rom, 
Ashkali dhe Egjiptian dhe lehtësimin 
e integrimit të tyre në shoqërinë 
kosovare. Fondacioni i Kosovës 
për Shoqëri të Hapur ka ndihmuar 
me ekspertizë dhe me fonde të dy 
proceset e nisura në bashkëpunim 
me Qeverinë e Kosovës dhe tani 
vazhdon të jetë njëri prej partnerëve 
kryesorë të Qeverisë në zbatimin e 
kësaj strategjie. 

Për këtë qëllim Fondacioni siguroi 
fonde nga dy burime. Zotimi i Z. 
Soros në konferencën e donatorëve 
për Kosovën, të mbajtur në vitin 
2008 në Bruksel, për të mbështetur 
implementimin e strategjisë së 
qeverisë së Kosovës për integrim 
të komuniteteve REA me shumë 
prej 0.5 mil € tërhoqi edhe zotimin 
e Komisionit Evropian për të ndarë 
1.0 mil. € për të njëjtin qëllim. Kjo 
marrëveshje në mes të Z. Soros dhe 
Z. Rehn më pas u operacionalizua 
në Kosovë në mes të Fondacionit 
dhe Zyrës Ndërlidhëse të Komisionit 
Evropian në Kosovë. Të dy projektet 
tani janë operacionale dhe në 
implementim e sipër. 

1) Mbështetje për implementimit 
të strategjisë së qeverisë 
së Kosovës për integrim të 
komuniteteve RAE-IRAES (G.S 
Fondet)

Ky projekt 3 vjeçar, i mbështetur 
nga fondet e ndara nga Z. Soros 
në konferencën e donatorëve,  i 
filluar në vitin 2009 ka për qëllim 
avancimin e pozitës socio-ekonomike 
të komuniteteve RAE dhe krijimin e 
një baze institucionale për adresimin 
e nevojave të tyre për një integrim 
sa më domethënës në shoqërinë 

Kosovare.   

Në vitin e parë, në 2009, përmes 
këtij projekti është përgatitur 
infrastruktura e nevojshme për 
implementim të suksesshëm të tij. 
Gjatë këtij viti përgatitorë është 
bërë vlerësimi dhe identifikimi i 
komunave ku do të implementohet 
ky projekt, janë organizuar 
disa punëtori planifikuese me 
përfaqësuesit e komuniteteve RAE 
dhe të qeverisë lokale dhe qendrore 
për të përcaktuar prioritete dhe 
fushë veprimin e projektit, janë 
kontraktuar dhe përfunduar dy 
hulumtime të cilat do të ofronin 
një pasqyrë më të qartë të pozitës 
socio-ekonomike të komuniteteve 
si dhe kapaciteteve ekzistuese 
të qeverisë të nivelit lokal dhe 
atij qendror për ta implementuar 
Strategjinë RAE, janë përgatit 
qendrat e komuniteteve përmes së 
cilave do të implementohet projekti 
dhe është filluar me implementimin 
e pilot projektit në tri komuna mbi 
avancimin e pozitës së komuniteteve 
RAE në fushën e shëndetësisë dhe 
çështjeve sociale.

Projekti, jo në kapacitet të 
barabartë, implementohet në 
gjithsejtë 9 komuna: (1) Gjakovë, 
(2) Graçanicë, (3) Ferizaj,  (4) Fushë 
Kosovë, (5) Mitrovicë, (6) Istog, (7) 
Lipjan, (8) Pejë, dhe (9) Prizren. 

Gjatë vitit 2010 duke pas të 
vendosur infrastrukturën e 
nevojshme për implementim projekti 
është përqendruar në objektivat në 
vijim:

• Fuqizimin e të rinjve të 
komuniteteve RAE për të marrë 
një rol më aktivë në shoqëri;

• Avancimi i pozitës sociale dhe 
shëndetësore të komuniteteve 
RAE, dhe

• Avancimi i bashkëpunimit 
në mes të përfaqësuesve të 
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komuniteteve RAE dhe qeverisë 
lokale; 

Emri i 
projektit Grantisti Shuma

Koordinimi i 
projektit Operacional 33 

599,35

Objektivi 1: Fuqizimin e të rinjve të 
komuniteteve RAE për të marrë një 
rol më aktivë në shoqëri
Avancimi i të rinjve nga komunitetet 
RAE përmes kurseve të gjuhëve, 
kurseve të kompjuterëve, puna e 
tyre praktike në realizim të mini 
projekteve, avancimi i dijenisë së 
tyre mbi aktivizmin qytetarë, etj 
është një domosdoshmëri nëse 
merret parasysh nevoja për të 
identifikuar potencialin e tyre si 
liderë të ardhshëm. Duke u fokusuar 
në të rinjtë e komuniteteve RAE 
Fondacioni synon të ngrit kapacitetet 
e tyre për të krijuar një potencial të 
liderëve të rinj të së ardhmes dhe 
model për të rinjtë tjerë të këtyre 
komuniteteve me qëllim të avancimit 
të pozitës së tyre në shoqërinë 
kosovare. 

Në kuadër të kësaj fushe është 
punuar mjaft, në shumë komuna 
varësisht prej nevojave të vet 
komuniteteve. Kësisoj janë 
përkrahur projektet që në formë 
direkte kanë identifikuar dhe kanë 
punuar me të rinjtë në shkrim të 
projekt propozimeve, udhëheqjes 
së projekteve, raportimit dhe 
marrëdhënieve me donatorë për të 
ngritur aftësitë e tyre. 
Është pilotuar edhe përfshirja e 
fëmijëve të kthyer nga Mali i Zi 
në komunën e Istogut për të ju 
mundësuar kyçja në mësim të 
rregullt. Për këtë shkak atyre u është 
mundësuar mësimi i gjuhës shqipe 
e njëkohësisht edhe ngritjen e 
vetëbesimit. Një tjetër nevojë është 
përfshirja e të rinjve të moshës 

madhore të cilët nuk janë në punë 
e të cilët gjithashtu nuk janë të 
kyçur në shkollim. Në Graçanicë 
është zhvilluar një projekt i tillë 
në qendër të komuniteteve ku ky 
grup i të rinjve përmes kurseve 
të gjuhëve dhe kompjuterëve, 
aktiviteteve sportive dhe klubeve për 
diskutim si dhe aktiviteteve të lira të 
shikimit të filmave është inkurajuar 
që të marrin rol aktiv në shoqëri 
dhe të ndërmarrin iniciativa për ta 
përmirësuar pozitën e vetë dhe të 
komunitetit të tyre në shoqërinë 
kosovare.

Shkolla verore për të rinj 
të komuniteteve RAE

Duke qenë se edukimi është një 
prej fushave më të ndjeshme për 
komunitetet RAE e që i vendos 
këto komunitete në një pozitë 
të pafavorshme shoqërore dhe 
sociale Fondacioni ka organizuar 
një  Shkollë Verore e cila pati për 
qëllim që të rinjtë, e identifikuar të 
komuniteteve RAE me sukses të mirë 
shkollor nga 5 komuna të Kosovës, 
të përforcojnë  njohurit të tyre në 
disa fusha. Identifikimin e të rinjve 
meritor të moshës 14-18 vjeçare 
për pjesëmarrje në këtë shkollë 
verore Fondacioni e ka bërë në 
bashkëpunim me Drejtoritë e Arsimit 
nga gjithsejtë 5 komuna dhe shkollat 
ku këta të rinj vijojnë mësimin.

Gjithsejtë 56 të rinj kanë qëndruar 
në Durrës prej datës 2-9 Korrik 2010  
ku kanë marrë mësime intensive në 
Debatin Karl Popper, për rëndësinë 
e iniciativave qytetare, punën 
vullnetare, realizimin e projekteve 
dhe në shprehje artistike përmes 
fotografisë. Këto aktivitete kanë 
qenë të përcjella edhe me aktivitete 
të lira me ç’rast të rinjtë nga 
komunat e ndryshme kanë krijuar 
shoqëri të reja dhe janë njoftuar me 
përvoja të ndryshme nga njëri tjetri. 
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Në këtë shkollë verore janë përfshirë 
edhe arsimtarët nga këto komunitete 
për të avancuar njohurit e tyre të 
cilat do të mund të përdorin gjatë 
punës së tyre. 

Me qëllim të vazhdimësisë së 
shkollës verore Fondacioni në 
bashkëpunim me Iniciativën për 
Progres mblodhi edhe njëherë 
pjesëmarrësit nga shkolla verore në 
një trajnim dy ditor ku pjesëmarrësit 
kanë zgjeruar njohurit e tyre me 
shkathtësitë e shkrimit të projekteve 
dhe menaxhim të tyre.  Në kuadër të 
këtij projekti, të gjithë pjesëmarrësit 
kanë punuar nga një mini projekt 
që përputhet me një objektiv nga 
Strategjia RAE për ta implementuar 
me të rinjtë në komunën prej nga 
ata vijnë. Kësaj radhe përcaktimi i të 
rinjve ka qenë të punojnë në kuadër 
të fushës së arsimit, ngritjes së 
vetëdijes për nevojë të arsimimit dhe 
të rinjtë praktikisht kanë punuar në 
realizim të këtij qëllimi.
Objektivi 2: Avancimi i pozitës 

sociale dhe shëndetësore të 
komuniteteve RAE 

Duke synuar përmirësimin e pozitës 
së RAE komuniteteve në sferën e 
shërbimeve shëndetësore dhe sociale 
dhe duke u bazuar në eksperiencat 
e shteteve të regjionit, në veçanti 
në eksperiencat në Rumuni dhe 
Bullgari, Fondacioni ndërmori 
iniciativën e ndërtimit të modelit të 
ndërmjetësimit shëndetësor/social. 
Ky model synon ndërmjetësimin 
në mes të komuniteteve dhe 
institucioneve përkatëse për të 
lehtësuar qasjen e komuniteteve 
ndaj institucioneve respektive. 
Këtë vit në kuadër të fushës së 
Ndërmjetësimit Shëndetësor 
është arritur përfundimi i trajnimit 
në gjithsejtë tetë komuna të 
Kosovës. Trajnimi është mbajtur 
nga Asociacioni i Mjekëve Familjar 
të Kosovës ku me sukses kanë 
përfunduar trajnimin 20 persona.
Projekti ka pas për qëllim aftësimin 
e Ndërmjetësuesve nga pesë 

Tabela e granteve
Emri i projektit Grantisti Shuma

Trajnim dhe punë për udhëheqje OJQ  Vizioni 02 470

Youth in action
OJQ Romane 
Djuvla ko 
Angluno Veko

4 260

Kursi i gjuhës shqipe për fëmijët e kthyer 
në Kosovë OJQ Vizioni 02 1 300

Shkolla Verore për të rinj të 
komuniteteve RAE të 5 komunave Operacional 21 496,13

Trajnimi i të rinjve në Boge Iniciativa për 
Progres 6 130,00
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komuna të Kosovës  por njëkohësisht 
edhe monitorimin e punës së 
Ndërmjetësuesve nga tri komuna 
ku trajnimi ka përfunduar më herët 
dhe puna e tyre në komunitet veç ka 
filluar vitin e kaluar.

Në kuadër të zhvillimit të kësaj 
iniciative është mbajtur punëtoria e 
parë, prej 24-26 Qershor, 2010  në 
të cilën morën pjesë Ndërmjetësuesit 
potencial shëndetësor/social 
nga 5 komuna, Ndërmjetësuesit 
shëndetësorë/social nga tri komunat 
paraprake, udhëheqësit e qendrave 
të komunitetit për mes së cilave 
do të bëhet implementimi i kësaj 
iniciative, drejtorë të Qendrave të 
Mjekësisë Familjare si dhe Drejtorët 
e Departamenteve komunale për 
Shëndetësi dhe Çështje Sociale. 
Punëtoria ishte e ndarë në tri  
tërësi : (1) njoftimi me punën e 
deritanishme të Ndërmjetësuesve 
nga tri-pilot qendrat  në komunën e 
Prizrenit, Gjakovës dhe Ferizajit, të 
cilat paraqitën rezultatet e arritura 
përmes projektit deri më tani, (2) 
ndërtimi i modelit të suksesshëm 
të ndërmjetësuesit shëndetësorë/
social dhe (3) metodat e vlerësimit 
të nevojave të komuniteteve dhe 
teknikat për vlerësim. Pjesa e 
parë e punëtorisë u udhëhoq nga 
Asociacioni i Mjekëve Familjarë të 
Kosovës, ndërsa pjesa e dytë nga Z. 
Mihallaq Qirjo, trajner. 
Pas punëtorisë së parë janë mbajtur 
katër trajnime për Ndërmjetësuesit 
shëndetësor/social, e ata 
njëkohësisht janë marrë edhe me 
realizimin e detyrave që ndërlidhen 
me Projektin e Ndërmjetësimit 
gjithmonë nën përkrahjen e mjekëve 
nga AMFK-ja dhe nën monitorimin e 
tyre.

Me qëllim të përfshirjes të të gjitha 
institucioneve relevante që do të 
siguronte  qëndrueshmërinë e 
iniciativës Fondacioni dhe AMFK 
ka organizuar edhe takime të 

rregullta me mjekët nga Qendrat 
Kryesore të Mjekësisë Familjare 
dhe Departamentet komunale të 
Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale 
në të gjitha komunat e përfshira 
me këtë projekt e që janë Prizreni, 
Gjakova, Peja, Ferizaji, Mitrovica, 
Istogu, Graçanica, Lipjani. Kësisoj 
është arritur hartimi i përshkrimit 
të punës nga ana e AMFK-së si dhe 
është siguruar mbështetje e plotë 
nga Qendrat e Mjekësisë Familjare 
dhe Departamentet komunale të 
Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale 
për realizim të mëtejshëm të këtij 
projekti.



 65

Tabela e granteve

Emri i projektit Grantisti Shuma

Trajnimi për ndërtimin e modelit 
të suksesshëm të ndërmjetësimit 
shëndetësor në 8 komuna të Kosovës

Asociacioni i Mjekëve 
Familjar 7 140

Punëtoria mbi ndërtimin e modelit 
të suksesshëm për ndërmjetësim 
shëndetësor

Operacional 23 
002,48

Mbështetje për ndërmjetësim 
shëndetësor/social në komunën e 
Prizrenit

Iniciativa 6 5 484, 24

Mbështetje për ndërmjetësim 
shëndetësor/social në komunën e në 
Gjakovës

Bethany Christian 
Services 3 588,24

Mbështetje për ndërmjetësim 
shëndetësor/social në komunën në 
Ferizajit      

OJQ Gëzimi ynë rinor  2 991,18

Mbështetje për ndërmjetësim 
shëndetësor/social në komunën e 
Prizrenit

Iniciativa 6 1 734,12

Mbështetje për ndërmjetësim 
shëndetësor/social në komunën e 
Gjakovës

Bethany Christian 
Services 1 73412

Mbështetje për ndërmjetësim 
shëndetësor/social në komunën e 
Graçanicës

OJQ Romane Djuvla ko 
Angluno Veko 1 734,12

Mbështetje për ndërmjetësim 
shëndetësor/social në komunën e 
Ljipjanit

OJQ Ashkani 1 734,12

Mbështetje për ndërmjetësim 
shëndetësor/social në komunën e Pejë OJQ Shtatë Shtatori 1 734,12

Mbështetje për ndërmjetësim 
shëndetësor/social në komunën e Istogut OJQ Vizioni 02 1 734,12

Mbështetje për ndërmjetësim 
shëndetësor/social në komunën e 
Mitrovicës

Roma and Ashkali 
Documentation Centre 1 734,12

Mbështetje për ndërmjetësim 
shëndetësor/social në komunën e 
Ferizajit

OJQ Gëzimi ynë rinor 1 734,12
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Objektivi 3: Avancimi i 
bashkëpunimit në mes të 
përfaqësuesve të komuniteteve RAE 
dhe qeverisë lokale

Deri më tani përmes projektit 
të përkrahjes së implementimit 
të Strategjisë për Integrim të 
komuniteteve RAE janë punuar 
Planet Lokale të Veprimit që në 
mënyrë të drejtpërdrejt “përkthejnë” 
obligimet e Komunës në nivelin 
lokal duke lehtësuar përmbushjen 
e objektivave dhe monitorimin 
e zbatimit të tyre.  Deri më tani 
në kuadër të kësaj fushe janë 
realizuar Planet e veprimit lokal në 
Fushë Kosovë, Ferizaj, Gjakovë, 
Prizren e në kuadër të vitit 2010 
është realizuar Plani i veprimit në 
Mitrovicë.

KFOS ka ndihmuar në 
funksionalizimin e Qendrës së 
re sociale në Dubravë, ku jeton 
një numër i madh i komunitetit 
Ashkali.  Këtë Qendër në mënyrë të 
drejtpërdrejt e përkrah edhe Komuna 
e Ferizajit e cila është e involvuar 
në proceset që zhvillohen në këtë 
Qendër. Për këtë arsye KFOS ka 
bashkëpunuar me Caritas–Kosova 
dhe me komunën e Ferizajit për të 
ndihmuar në funksionalizimin e kësaj 
qendre në mënyrë që komunitetet 
që jetojnë në Dubravë të kenë 
qasje sa më të lehtë në kurse të 
nevojshme, mësim kompjuterësh, 
mësim debatimi  por edhe në 
Ambulancën e cila është e vendosur 
në këtë qendër – funksionimin e të 
cilës e ka ndihmuar edhe komuna e 
Ferizajit. Të rinjtë pjesëmarrës janë 
kyçur dhe në çështje organizative-
teknike të mbarëvajtjes së kurseve 
të lartpërmendura.

Tabela e granteve
     Emri i projektit Grantisti Shuma

Hartimi i planit 
lokal të veprimit 
në komunën e 
Mitrovicës

9 990

Funksionalizimi i 
Qendrës sociale 
dhe arsimore të 
Komuniteteve në 
Dubravë

Caritas - 
Kosova 16 183

(2) Përkrahja e BE-së 
për implementimin 
e strategjisë për 
komunitetet RAE-EU 
SIMRAES

Projekti i përkrahjes së BE-së për 
implementim të strategjisë për 
komunitetet RAE EU-SIMRAES 
është hartuar nëpërmjet një 
procesi pjesëmarrës, duke përfshirë 
këtu përfaqësues të ministrive 
relevante, përfaqësues komunal dhe 
përfaqësues të komuniteteve Rom, 
Ashkali dhe Egjiptian. Projekti është 
në sinergji të plotë me projektin që 
KFOS tashmë e zbaton me anë të 
fondeve të dhëna nga Z. George 
Soros, në vlerë prej rreth €0.5 
milion.

Projekti i përkrahjes së BE-së për 
implementim të strategjisë për 
komunitetet RAE është projekt të 
cilin e implementon Fondacioni 
dhe është i financuar nga Zyra 
Ndërlidhëse e Komisionit Evropian 
në Kosovë. Kontrata me Zyrën 
Ndërlidhëse të Komisionit Evropian 
në Kosovë (ECLO) në shumë prej 
1.0 mil € u nënshkrua me 26 
korrik, 2010, ndërsa periudha 
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e implementimit të tij është dy 
vjeçare, prej 1 shtatorit, 2010 deri 
me 31 gusht, 2012. Ky projekt 
adreson dy nga fushat e intervenimit 
të parapara me Planin e Veprimit 
për zbatim të Strategjisë RAE: (1) 
Arsimi, dhe (2) Kultura dhe Mediet. 
Partner për fushën e arsimit në këtë 
projekt është Qendra për Arsim 
e Kosovës, spin off i Fondacionit, 
si dhe organizatë me ekspertizën 
e duhur për implementim të 
një projekti të këtillë, ndërsa 
komponenta e Kulturës dhe Medieve 
do të implementohet nga vetë 
Fondacioni respektivisht përmes 
sub-kontraktimit të organizatave në 
fushat e caktuara.

Me aprovimin e projektit dhe 
nënshkrimin e kontratës Fondacioni 
angazhoi menaxherin e projektit, 
koordinatorin e komponentës së 
Kulturës dhe Medieve dhe asistentin 
e projektit, deri sa Qendra për Arsim 
e Kosovës angazhoi koordinatorin e 
komponentës së Arsimit dhe asistenti 
e tij. 

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri 
të Hapur, në bashkëpunim 
dhe marrëveshje me Zyrën 
Këshillëdhënëse për Qeverisje 
të Mirë dhe Zyrën për Çështje 
të Komuniteteve ka përzgjedhur 
gjashtë (6) qendra të komuniteteve 
Rom, Ashkali dhe Egjiptian në pesë 
(5) komuna anembanë Kosovës, 
në (1) Ferizaj, (2) Gjakovë, (3) 
Gračanica, (4) Mitrovicë, dhe (5) 
Prizren. Projekti EU-SIMRAES do 
të themeloj dhe përkrah gjashtë 
qendra të mësimit në këto pesë 
komuna, të lehtësoj pjesëmarrjen 
e rreth 1,100 fëmijëve të ndjeshëm 
nga komunitetet përfituese në 
katër programe mësimore të 
përqendruara në fëmijë: programi 
përgatitor parashkollor, ndihma në 
kryerjen e detyrave të shtëpisë, pako 
përkrahëse dhe aktivitete rinore.
Në secilën komunë Fondacioni 

ka siguruar partnerë lokal për 
implementim të projektit në 
komunën respektive; në vijim 
është dhënë lista e partnerëve në 5 
komunat:

• Gjakovë-Bethany Christian 
Service,

• Graçanicë-Balkan Sunflower 
Kosova,

• Ferizaj-Caritas Kosova,
• Mitrovicë-Roma and Ashkali 

Documentation Center,
• Prizren- Iniciativa 6 dhe 

Durmish Aslano. 

Projekti në tre muajt e parë të 
vetë gjendet në fazën e quajtur 
“inception” që në fjalorin e 
Komisionit Evropian do të thotë fazë 
përgatitore gjatë së cilës vendoset 
bazamenti për implementim, 
paraqiten ndryshimet eventuale 
që mund të dalin nga projekti, 
lidhen marrëveshje të ndryshme 
me partnerë të projektit, përgatitet 
infrastruktura e projektit etj. Në 
lidhje me këtë hartohet raporti i 
cili duhet aprovuar nga Komisioni 
Evropian. Fondacioni këtë raport e 
ka përgatitur dhe dorëzuar KE për 
aprovim i cili pritet të vij gjatë muajit 
Janar, 2011, pas së cilit fillojnë 
aktivitetet konkrete. 

Në ndërkohë Fondacioni ka (1) lidhë 
marrëveshje bashkëpunimi me 5 
komunat e përfshira me projekt 
gjë që siguron qëndrueshmërinë 
e projektit dhe qendrave për 
mësimore edhe pas periudhës 
së implementimit të tij, (2) ka 
siguruar dhe përgatitur qendrat 
e komuniteteve përmes së cilave 
do të bëhet implementimi i këtij 
projekti (3) ka mbledhur të dhënat 
kualitative dhe kuantitative mbi 
përfituesit e projekti në mënyrë që të 
krijohet bazë për planifikim dhe me 
pas për të vlerësuar të arriturat gjatë 
dhe pas implementimit të projektit, 
(4) është bërë vlerësimi i nevojës 
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për pajisje dhe mobilim të  secilës 
qendër, (5) është bërë përgatitja dhe 
planifikimi i aktiviteteve për vitin e 
parë, (6) janë informuar të gjitha 
palët e interesit në këtë projekt, (7) 
janë vendosë lidhje me organizata 
lokale dhe ndërkombëtarë të cilat 
implementojnë projekte të KE në 
fusha të ngjashme dhe ku përfitues 
janë komunitetet RAE për të siguruar 
bashkëpunimin dhe për të evituar 
duplifikimin e aktiviteteve, (8) janë 
identifikuar partnerë potencial për 
të gjitha aktivitetet e parapara me 
komponentë e kulturës dhe mediave, 
dhe (9) janë vendosur lidhjet dhe 
marrëveshja me RTK për të siguruar 
mbështetje institucionale në radhë 
të parë komponentës së mediave por 
edhe aktiviteteve tjera të parapara 
me projekt. 
          

Tabela e granteve
Emri i projektit Grantisti Shuma

EU-SIMRAES-
Komponenta e 
Arsimit, viti i 
parë

KEC 308 
260

Finalizimi i 
projektit EU-
SIMRAES

Dukagjin 
Pupovci 900

Konsulencë 
në hartimin 
e inception 
raportit për 
komponentën 
e Kulturës

Jeton 
Neziraj 700

Objektivi 2: Avokimi dhe fuqizimi 
i kapaciteteve të shoqërisë civile të 
RAE komuniteteve për avokim dhe 
monitorim të politikave publike. 
Vështirësitë me të cilat përballen 
komunitetet RAE të Kosovës janë të 
shumta; për dallim nga komunitetet 
e ngjashme në regjion dhe mbarë 
Evropën, përveç përballjes me 
problemeve të nivelit të ulët të 
arsimit, papunësisë kronike, 
mungesës së dokumenteve 

personale, varfërisë ekstreme, etj 
këto komunitete në Kosovë përballen 
edhe me vështërsi tjera specifike 
vetëm për vendin tonë si që është 
kthimi jo i vullnetshëm nga vendet e 
perëndimit. Vendimi i disa shteteve 
të Perëndimit të bëjnë riatdhesimin 
e dhjetëra mija anëtarë të 
komuniteteve RAE të cilët nuk fituan 
të drejtën e qëndrimit e përkeqëson 
edhe më tepër pozitën e këtyre 
komuniteteve në Kosovë. Pasojat e 
riatdhesimit pa plan, pa përgatitje 
paraprake dhe marrëveshje jo vetëm 
se ngarkojnë familjet veç të varfra 
të RAE komuniteteve por krijojnë 
një potencial të ri të emigrimeve 
ilegale dhe shtojnë numrin e atyre 
që jetojnë nëpër kampe. Jo rrallë 
ndodh se të kthyerit të cilët nuk kanë 
familje apo vendstrehim të siguruar 
përfundojnë në 2 kampet ende të 
pa mbyllura në Veri. Problemi tjetër 
edhe më alarmant është se vetëm 16 
% të fëmijëve të kthyet vazhdojnë 
mësimin e rregullt dhe arsye për 
këtë është të shumtën mos njohja 
e gjuhës së vendit, pasi një numër i 
madhe i fëmijëve ishte i lindur dhe 
rritur ne vendet e perëndimit dhe 
gjuha e vetme që e njohin është 
gjuha e atij vendi. Mos anëtarësimi i 
Kosovës në Dekadën për Përfshirjen 
e Romëve 

Shoqëria civile e komuniteteve Rom, 
Ashkali dhe Egjiptian vazhdon të 
jetë aktive dhe prezentë në skenën 
kosovare, mirëpo kapacitetet e saja 
janë ende të pamjaftueshme për të 
adresuar çështjet madhore me të 
cilat këto komunitete përballen, siç 
janë riatdhesimi apo anëtarësimi i 
Kosovës në struktura ndërkombëtare 
si ajo e Dekadës për Përfshirje 
të Romëve 2005-2015. Ngritja 
e kapaciteteve të organizatave 
të shoqërisë civile të këtyre 
komuniteteve mbetet një ndër sfidat 
permanente të programit Roma. 
Fondacioni gjatë vitit 2009 u 
angazhua në dy drejtime: (1) në 
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avokim për zgjidhje të çështjeve 
më emergjente, me të cilat 
përballen komunitetet RAE, për të 
cilat përgjegjësi mban qeveria e 
Kosovës dhe faktori ndërkombëtarë 
anëtarësimi në Dekadën për 
Përfshirjen e Romëve, 2005-2015, 
ngadalësimi apo edhe stopimi 
i përkohshëm i riatdhesimit të 
komuniteteve RAE deri sa qeveria 
dhe komunat të jenë më të 
përgatitura  dhe ndarjen e fondeve 
nga qeveria për implementim të 
Strategjisë RAE dhe (2) në ngritjen 
e kapaciteteve të shoqërisë civile për 
të avokuar dhe monitorua  politika 
publike. 

Duke qenë së organizatat e 
shoqërisë civile të komuniteteve RAE 
ende nuk kanë ngritur mjaftueshëm 
kapacitetet e tyre avokuese 
dhe monitoruese Fondacioni ka 
përzgjedhë veprimin në dy kahje: 
(1) iniciativa avokuese në nivelin 
ndërkombëtarë për çështje siç 
është: anëtarësimi në Dekadën për 
Përfshirjen e Romëve 2005-2015 
dhe riatdhesimi jo i vullnetshëm nga 
vendet e perëndimit. Për këto dy 
çështje Fondacioni ka implementuar 
projekte operacionale të 
implementuara nga vetë Fondacioni 
me përfshirje të komuniteteve 
dhe (2) ngritja e kapaciteteve të 
shoqërisë civile të komuniteteve 
RAE për monitorim dhe avokim në 
nivel lokal; projekte grantdhënëse 
por të dizajnuara dhe drejtuara nga 
Programi.  

Iniciativa avokuese në 
nivel ndërkombëtarë

Riatdhesimi i pa vullnetshëm i 
komuniteteve RAE

Në kuadër të projektit operacional 
për avokim në qendrat 
ndërkombëtare dhe në Prishtinë 

për çështjet më të shprehura të 
komuniteteve RAE, fondacioni 
ka zgjedhur që në vitin 2010 
të adresojë problemet e mëdha 
që dalin nga riatdhesimi me 
forcë i përfaqësuesve të këtyre 
komuniteteve nga vendet anëtare të 
BE. Për të krijuar një bazë të fortë 
avokuese fondacioni i ka përdorur 
të gjitha mundësitë që ka: (1) i 
ka hulumtuar problemet e RAE në 
Kosovë, dhe rezultatet i ka botuar 
në librin “RAE-t në Kosovë”, që është 
përdorur shumë nga organizata 
vendore dhe ndërkombëtare gjatë 
vitit, (2) i ka mbështetur organizatat 
civile të RAE, që në mënyrë 
permanente ta monitorojnë këtë 
proces të kthimit, duke përcjellur 
fatin e të kthyerve në Kosovë, (3) ka 
organizuar tryeze debatuese ku janë 
prezantuar rezultatet e hulumtimeve 
të bëra duke përdorur platformën e 
Forum 2015, (4) ka filluar xhirimin 
e një filmi dokumentar që pasqyron 
problemin e kthimit, i cili është duke 
u gjiruar në Kosovë dhe Gjermani, 
duke përcjellur fatin e familjeve 
RAE që kthehen me forcë. Ky film 
do të përfundojë në shkurtë 2011, 
kur edhe pritet që fondacioni së 
bashku me UNICEF të cilët kanë 
bërë studime të njëjta në 2010, 
të avokojë në Bruksel dhe në disa 
qendra evropiane të cilat shihen 
si më problematike, siç është 
Gjermania dhe Zvicra.

Anëtarësimi i Kosovës në 
Dekadën për Përfshirjen e 
Romëve 2005-2015

Fondacioni gjatë 2010 ka vazhduar 
të avokojë për pranimin e Kosovës 
në Dekadë të Romëve. Lidhur me 
këtë e ka realizuar një vizitë të 
frytshme të autoriteteve Kosovare, 
përfaqësuar nga Ministri i Ministrisë 
për Kthim, Drejtor i Zyrës për 
Qeverisje të Mirë dhe Zyra për 
Çështje të Komuniteteve dhe stafi i 
programit Roma, në Budapest, me 
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ç’rast janë kontaktuar autoritetet 
kompetente për administrim të 
Dekadës – Sekretariati i Dekadës, 
dhe Ministrin e Punës dhe Mirëqenies 
Sociale, ministri kjo kompetente 
për Dekadën për Përfshirjen e 
Romëve 2005-2015 në Qeverinë 
e Hungarisë. Kjo vizitë rezultoi 
me angazhimin më të madh të 
Sekretariatit të Dekadës për ti hapur 
rrugë Kosovës për anëtarësim në 
këtë strukturë të rëndësishme që 
ka për qëllim avancimin e pozitës 
sociale të Romëve në mbarë Evropën 
dhe krijimin e lidhjeve në mes të 
qeverisë së Kosovës dhe presidencës 
së radhës së Dekadës, qeverisë 
së Çekisë. Në vazhdim të kësaj 
iniciative, një delegacion i Kosovës 
u ftua në takimin e International 
Steering Commeeti të Dekadës së 
Romëve i mbajtur në Tetor në Prag, 
me ç’rast u Kosovës iu dha statusi i 
vëzhguesit.  

Zhvillim i shoqërisë civile 
të komuniteteve Romë, 
Ashkali dhe Egjiptian

Ky projekt i filluar në 2008 në 
bashkëpunim me Roma Initiatives 
të OSI Budapest vazhdoi edhe 
gjatë vitit 2009 dhe 2010. Qëllimi i 
projektit është ngritja e kapaciteteve 
të shoqërisë civile për të avokuar 
dhe monitorua politikat publike si 
dhe të ngrit pjesëmarrjen e këtyre 
komuniteteve në jetën publike. 
Punëtoria e parë e mbajtur në 
2008 shtroi një bazë të mirë për të 
avancuar edhe me tej kapacitetet e 
organizatave të shoqërisë civile të 
komuniteteve RAE. Në këtë punëtori 
pjesëmarrësit u njoftuan  me 
modelet, mundësitë dhe shembujt e 
vetorganizimit, mënyrat e avokimit 
dhe komunikimit/partneritetit me 
qeverinë. Gjatë 2010 Fondacioni 
vazhdoi të mbështesë OJQ-të e 
komuniteteve RAE për të arritur 

objektivat në vijim:

• Të krijoj struktura të fuqishme 
në nivelin komunal për 
monitorim dhe avokim për 
implementim të Strategjisë 
RAE dhe të të gjitha ligjeve, 
rregulloreve, etj. të cilat 
ndikojnë në mirëqenien e 
komuniteteve Romë, Ashkali 
dhe Egjiptian.

• Të avokoj për hartimin e 
politikave zhvillimore në nivel 
qendrorë dhe lokal,  si dhe në 
implementimin e tyre me qëllim 
të përmirësimit të komunikimit 
dhe adresimit të çështjeve me 
interes vital për komunitetet 
Romë, Ashkali dhe Egjiptian.

• Të fuqizoj aktivizimin e 
shoqërisë civile të komuniteteve 
Romë, Ashkali dhe Egjiptian 
për mbrojtjen e të drejtave të 
komuniteteve Romë, Ashkali 
dhe Egjiptian në të gjitha sferat 
e jetës. 

Përmes këtij projekti Fondacioni 
mbështeti formimin e grupeve/
koalicioneve monitoruese 
dhe avokuese në tri komuna 
ku implementon projektin 
për mbështetje qeverisë për 
implementim të Strategjisë RAE: 
(1) Gjakovë, (2) Ferizaj dhe (3) 
Prizren, deri sa komunat tjera 
planifikohen për vitin e ardhshëm. 
Për fuqizim të këtyre grupeve 
Fondacioni ka mbështetur organizata 
me eksperiencë dhe ekspertizë në 
monitorim dhe avokim duke përdorur 
metodën “learning by doing” e cila 
deri me tani ka treguar rezultate më 
të dukshme. Këto grupe tanimë janë 
të formuara dhe veprojnë në komuna 
të veta duke mbajtur kontakte të 
rregullta me zyrat për komunitete 
dhe kthim dhe zyrat tjera komunale 
përgjegjëse për implementim të 
Strategjisë RAE, ato poashtu në 
periudha kohore prej 3 muajsh 
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organizojnë tryeza/takime publike 
në të cilat diskutohet për të arriturat 
apo mungesat në implementim të 
Strategjisë dhe bëjnë rekomandime 
se si të vazhdohet tutje. 
Në Shtator të vitit 2010 Fondacioni 
në bashkëpunim me OJQn Iniciativa 
6 organizoi edhe një punëtori 
mbi hartimin e politikave publike, 
monitorimin dhe avokimin e cila 
mblodhi përfaqësues nga 30 OJQ 
nga 10 komuna ku komunitetet RAE 
jetojnë ne numër më signifikant 
dhe në të cilat është filluar me 
implementim të Strategjisë RAE. 
Përmes mbështetjes së Fondacionit u 
mundësua edhe implementimi i disa 
projekte të cilat kishin për qëllim 
mobilizimin e OJQ-ve rreth çështjeve 
të rëndësishme momentale si që 
ishin zgjedhjet e jashtëzakonshme 
qendrore të mbajtura në dhjetor 
2010. 
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Tabela e granteve
Emri i projektit Grantisti Shuma

Rritja e pjesëmarrjes qytetare të 
komuniteteve RAE në proceset 
vendimmarrëse në komunën e Gjakovës-
Monitorimi dhe Avokimi për implementim 
të Strategjisë RAE

Forumi për 
Iniciativa 
Demokratike

9 980

Rritja e pjesëmarrjes qytetare të 
komuniteteve RAE në proceset 
vendimmarrëse në komunën e Prizrenit-
Monitorimi dhe Avokimi për implementim 
të Strategjisë RAE

Qendra për 
Integrim të 
Komuniteteve 
Etnike

10 000

Rritja e pjesëmarrjes qytetare të 
komuniteteve RAE në proceset 
vendimmarrëse në komunën e Ferizajit-
Monitorimi dhe Avokimi për implementim 
të Strategjisë RAE

Iniciativa për 
Progres 8 960

Debate në radio për zgjedhjet e 
jashtëzakonshme qendre 2010

Radio Romano 
Avazo 7 820

Vetëdijesimi i komuniteteve RAE lidhur me 
zgjedhjet e  jashtëzakonshme qendrore 
2010

Iniciativa për 
Veprim 1 500

Vlerësimi i gjendjes sociale të të kthyerve 
të komuniteteve RAE nga vendet e BEs-
Monitorimi i procesit të riintegrimit

Këshilli për 
Mbrojtjen e të 
Drejtave e të Lirive 
të Njeriut

9 850

Konsulencë në hartimin dhe editimin e 
raportit mbi riatdhesimin e komuniteteve 
RAE nga vendet e BEs: Riatdhesimi pa 
Përgjegjësi  

Blerinda Idrizi 4 150

Prodhimi i filmit dokumentarë mbi 
riatdhesimin nga shtetet e BEs Romedia 27 000
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Objektivi 3: Ndërtimi i 
komuniteteve përmes shoqërisë 
civile dhe përkrahja e promovimit të 
identitetit kulturor dhe bashkëpunimi 
regjional.

Ngritja e nivelit të arsimit dhe 
përkrahja e mediave dhe kulturës 
të komuniteteve RAE është synim 
afatgjatë i Fondacionit. Niveli i ulët 
i arsimit është një ndër shkaktarët 
kryesorë për mos pjesëmarrjen 
më të fuqishme të përfaqësuesve 
të RAE komuniteteve në jetën 
publike. Njëra ndër mënyrat më 
efikase u tregua puna e OJQ-ve në 
ndërgjegjësimin e prindërve për 
rëndësinë e edukimit të fëmijëve të 
tyre dhe ndihma fëmijëve të cilët 
janë duke vijuar mësimin në shkolla 
të rregullta me mësim plotësues 
në lëndët me të cilat ata kanë 
vështirësi. Është vërtetuar po ashtu 
se vijimi i programit parashkollor 
ndihmon shumë në vijimin e rregullt 
të mësimit. 

Programet verore për vijuesit 
e rregullt të qendrave arsimore 
dhe punëtorët e këtyre qendrave 
avancuan edhe më shumë punën 
e qendrave për mësim-nxënie. 
Fondacioni edhe këtë vit mbështeti 
organizatën Balkan Sunflowers 
Kosova për të organizuar një shkollë 
verore në të cilën morën pjesë 
më shumë së 100 nxënës dhe 
37 fasilitatorë mësimi, tutor dhe 
asistent nga 4 qendrat për mësim-
nxënie në Plemetinë, Fushë Kosovë, 
Shtime dhe Graçanicë.  

Fondacioni në vitin e kaluar vazhdoi 
mbështetjen e radio stacionit 
Romano Avazo në Prizren, si radio 
stacion i vetëm në Kosovë programi 
i së cilit përgatitet nga gazetarët 
Romë dhe emiton program 24 orësh 
në gjuhën Rome. Fondacioni edhe 
këtë vit e mbështeti këtë radio 
duke e pas parasysh rëndësinë që 
luajnë mediat në informim sidomos 

të komuniteteve pakicë. Po ashtu 
u mbështet edhe e vetmja revistë 
mujore në gjuhën Rome “Yekhipe”. 
Për sa i përket kulturës fondacioni 
mbështeti teatrin e vetëm Romë 
dhe botimin e përkthimit të librit: 
“Guximi për të shpresuar” i Barak 
Obamës në gjuhën Rome.  
Në vitin 2010 u implementua edhe 
një program kulturor shkëmbimorë 
në mes të Kosovës, Gjermanisë dhe 
Francës që u organizua në komunën 
e Gjilanit. Kjo iniciativë u zhvillua 
gjatë muajve të verës dhe mblodhi 
24 pjesëmarrës aktiv të cilët përmes 
punëtorive artistike prodhuan dy 
filma dokumentare, një shfaqje 
alternative teatrale me ndihmën e 
regjisorit Rom nga Maqedonia. 
Dita ndërkombëtare e Romëve 
në Kosovë u shënua me një varg 
aktivitetesh të implementuara 
në Prishtinë dhe në komunat 
tjera. Fondacioni duke vendosur 
bashkëpunim me Zyrës për Çështje 
të Komuniteteve në Kryeministri 
mbështeti 5 projekte të vogla në 
komunat e Graçanicës, Kamenicës, 
Priluzhje, Prizen dhe Prishtinë. Në 
Prishtinë kjo ditë me përkrahje të 
Fondacionit u shënua me organizimin 
e një tryeze të rrumbullakët ku 
u diskutua për pozitën socio-
ekonomike të komuniteteve RAE dhe 
me një koncert ku u prezantua Okteti 
Rom me këngë të vjetra Rome pas 
së cilës performancë filloi koncerti i 
këngëtares së mirënjohur Rome nga 
Maqedonia Esma Rexhepova e cila 
këtë herë ishte për herë të parë në 
Kosovë pas vitit 1999. 
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Tabela e granteve

Emri i projektit Grantisti Shuma

Zhdukja e analfabetizmit te 
komunitetet RAE në Komunën e 
Gjakovës

Prosperiteti 720

Asistencë nxënësve të nivelit të 
mesëm të komuniteteve RAE në 
komunën e Podujevës 

Alternativa e Re Llapi 1 200

Zëri i Romëve Future Without Fear 7 500

Programi veror i rrjetit të qendrave 
për mësim nxënie Balkan Sunflowers 8 540

Magazina në gjuhën Rome Yekhipe Sakuntala 5 000

Përkthimi dhe botimi i librit Guximi 
për të shpresuar i Barak Obamës Sakuntala 3 000

Drama në gjuhën Rome E Jivdipasko 
Phiripe Durmish Aslano 5 000

Bahtalo! Dita ndërkombëtare e 
Romëve-Koncert Urban FM 2 

467,50

Ditët Rome, komuna e Graçanicës
Unioni 
Ndërkombëtarë i 
Romëve

1 500

Festoni me ne Romët e Kamenicës Jekhipe 500

Festimi i ditës ndërkombëtare Rome 
në Prilluzhje Romano Anglunipe 500

Program shkëmbimi kulturor të të 
rinjve Rom-Kosovë-Gjermani-Francë Romawood 10 

780,20



 75

Programi i Minoriteteve

Synimet strategjike

Programi i minoriteteve synoi të 
ngrit nivelin e integrimit dhe të 
avancoj pozitën e përgjithshme të 
komuniteteve pakicë në shoqërinë 
kosovare duke fuqizuar shoqërinë 
civile të tyre për të monitoruar, 
avokuar, ngritur nivelin e 
bashkëpunimit me qeverinë lokale, 
ngritur bashkëpunimin/rrjetëzimin 
në mes të OJQ-ve dhe përkrahjes 
së iniciativave të ndërtimit të 
komunitetit. Orientimet strategjike të 
programit të Minoriteteve ishin:

• Fuqizimi i shoqërisë civile për 
avokim dhe monitorim dhe 
ngritja e pjesëmarrjes në jetën 
publike,

• Ndërtimi i politikave lokale 
në komunat multietnike dhe 
bashkëpunimi regjional,

• Ndërtimi i komuniteteve përmes 
shoqërisë civile dhe përkrahja 
e promovimit të identitetit 
kulturor.

Objektivi 1: Fuqizimi i shoqërisë 
civile për avokim dhe monitorim 
dhe ngritja e pjesëmarrjes në jetën 
publike

Ngritja e kapaciteteve e OJQ-ve 
minoritare dhe mbështetja think 
tank grupeve mbetet të jetë një 
ndër orientimet kryesore strategjike 
të Fondacionit. Fondacioni gjatë 
viteve të kaluara ka ndihmuar në 
krijim dhe mbështetjen e punës së 
disa think tank grupeve, vlen të 
përmenden (1) Forumi i Boshnjakëve 
të Kosovës, (2) Forumi i Turqve, 
(3) Forumi i Romëve, Ashkalive 
dhe Egjiptian të Kosovës si dhe (4) 
Qendra për Zhvillim të Komunitetit 
(Serb). Këto think tank grupe 
ishin të suksesshëm në misionin e 
tyre duke diskutuar dhe adresuar 

nevojat e tyre më të shquara në 
mes veti dhe me publikun e gjerë 
në tryeza diskutimi. Përveç grupeve 
minoritare të përmendura më 
lartë gjatë viti 2010  në skenën e 
shoqërisë civile u paraqitën edhe 
disa organizata të reja, sidomos 
ato të komunitetit Serb, të cilat me 
kurajë adresuan çështje specifike 
vetëm për këtë komunitet, duke 
bërë monitorimin e punës së 
komunave të sapo formuara 
me procesin e decentralizimit, 
aplikimin e ligjit të punësimit mbi 
përfaqësimin e komuniteteve në 
ndërmarrjet publike, monitorimin 
e implementimit të ligjit për 
përdorim të gjuhës,  etj.  Programi i 
Minoriteteve ka mbështetur edhe një 
numër të iniciativa të koalicioneve 
të organizatave të shoqërisë civile 
të cilat u krijuan për adresimin 
e çështjeve specifike ad hoc të 
rëndësisë së veçantë për komunitetet 
si që ishin zgjedhjet e parakohshme 
në dhjetor, 2010. Në veçanti ishin 
të suksesshme organizatat e 
komunitetit Boshnjak të cilët përmes 
një koalicioni jo formal mbuluan gati 
të gjitha komunat ku ky komunitet 
jeton dhe adresuan çështje prej më 
të ndryshme e të cilat lidheshin me 
përfaqësimin e tyre në nivel qendror.   
Si çdo vit edhe në 2010 Fondacioni 
organizoi takimin tashmë tradicional 
vjetorë me përfaqësuesit e 
komuniteteve minoritare për të 
diskutuar mbi prioritetet e secilit 
komunitet dhe për të dizajnuar 
së bashku çasjet më adekuate 
për adresim të problemeve të 
identifikuara. Ky takim u mbajt prej 
1-2 shkurt, 2010 në Mavrovë me 
pjesëmarrje prej afro 90 përfaqësues 
të shoqërisë civile të komuniteteve 
minoritare. Në takim morën pjesë 
edhe përfaqësuesit e Zyrës për 
Qeverisje të Mirë dhe ajo për Çështje 
të Komuniteteve të Kryeministrisë, 
të cilët bënë prezantimin e 
programeve të tyre për përkrahje të 
komuniteteve gjatë vitit 2010. 
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Puna e Fondacionit me komunitetin 
serbë është një nga sfidat kryesore 
të programit të Minoriteteve. Puna 
me pjesëtarë të shoqërisë civile si 
në Mitrovicën e veriut ashtu edhe në 
Gracanicë dhe pjesë tjera të banuara 
me serbë, i ka pas baticat dhe 
zbaticat e veta, varësisht nga koha 
dhe momenti politik kur projektet 
zbatoheshin. Pas pavarësisë së 
Kosovës, janë paraqitur probleme 
dhe sfida të reja me këtë grup 
etnik. Shoqëria civile e komunitetit 
Serbë gjithnjë ka pas dhe ende në 
shumicën e rasteve ka tendencë 
të merret me projekte të vogla 
komunale me të cilat adresohet 
një sfidë/problem lokalë. Ambienti 
dhe klima politike në rajonet ku 
jetojnë serbet, e sidomos në veri të 
Kosovës, nuk është aspak nxitëse 
për zhvillimin e projekteve të një 
rëndësie më të madhe për avancimin 
e gjendjes së përgjithshme të tyre. 
Megjithatë, Fondacioni gjatë vitit 
2010 ja arriti që të krijoj partneritet 
afatgjatë me organizata të reja 
të komunitetit Serb dhe përmes 
tyre implementoi projekte sfiduese 
dhe të një rëndësie të veçantë për 
integrimin e komunitetit Serb në 
shoqërinë kosovare. 

Zgjedhjet qendrore 2010 
dhe komuniteti Boshnjak 

Ky projekt u implementua përmes 6 
organizatave jo-qeveritare Boshnjake 
nga regjioni i Prizrenit me rrethinë, 
Dragashit, dhe Pejës. Ky koalicion u 
udhëhoq nga Qendra për Integrim 
të Komuniteteve Etnike nga Prizreni 
e cila përveç që organizoi një seri 
të debateve me subjektet politike 
Boshnjake që garonin në zgjedhjet 
qendrore koordinoi edhe punën 
me OJQt tjera partnere në këtë 
projekt. Projekti përbëhej prej 5 
elementeve që përbënë një tërësi 
duke përfshi këtu: (1) debate me 

subjekte politike, (2) motivim dhe 
inkurajim për të dal në vendvotime, 
(3) inkurajimi i grave dhe të rinjve të 
marrin një rol më aktiv në zgjedhje, 
(4) informimi si dhe (5) monitorimi i 
kampanjave parazgjedhore. Projekti 
iu adresua të gjitha grupeve të 
interesit dhe puna në mes të OJQ-
ve partnere ishte e ndarë sipas 
ekspertizës së secilës prej tyre. Për 
mes projektit u përfshinë edhe të 
rinjtë dhe gratë e këtij komuniteti 
duke i motivuar ata që së pari të 
dalin në zgjedhje por edhe duke i  
motivuar ata që të shprehin brengat 
e veta dhe të marrin një rol më 
aktiv në adresimin e problemeve në 
mënyrë që ato të marren parasysh 
për t’u adresuar nga subjektet 
politike. Me qëllim të informimit 
sa më të mirë dhe shpërndarjes 
më efektive të informacionit në 
komunitetin Boshnjak u shfrytëzua 
web faqja me e vizituar nga ky 
komunitet www.info-ks.net. Ky 
projekt përfundoi me një tryezë të 
përbashkët në hotel Prishtina me 9 
dhjetor në Prishtinë gjatë së cilës 
u prezantuan të gjitha segmentet 
e projektit iu bë thirrje komunitetit 
boshnjak të del në zgjedhje dhe 
iu përcollën rekomandimet partive 
politike të komuniteteve Boshnjake. 
I tërë projekti pati një jehonë të 
madhe mediale si në RTK ashtu edhe 
në mediat lokale.     

Zgjedhjet qendrore 2010 
dhe komuniteti Serb 

Projekti rreth të cilit u krijua një 
koalicion tri-palësh në mes të 
tri OJQ-ve Serbe, nga Prishtina, 
Mitrovica dhe Graçanica kishte për 
qëllim monitorimin e kampanjave 
politike parazgjedhore në komunat 
Serbe dhe të presionet të cilit i 
nënshtrohet komuniteti Serb nga 
qeveria e Serbisë dhe medieve 
serbe për mos dalje në zgjedhjet 
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qendrore të mbajtura në Dhjetor 
2010. Ky koalicion i krijuar ad hoc; 
me një koordinim të mirë mbuloi të 
gjithat komunat Serbe ku u mbajtën 
zgjedhjet lokale. Në të njëjtën kohë 
ata monitoruan edhe mediat e 
shkruara dhe elektronike të Serbisë 
dhe Kosovës për të konstatuar se 
me sa dhe çfarë presionesh përballet 
komunitetit Serb në Kosovë për të 
mos dal në zgjedhjet lokale. Sipas 
raportit të këtij koalicioni të përbërë 
nga Qendra për Paqe dhe Tolerancë, 
Prishtinë, Rrjeti i Grave Serbe të 
Kosovës, Llaplje Selo dhe Iniciativa 
Rinore, Partesh presioni më i madh 
në vend se të vinte nga Serbia siç 
pritej erdhi prej strukturave paralele. 
Prezantimi i raportit u bë publik në 
një tryezë të hapur në Media Qendër 
të Çagllavicës në fillim të Janarit 
2011. Raporti nga kjo tryezë u 
prezantua edhe ne Zërin e Amerikës 
në gjuhën Serbe.

Debatet televizive 
“Koha është për 
zgjedhje”-Zgjedhjet 
2010-komuniteti Serb

Ky projekt u realizua si serial i “talk 
show” me qëllim të prezantimit të 
procesit zgjedhorë, kandidatëve 
të subjekteve politike në mënyrë 
sa me objektive dhe të qartësohet 
dilema të cilën e kanë Serbët e 
Kosovës rreth daljes në zgjedhjet 
qendrore të Kosovës. Këto emisione 
u transmetuan në RTK, çdo ditë në 
orën 17:30 dhe u realizuan 7 sosh. 
Emisionet u udhëhoqën nga Anamari 
Repić. Mysafirë të saj në studio ishin: 
Valdete Daka, kryetare e Komisionit 
Qendror Zgjedhorë, Bajram Latifi, 
anëtarë i KQZ-së, Nedlejko Zejak, 
gazetarë i gazetës Blic, Jelena 
Nedeljković, përfaqësuese e 
OJQ-së së grave Avenija, Žarko 
Joksimović, gazetar i pavarur nga 

Kosova, Mihajlo Ščepanović, Srpska 
Narodna Stranka, Dalibor Jeftić, 
Samostalna Liberalna Stranka, 
Siniša Djorič, Jedinstvena Srpska 
Lista, Gordana Djorić, Rrjeti i 
Grave Serbe të Kosovës, Jasmina 
Stojković. Gazetare e TV Most nga 
Zveçani, Slaviša Petković, Socijalna 
Demokratska Partija, Branislav 
Grbić, Gradjanska Inicijativa, Nenad 
Maksimović, Qendra për Paqe dhe 
Tolerancë, e shumë të tjerë. Përmes 
këtij emisioni thirrje Serbëve të 
Kosovës për të dal në vendvotime u 
bënë edhe intelektualët nga Serbia 
të cilët qëndruan për 2 javë në 
Kosovë për të inkurajuar daljen sa 
më të madhe të Serbëve, projekt ky 
poashtu i mbështetur nga Fondacioni 
përmes projektit Communicating 
with Europe.   

Minoritetet etnike – sfida, 
mundësi dhe pengesa për 
integrim te suksesshëm

Program i Minoriteteve dhe Roma në 
bashkëpunim me projektin Forumi 
2015 në nëntor e kanë organizuar 
një tryeze debatuese në temën e 
integrimit të minoriteteve etnike, 
e cila është përcjellë në pjesën e 
dytë të debatit me prezantime dhe 
diskutime të liderëve politik të katër 
minoriteteve etnike në Kosovë rreth 
zgjedhjeve të dhjetorit 2010. Kësaj 
tryeze debatuese i kanë parapri katër 
studime/hulumtime që janë bërë 
nga organizata jo-qeveritare serbe, 
boshnjake, rome (RAE) dhe turke, 
të cilat i kanë zgjedhur temat për të 
diskutuara brenda korpusit të tyre 
etnik, që kanë të bëjnë me çështje 
që shihen pengesë për integrim më 
të shpejtë dhe më të suksesshëm në 
shoqërinë kosovare.

Hulumtimi i bërë brenda komunitetit 
serbë adresoi çështjen e funksionimit 
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të komunave të reja Serbe pas 
zgjedhjeve lokale 2009 në Gracanicë, 
Shtërpce dhe Partesh, dhe sa 
janë banorët e këtyre komunave 
të kënaqur me shërbimet që 
ofrojnë komunat dhe në çfarë 
shkallë formimi i komunave të 
reja ka ndikuar në integrimin dhe 
pjesëmarrjen e komunitetit Serbe 
në institucionet lokale. Komuniteti 
boshnjak prezantoi rezultatet e 
studimit që adresonte çështjet e 
arsimit në gjuhën boshnjake, në 
të gjitha nivelet. Studimi tregoi se 
edhe përkundër shumë rezultateve 
të mira akoma ka probleme që 
duhet mënjanuar për të siguruar 
vijueshmëri korrekte të minoritetit 
boshnjak në sistemin arsimor të 
Kosovës. Minoritetet RAE sollën 
një studim të punuar një periudhë 
të gjatë që adresonte problemet e 
shprehura me pjesëtarë të këtyre 
komuniteteve pas ri-atdhesimit 
të tyre nga vendet e BE. Dhe në 
fund, intelektualët Turk sollën 
shumë njohuri lidhur me historinë 
e prezencës së këtij komuniteti në 
Kosovë, si dhe problemet më të 
shprehura në të cilat hasin në arsim, 
punësim, informim si pasojë e mos 
futjes së gjuhës Turke si një nga 
gjuhët zyrtare në Kosovë.

Ky Forum 2015 ishte i transmetuar 
drejtpërdrejtë në televizionin 
publik RTK, dhe shënoi një hyrje 
të mirë në periudhën e zgjedhjeve 
ku minoritetet luajnë një rol të 
rëndësishëm.

Regjistrimi i popullsisë në 
Kosovë-sfidat, mundësit 
dhe pengesat para 
komuniteteve etnike 

Kosova nuk kishte regjistrim të 
popullsisë 30 vite të fundit. Është 
me rëndësi të madhe që organizatat 
e komuniteteve pakicë të marrin rol 
aktiv gjatë procesit të regjistrimit në 
mënyrë që të mblidhen të dhënat për 
numrin dhe strukturën e banorëve të 
Kosovës. Mos kuptimi i mirë se çfarë 
do të thotë regjistrimi i popullsisë 
mund të shkaktoj konfuzion dhe frikë 
në veçanti të komunitetet pakicë, e 
sidomos te komunitetet Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian.  

Duke qenë se regjistrimi i popullsisë 
në Kosovë, si dhe në shumë shtetet 
tjera të regjionit dhe Evropës do 
të mbahen prej 1-15 prill, 2011 
Fondacioni vlerësoi se është më 
se e nevojshme të fillohet me 
mobilizimin e shoqërisë civile të 
komuniteteve pakicë që të marrin 
rol aktiv në këtë proces dhe për 
këtë arsye prej 15-16 dhjetor 2010 
organizoi një punëtori dy ditorë me 
përfaqësues të shoqërisë civile të 
komuniteteve Rom, Ashkali, Egjiptian 
dhe Boshnjak. Kjo punëtori pati 
për qëllim të njoftoj pjesëmarrësit 
më për së afërmi mbi procesin e 
regjistrimit të popullsisë, informimin 
e drejtë së çka ai do të thotë për 
tërë Kosovë dhe komunitetet e 
tyre respektive si dhe të bëhet një 
planifikim i aktiviteteve konkrete 
të cilat shoqëria civile ka mundësi 
ti ndërmarrë për ta lehtësuar këtë 
proces. 
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Tabela e granteve
Emri i projektit Grantisti Shuma

Takimi vjetorë me përfaqësues të 
komuniteteve minoritare, Mavrovë, 
01-02 shkurt, 2010 Operacional 18 135, 

Momenti aktual politik në komunitetin 
Boshnjak dhe mundësit për 
bashkëpunim në mes të subjekteve 
politike

Edukator 6 000

Prodhimi i 6 TV debateve mbi ligjit 
të punësimit mbi përfaqësimin e 
komuniteteve në ndërmarrjet publike

Qendra për Zhvillim 
të Shoqërisë Civile 9 955

Migrimi i të rinjve të Gorës Organizata e të 
Rinjve Krushevo 6 500

Organizimi i studentëve Boshnjak Katedra Slobodnog 
Uma 4 500

Zhvillimi i kapaciteteve të shoqërisë 
civile të komunitetit Turk OJQ Esnaf 7 500

Vendosja je strukturave organizative 
të rrjetit të grave Serbe të Kosovës 

Rrjeti i grave Serbe 
të Kosovës 5 000

3 filma dokumentarë-storie të 
Serbeve të Kosovës që jetojnë dhe 
punojnë në Kosovë

Link Produkcija 10 000

Shfrytëzo rastin të jesh i përfaqësuar-
Zgjedhjet 2010

Qendra për Integrim 
të Komuniteteve 
Etnike

6 198,50

Të Rinjtë dhe Zgjedhjet Organizata e të 
Rinjve Krushevo 2 920

Kampanja civile për zgjedhjet 2010

Vijeće Kongresa 
Bošnjačkih 
Intelektualaca 
Kosova

5 490

Monitorimi i kampanjave zgjedhore të 
subjekteve politike Boshnjake 

Katedra Slobodnog 
Uma 3 440

Informimi mbi kampanjat 
parazgjedhore të subjekteve politike 
Boshnjake

Agency Utilis 5 400

Gratë kandidate në zgjedhjet 2010 OJQ Ozon 2 170
Talk Show televiziv “Time is Now”-
Elections 2010 Link Produkcija 10 000

Vote localy-Think Globally Urban FM 2 929,20

Kampanja monitoruese e zgjedhjeve 
2010 në komunat Serbe

Qendra për Paqe dhe 
Tolerancë dhe NGO 
Avenija

5 940

Triangle talk show-Radio Program-
Dialogu Kosovë-Serbi Radio KIM 6 000

6 Debate-dialogu Kosovë-Serbi Media Qendër 
Çagllavicë 9 450

Punëtori mbi sfidat e regjistrimit të 
popullsisë në Kosovë, 13-14 dhjetore, 
2010, Durrës 

Operacional 12 629,50
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Objektivi 2: Ndërtimi i politikave 
lokale në komunat multietnike dhe 
bashkëpunimi regjional. 

Krijimi i politikave lokale në të 
gjitha sferat e jetës dhe qeverisjes 
mund ketë efekt vendimtarë 
në normalizimin e relacioneve, 
pozitës dhe integrimit të të gjitha 
komuniteteve etnike. Të drejtat 
e minoriteteve dhe krijimi i 
parakushteve për funksionim të 
qeverisjes të papenguar në të gjitha 
sferat është i domosdoshëm për të 
siguruar stabilitet dhe prosperitet 
socio-ekonomik. Të drejtat njerëzore 
dhe ato të minoriteteve janë ndër 
prioritetet e elitës së re kosovare dhe 
e komunitetit ndërkombëtarë. 
Për të arritur këtë objektiv 
Fondacioni punoi në dy nivele, duke 
punuar me komuna dhe me shoqëri 
civile. Në vitin 2010 Programi i 
Minoriteteve dhe Roma u fokusua 
më shumë ne monitorimin e punës 
së komunave lidhur me ofrimin e 
shërbimeve të parapara me ligj për 
komunitetet pakicë mirëpo në të 
njëjtën kohë ndihmoi komunat në 
hartimin e politikave lokale si që 
janë hartimi i strategjisë lokale të 
veprimit për zbatim të Strategjisë 
RAE në komunën e Mitrovicës dhe 
hartimin e strategjisë për kthim 
të qëndrueshëm dhe riintegrim të 
komunitetit Serb në komunën e 
Prizrenit. Një projekt i rëndësishëm u 
zhvillua edhe në Veri të Mitrovicës ku 
studentët e fakultetit juridik përmes 
punëtorive, vizitave të rregullta zyrës 
së EULEX-it dhe përmes ligjëratave 
të hapura të ekspertëve të sistemit 
juridik evropian promovuan 
rëndësinë e sundimit të ligjit në Veri 
të Kosovës.   

Fondacioni edhe këtë vit vazhdoi një 
bashkëpunim të mirë me Qendrën 
për Integrim të Komuniteteve 
Etnike në Prizen, organizatë kjo që 
u themelua nga Fondacioni në vitin 
2005, dhe e cila tashmë është një 
ndër organizatat me renome në tërë 
regjionin e Prizrenit dhe Kosovës. Kjo 

Qendër ndër shërbimet tjera ditore 
që ofron për komunitetet pakicë në 
Prizren ndihmon edhe organizatat e 
vogla në regjionin e Dragashit dhe 
Gorës me ekspertizë për projekte të 
vogla komuniteti dhe në ndërtim të 
kapaciteteve të tyre.    

Monitorimi i punës së 
komunave të reja Serbe-
Komuna e Graçanicës, 
Shtërpce dhe Partesh

Projekti u implementua nga KIM 
Radio duke synuar monitorimin e 
punës së tri komunave te reja Serbe 
dhe procesin e decentralizimit në 
to, kuptimi më i mirë i përfitimeve 
nga komuniteti lokal për përfitimet e 
pjesëmarrjes në institucionet lokale 
përmes angazhimit direkt në lidhje 
me çështjet e rëndësishme si që 
janë arsimi, shëndetësia, shërbimet 
publike etj. dhe monitorimi i punës 
së komunave përmes madiave 
dhe afrimi i proceseve aktuale në 
komunë banorëve të saj. Ky projekt 
u bazua në hulumtimin e bërë në 
gjashtë muajt e parë të viti 2010 
mbi punën e komunave respektive 
dhe pikëvështrimet e banorëve të 
këtyre komunave mbi punën e saj. 
Gjatë  tetë muajve të implementimit 
ky projekt është përcjellë me 
emisione 1 orëshe tri herë në javë në 
radio KIM të transmetuara përmes 
rrejtit në tërë Kosovë. Mysafirë në 
emisione ishin kryetar të komunave 
dhe zyrtarë komunal të cilët 
përveç pyetjeve të përgatitura nga 
udhëheqësi i emisionit i janë përgjigj 
edhe pyetjeve të dëgjuesve. Ky 
emision shumë shpejt u bë një ndër 
emisionet më të dëgjuara në radiot 
Serbe në mbarë Kosovën. Hulumtimi 
i bërë mbi tri komunat është 
prezantuar në tryezën e organizuar 
në bashkëpunim në mes të Programit 
të Minoriteteve dhe Roma dhe 
Forumit 2015. 
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Fuqizimi i kapaciteteve 
komunale për kthim 
të qëndrueshëm të 
komunitetit Serb në 
Komunën e Prizrenit

Përmes këtij projekti Fondacioni 
ndihmon procesin e kthimit të 
komunitetit Serb në komunën e 
Prizrenit, duke fuqizuar kapacitetet 
komunale dhe institucionalizimit 
të procesit të kthimit, si dhe 
mbështetjes së iniciativave të 
organizatave të shoqërisë civile për 
kthim dhe zhvillim të qëndrueshëm 
të komunitetit. Ky projekt u 
realizua me kërkesë të komunës së 
Prizrenit për tu hartuar një  plan 
veprimi komunal për kthim të  të  
zhvendosurve nga komuniteti Serb, 
i cili buron nga strategjia qeveritare 
për kthim të  qëndrueshëm të  

komunitetit Serb në  Kosovë. Për 
asistencë teknike komunës së 
Prizrenit u angazhua Akademia për 
Trajnime dhe Asistencë Teknike, 
organizatë jo-qeveritare me të cilën 
Fondacioni punon një kohë të gjatë 
dhe e cila ka eksperiencë në këtë lloj 
projektesh duke pas parasysh se e 
njëjta organizatë hartoi për nevojat 
e komunës së Prizrenit planin e 
veprimit për zbatim të strategjisë 
RAE, poashtu me mbështetje të 
Fondacionit. Projekti është në 
fazën e implementimit dhe deri 
më tani është lidhë memorandumi 
i mirëkuptimit me komunën e 
Prizrenit, është bërë identifikimi i 
nevojave të komunitetit Serb për 
kthim dhe janë vendosë kornizat e 
planit të veprimit. Ky pran i veprimit 
pritet të përfundohet dhe aprovohet 
nga Asambleja komunale e Prizrenit 
ne 6 mujorin e parë të vitit 2011. 

Tabela e granteve

Emri i projektit Grantisti Shuma
Monitorimi i punës së komunave të reja 
Serbe-Komuna e Graçanicës, Shtërpce 
dhe Partesh

KIM Radio 9 960

Përputhja e akteve normative komunale 
me ligjin mbi qeverisjen lokale

Qendra për Integrim të 
Komuniteteve Etnike 9 000

Zhvillimi i bashkëpunimit në mes të 
komuniteteve dhe institucioneve lokale 
në komunën e Prizrenit

Vijeće Kongresa 
Bošnjačkih 
Intelektualaca Kosova

5 500

Promovimi i rëndësisë së sundimit të 
ligjit në Veri të Kosovës Legal Clinik  8 340

Monitorimi i ligjit për përdorim zyrtarë të 
gjuhës në komunën e Prizrenit

Qendra për Integrim të 
Komuniteteve Etnike 9 000

Integrimi i komunitetit Malazias në 
Kosovë-bashkëpunimi me komunat për 
kthim të qëndrueshëm

Udruženje Kosovskih 
Crnogoraca-Matica 4 430

Fuqizimi i kapaciteteve komunale për 
kthim të qëndrueshëm të komunitetit 
Serb në Komunën e Prizrenit

Akademia për Trajnime 
dhe Asistencë Teknike 9 400
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Objektivi 3: Ndërtimi i 
komuniteteve përmes shoqërisë 
civile dhe përkrahja e promovimit të 
identitetit kulturor
Përmes këtij objektivi Fondacioni 
adreson çështjet të cilat nuk marrin 
vëmendje të madhe nga qeveria, 
por që janë të rëndësishme për 
komunitetet, siç janë promovimi i 
identitetit kulturor, mediat,  edukimi 
dhe fuqizimi i grave në komunitet.
Skema e granteve të vogla u tregua 
të jetë një ndër mënyrat më të 
përshtatshme për të adresuar 
nevojat e komuniteteve minoritare 
të cilat jetojnë në zonat rurale/
të largëta të Kosovës. Ky lloj i 
aktiviteteve mbanë komunitetet e 
angazhuara dhe promovon aktivizmin 
civil.  Në vitin 2010 përmes kësaj 
skeme u mbështetën iniciativa të 
komuniteteve minoritare në sferën 
e kulturës dhe artit, sjelljes së 
komuniteteve të ndryshe së bashku 
për të ngritur dialogun ndëretnik dhe 
mbështeti pjesëmarrjen e shoqata 
kulturo-artistike në festivalet 
ndërkombëtare kulturore. 

Tabela e granteve
Emri i projektit Grantisti Shuma

Manifestim kulturor: Ditët e 
kulturës Boshnjake në Kosovë

Collegium Kulture, 
Umjetnosti, Nauke i 
Novinarstva

5 000

Pjesëmarrje në Festivalin 
ndërkombëtarë të Fëmijëve në 
Ilidza të Sarajevës

Mladi Talenti  1 150

Kampi Multietnik në Durrës Visioni 02 1 200

Festivali i 8-të Ndërkombëtar 
Tradicional “Zgjimi me Art”

Shoqata e Artistëve 
Turk të Kosovës 3 000
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Gjatë vitit 2010, punën e programit 
e kanë udhëhequr këto synime 
strategjike:

• të promovojë praktika më 
transparente dhe llogaridhënëse 
të qeverisjes duke ngritur 
ndikimin publik të organizatave 
të shoqërisë civile

• të forcojë kapacitetin e 
shoqërisë civile për të marrë 
rol me të madh në procesin e 
hartimit të politikave publike 
– në analiza politike, miratim, 
implementim, dhe monitorim të 
tyre

• të mbështesë iniciativat e të 
rinjëve

• të zgjerojë dhe mbështesë 
bashkëpunimin dhe rrjetëzimin 
rajonal dhe ndërkombëtar të 
organizatave të shoqërisë civile

Program i Shoqërisë Civile (PSHC) 
edhe në vitin 2010, kryesisht punoi 
me grantdhënie, duke mbështetur 
organizatat civile që merren me 
analiza politike, avokim dhe me 
mbikçyrjen e transparencës dhe 
llogaridhënies të organizatave 
qeveritare. Këto organizata tregojnë 
një trend të vazhdueshëm të 
angazhimit në çështje madhore të 
shoqërisë kosovare, dhe ngritja e 
potencialit dhe ekspertizës së tyre 
është evidente. Mund të thuhet se 
Kosova sot e ka një numër kritik të 
organizatave të ashtuquajtura think-
tenk dhe ëatchdog për të garantuar 
një presion civil permanent mbi 
institucionet dhe projektet publike 
madhore.

Fondacioni gjatë 2010 ka vazhduar 
të përkrah projekte interesante 
të OJQve kosovare, si dhe të 
akordojë grante institucionale për 
t’i mundësuar organizatave më të 
mëdha dhe produktive një ngritje 
të vazhdueshme të kapaciteteve 
dhe performancës që kanë. Krahas 
këtyre organizatave fondacioni 
nëpërmes të PSHC ka punuar edhe 
në mbështetjen e lëmive që janë 
lënë pas dore, e në rend të parë artit 
dhe kulturës, si dhe shëndeti mental, 
në bashkëpunim me programin 
e rrjetit të OSI për Shëndet 
Mental. Programi ka mbështetur 
aktivitetet të cilat kanë vëzhguar 
me kujdes veprimet qeveritare  për 
transparencën e përgjegjshmërinë  
e tyre, efektivitetin, përfshirjen, 
dhe barazinë gjatë formulimit dhe 
miratimit të politikave zhvillimore. 
Vëzhgimi i tillë është mundësuar dhe 
realizuar nëpërmjet hulumtimeve, 
studimeve, e analizave, apo 
monitorimit të vendim-marrjes në 
institucionet shtetërore. Projektet e 
realizuara me këtë mbështetje kanë 
prodhuar raporte hulumtuese të cilat 
i janë shpërndarë publikut të gjerë 
nëpërmjet formave të ndryshme, 
e veçanërisht, publikimeve, dhe 
tryezave të rrumbullakëta. 

Duhet përmendur se PSHC gjatë 
viti 2010 është përballur edhe me 
sfida specifike për të adresuar më 
me efikasitet punën e OJQ – ve: 
(1) duhej adresuar zgjedhjet e 
parakohshme, në fund të vitit, 
(2) duhej ri-aktivizuar platforma 
Civikos, dhe të gjendej një zgjidhje 

Programi i Shoqërisë 
Civile
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afatgjate për këtë platformë, dhe (3) 
duhej adresuar një sërë problemesh 
së bashku me programet tjera të 
fondacionit dhe me Forumin 2015, si 
projekte të përbashkëta. 

Në pjesën e mëtutjeshme, raporti 
do të përshkruajë aktivitetet e 
realizuara dhe të mbështetura 
për përmbushjen e objektivave 
strategjike.

Iniciativat për 
transparencë, 
llogaridhënie dhe 
avokim dhe projektet për 
mbështetjen e politikave 
zhvillimore

1. BIRN - Raportimi Hulumtues 
mbi Transparencën dhe Integrimin 
Europian

Trajnimi i gazetarëve për gazetari 
hulumtuese: Pesë gazetarë dhe 
praktikantë të gazetarisë u trajnuan 
për të prodhuar raporte, hetime dhe 
analiza të çështjeve të sundimit të 
ligjit, transparencës, korrupsionit, 
çështjeve të Integrimit Europian 
dhe u aftësuan për të vepruar si 
agjentë për ndryshim pozitiv. Si 
pasojë e trajnimit të vazhdueshëm, 
BIRN prodhoi dhe publikoi artikuj 
të shumtë të shkruar si dhe debate 
dhe storie televizive hulumtuese që 
u publikuan në gazeten Prishtina 
Insight, media lokale si dhe në 
debatin televiziv Jeta në Kosovë. 

Publikime: gjatë këtij projekti, BIRN 
ka publikuar 20 artikuj në gjuhën 
angleze në gazetën Prishtina Insight. 
Këta artikuj janë shpërndarë nëpër 
tërë Kosovën, nëpër pika kyçe të 
qasjes nga komuniteti ndërkombëtar 
dhe lexuesit  vendor të gjuhës 

angleze. Këto materiale më pas 
u publikuan në internet, në ëeb-
faqen prestigjioze të BIRN-it, Balkan 
Insight, si dhe u ndoqën dhe u 
referuan nga mediat ndërkombëtare, 
duke filluar nga “The Economist” deri 
te programet informative kombëtare 
të Zvicrës. 5 prej këtyre artikujve 
ishin hulumtime të gjata, prej të 
cilave 5 janë ripublikuar në gjuhën 
shqipe në mediat e shkruara në 
Kosovë, siç janë të përditshmet Koha 
Ditore dhe Zëri.

Poashtu janë mbajtur 5  debate 
televizive Jeta në Kosovë, të 
cilat trajtuan çështje shumë të 
rëndësishme të aferave korruptive 
dhe integrimit Europian dhe 5 
raporte televizive që elaboruan raste 
të aferave korruptive, të cilat u 
transmetuan në kuadër të emisionit 
Jeta në Kosovë. 
BIRN, përmes prodhimit të debateve 
televizive dhe raporte të thellësishme 
televizive që u transmetuan në 
emisionin "Jeta në Kosovë", në 
lidhje me çështjet e korrupsionit, 
transparencës dhe llogaridhënies, 
keq-menaxhimit, Integrimit 
Europian, zhvillimit ekonomik 
dhe progresit të përgjithshëm të 
Kosovës ka bërë presion publik 
për luftim të korrupcionit si dhe ka 
sjellë informata të rëndësishme mbi 
veprime korruptive dhe politika të 
integrimit në BE, që kanë krijuar 
bazat për veprime të mëtejshme nga 
institucionet përgjegjëse.  

Sukseset e këtij projekti:

• Bastisja e Ministrisë 
së Transportit dhe 
Postelekomunikacionit nga 
EULEX: Pas publikimit të 
hulumtimit të BIRN për 
parregullsi në menaxhimin 
e tenderëve në Ministrinë e 
Transportit dhe Komunikacionit 
në Kosovë, i cili ka pasur 
mbulesë të gjerë mediale 
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në Kosovë dhe në mediat 
ndërkombëtare, EULEX ka 
ndërmarrë veprimin e bastisjes 
së Ministrisë së Transportit dhe 
Komunikacionit.

• Fitimi i çmimeve antikorrupcion: 
Gazetarët hulumtues të BIRN-it 
të cilët punuan si pjesë e këtij 
projekti, Alban Selimi, Laërence 
Marzouk dhe Petrit Çollaku 
janë shpërblyer me çmimet e 
para, në kuadër të ceremonisë 
së ndarjes së shpërblimeve 
për gazetarët më të mirë për 
raportim mbi teknikën e luftimit 
dhe parandalimit të korrupsionit 
në Kosovë, nga Asociacioni 
i Pavarur i Gazetarëve të 
Kosovës, UNDP dhe Agjensioni 
Kosovar Kundër Korrupsionit. 

• Rritja e trasparencës: 
Është rritur transparenca 
dhe përgjegjshmëria e 
institucioneve publike, përmes 
debateve dhe raporteve 
televizive, ku udhëheqësit e 
lartë për marrjen e vendimeve 
u janë përgjigjur pyetjeve 
sfiduese dhe janë mbajtur të 
përgjegjshëm për qytetarët, 
shikuesit e këtyre debateve dhe 
raporteve, si dhe për lexuesit e  
gazetës Prishtina Insight.

• Gjithashtu, janë ndërgjegjësuar 
rreth 350.000 qytetarë, shikues 
këta që kanë përfituar direkt 
nga debatet dhe raportet 
televizive, për rëndësinë 
e Integrimit Evropian dhe 
proceseve drejt BE. 

• Ngritja e kapaciteteve në 
gazetari hulumtuese: Duke 
krijuar breza të rinj të 
gazetarëve profesionistë, 
të cilët u mbikëqyrën dhe u 
këshilluan nga një redaktor 
profesional, është zhvilluar një 
komunitet profesional dhe i 
paanshëm gazetaresk.

Falë përkrahjes së vazhdueshme 
të KFOS-it, Prishtina Insight ka  

pasur përmirësime drastike dhe 
gjatë mbështetjes së vazhdueshme 
kemi mundur të rrisim kapacitetet 
e gazetarëve tanë për të krijuar 
raporte dhe hulumtime të 
shkëlqyeshme. 

Shikueshmëria e lartë: Matja e fundit 
e shikueshmërisë së programeve 
televizive në tri televizionet 
nacionale në Kosovë, e bërë nga 
Index Kosova, e publikuar në 
shtator të vitit 2010, tregon se Jeta 
në Kosovë ka shikueshmëri prej 
350,000 shikuesve të moshave dhe 
statuseve të ndryshme shoqërore.

2. Oda Ekonomike Amerikane në 
Kosovë – AMCHAM - Kosova në 
sytë e investitorëve të jashtëm

Qëllimi i përgjithshëm i projektit ka 
qenë që të nxirren konkluzione dhe 
rekomandime që do të ndihmonin 
në bërjen e Kosovës një mjedis të 
përshtatshëm për investitorët e huaj, 
përmes një studimi përkitazi me atë 
se si shihet Kosova nga investitorët e 
mëdhenj të jashtëm, arsyet që i kanë 
shtyrë ata të ngurrojnë të investojnë 
në Kosovë, cilat kanë qenë arsyet 
e largimit të disa investitorëve të 
jashtëm nga Kosova, cilat kanë qenë 
pritjet dhe cila është gjendja faktike 
në të cilën kanë hasur investitorët 
që janë të pranishëm në Kosovë si 
dhe çfarë masash ose aktivitetesh 
kanë ndërmarrë institucionet dhe 
agjencitë përkatëse të Kosovës 
për tërheqjen dhe mbrojtjen e 
investitorëve të jashtëm.

Stuudimi përbëhet nga tri pjesë 
kryesore. Pjesa e parë e studimit 
do të ndihmojë OEAK të kuptojë 
perspektivën e investitorëve të 
jashtëm të cilët janë të pranishëm në 
rajon, por jo edhe në Kosovë, për të 
kuptuar pikëpamjet e tyre lidhur me 
atë se pse nuk e shohin Kosovën si 
vend për investime. Qëllimi kryesor 
i kësaj pjese të studimit është të 
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kuptuarit se cilat janë njohuritë që 
kanë këta investitorë për mjedisin 
afarist, ligjor dhe tatimor në 
Kosovë, dhe gjithashtu të kuptuarit 
e kanaleve ose mjeteve që ata 
kanë përdorur për të ardhur deri te 
informacionet që ata kanë kërkuar 
për mjedisin afarist të Kosovës. 

Pjesa e dytë e studimit është 
fokusuar tek investitorët e jashtëm 
të cilët kanë zgjedhur të investojnë 
në Kosovë dhe ende janë të 
pranishëm këtu. Studimi pati për 
synim të mësojë pritjet fillestare 
të këtyre investitorëve para se të 
marrin vendimin për të investuar 
në Kosovë si dhe pikëpamjet dhe 
qëndrimet e tyre të tanishme lidhur 
me mjedisin afarist në Kosovë 
bazuar në përvojën e tyre, dhe 
atë se çfarë do të mund të ofronin 
institucionet e Kosovës për ta dhe 
investitorët e tjerë potencialë.

Pjesa e tretë e studimit është 
fokusuar në institucionet dhe 
agjencitë e Kosovës që merren me 
promovimin e mundësive investive 
në Kosovë. Studimi është fokusuar 
në identifikimin e masave mbrojtëse 
të cilat Qeveria e Kosovës i ofron për 
kompanitë e jashtme, të gatshme 
për të investuar në Kosovë. 

Të arriturat kryesore të projektit janë 
që për herë të parë janë anketuar 
bizneset e huaja që ndodhen në 
rajonin e Ballkanit perëndimor/
Evropës Juglindore, por jo në Kosovë 
dhe është nxjerrë perceptimi i tyre 
për Kosovën dhe mjedisin e saj 
afarist. Poashtu projekti ka nxjerrë 
në pah se cila është gatishmëria e 
këtyre bizneseve të huaja për të 
investuar në Kosovë ose cilat kanë 
qenë arsyet mbrapa hezitimit të tyre 
për të investuar në Kosovë deri tani. 
Rekomandimet e dhëna në studimin 
Kosova në Sytë e Investitorëve të 
Huaj pritet të ndihmojnë Agjencionin 
për Promovimin e Investimeve në 

Kosovë si dhe institucionet e tjera 
përkatëse në ndryshimin e qasjes 
së tyre të punës në vitin vijues. Një 
zotim i tillë është dhënë haptazi 
gjatë konferencës me të njëjtin titull 
Kosova në Sytë e Investitorëve të 
Huaj të mbajtur më 24 nëntor, 2010.

Konferenca gjatë të cilës është 
prezantuar edhe studimi Kosova në 
Sytë e Investitorëve të Huaj ka pasur 
mbulesë jashtëzakonisht të madhe 
në të gjitha mediat elektronike dhe 
të shkruara të vendit por edhe në ato 
të huaja si Zëri i Amerikës (SHBA), 
ALSAT, Top Channel, Vizion Plus 
(Shqipëri) dhe Radio Evropa e Lirë 
(Çeki).

Si rezultat i projektit është 
publikuar studimi, i cili përmban të 
gjeturat kuantitative nga anketimi i 
investitorëve të huaj që janë dhe nuk 
janë në Kosovë, por edhe të dhënat 
kualitative nga intervistimi i akterëve 
që kanë punuar për/ose kanë 
ofruar këshillime për institucionet 
përkatëse nga fusha e promovimit të 
investimeve.

Studimi Kosova në Sytë e 
Investitorëve të huaj është publikuar 
në dy gjuhë: shqipe dhe angleze. 
Ndërsa deri tash u është dorëzuar 
palëve kyçe të interesit.

3. OJQ INPO - Promovimi i 
Prokurimit të pa-anshëm dhe të 
drejtë në Komunën e Prishtinës 

Në kuadër të këtij projekti janë 
organizuar 2 debate me temat 
“Raporti i Auditorit Gjeneral të 
Kosovës për Komunën e Prishtinës 
– sfidat dhe pengesat në zbatimin 
e rekomandimeve” dhe ““Procesi 
i trajtimit të ndërtimeve pa leje – 
sfidat dhe pengesat”.

Janë realizuar 6 reagime ndaj 
problemeve që lidhen me sferën e 
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prokurimit publik si për tenderat e 
dështuar të shesheve, për mungesën 
e shpalljes së tenderit për rregullimin 
e fasadave të qytetit, për procesin e 
trajtimit të ndërtimeve pa leje etj.
Më pas është publikuar një raport i 
shkurtër me dështimet dhe pengesat 
në realizimin buxhetor të 6-mujorit 
të parë te vitit 2010 të Kryetarit 
Mustafa ku janë paraqitur mungesat 
në shpalljen e tenderëve dhe vonesat 
e tjera në realizimin e buxhetit të 
Komunës së Prishtinës.
Fokus-grupi me gazetarë është 
mbajtur për të marr informacione 
për funksionimin dhe sfidat e 
pengesat me të cilat po përballet 
Komuna e Prishtinës dhe për qasjen 
e gazetarëve në informacionet e 
kësaj zyreje.

Është realizuar një seminar me 
gazetarë të medieve elektronike dhe 
të shkruara që përcjellin direkt zyrës 
e Prokurimit ku është ligjëruar dhe 
diskutuar për funksionimin e kësaj 
zyreje, për qasjen në informacione 
të brendshme dhe të jashtë që 
lidhen me këtë zyrë etj. Ky seminar 
është realizuar për shkak se mediat 
në përgjithësi nuk raportojnë dhe 
hulumtojnë në sferën e prokurimit 
publik.  Poashtu, është realizuar një 
ceremoni jo-formale në të cilën është 
ndarë një mirënjohje për shkrimin 
më të mirë në sferën e prokurimit 
publik në mënyrë që gazetarët 
të inkurajohen të shkruajnë për 
problemet dhe pengesat e kësaj 
zyreje.

4. OJQ Me Dorë në Zemër - 
Bashkëpunimi i qytetarëve – 
komunë me politikat sektoriale, 
ndihmon proceset integruese

Projekti është fokusuar në analizën 
e dy sektorëve të rëndësishëm në 
komunën e Mitrovicës: atë të rinisë 
dhe bujqësisë e cila më pas do nxiti 
diskutimet me 30 grupet në fokus 
për të kompletuar dhe modifikuar 

analizat e marra nga institucionet 
përkatëse.

Po ashtu projekti kishte edhe tri 
objektiva:

1. analiza e gjendjes/planit 
dhe strategjisë në sektorët e 
shënjestuar;

2.  themelimi i 30 grupeve të 
fokusit

3.  diskutimi i analizës në fjalë me 
synim të kompletimit të saj me 
pjesëmarrje edhe të

 zyrtarëve komunal përgjegjës

Për të realizuar qëllimin dhe 
objektivat e projektit dhe për të 
arritur tek rezultatet konkrete janë 
relaizuar aktivitet si:

Aktivitetet e realizuara:
Gjatë muajve të parë janë bërë 
përgatitjet për implementimin 
e projektit sipas planifikimeve 
që nënkupton caktimit e datave 
për takimet informuese me 15 
target grupet që veq kanë qenë të 
identifikuara më parë si dhe krijimi 
i 15 taret grupeve tjera me të rinjë. 
Po ashtu janë marrë edhe planet 
ekzistuese të punës në dy drejtoritë 
e targetuara për të bërë analizën 
e tyre. Vazhdimësia e aktivteteve 
ka qenë informimi i autoriteteve 
komunale në sektorët (drejtoritë) 
gjegjëse rreth aktiviteteve të 
planifikuara, takim me përfaqësuesit 
e medieve lokale me qëllim të 
informimit të tyre rreth projektit, 
aktiviteteve që do implementohen si 
dhe është kërkuar bashkëpunim me 
ta në fazat e caktuara të projektit. 
Si rezultat konkret i kësaj faze 
është se është bërë krijimi i fokus 
grupeve, informimi i institucioneve 
dhe mediave për projektin si edhe 
është bërë analiza e planprogrameve 
të sektoritë të rinisë dhe atij të 
bujqësisë në Komunën e Mitrovicës. 
Sipas të gjeturave në planet dhe 
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programet ekzistuese të sektorëve të 
targetuar kemi vlerësuar se sektorët 
paraqesin listen e projekteve që 
janë paraparë të implementohen 
dhe se të njëjtat janë prezantuar 
vetëm si tituj aktivitetesh pa ndonjë 
elaborim përkatës. Dallimi në mes 
sektorëve  qëndron se në sektorin 
e rinisë  pjesët rurale nuk janë 
në shënjestër të aktiviteteve të 
parapara dhe se i vetmi aktivitet që 
në terma përgjithësues i referohet 
viseve rurale nuk specifikon asgjë në 
kuptim të lokacionit dhe periudhës 
kohore.

Ndërsa tek sektori i bujqësisë 
plani medomos duhet të përfshijë 
viset rurale, por gjërat nuk janë 
të definuara dhe të elaboruara si 
duhet dhe se ato pak aktivitete 
që parashihen të mbështeten 
financiarisht nga buxheti komunal 
vijnë nga kategoria e subvencioneve 
dhe jo nga kategoria e projekteve 
kapitale.

Si sygjerim ka dalë se: 
Përfshirja e grupeve të interesit 
(fermerëve, blegtorëve dhe tjerëve) 
në hartimin e planit dhe programit 
të sektorit të bujqësisë përveq që do 
të ndihmonte drejtpëdrejt të njëjtit 
që të kenë futur në planin komunal 
projektet dhe programet me 
interes për ta, kjo do të ndihmonte 
edhe sektorin gjegjës që të ngris 
transparencën, llogaridhënien në 
punën e vet.

Faza e realizimit të takimeve – 
janë organizuar 30 takime të 
cilat ishin shumë të frytshme dhe 
të suksesshme, sepse numri i 
pjesëmarrjes nga banorët ishte i 
knaqshëm dhe ka arritur deri në 
490 persona. Po ashtu natyra e 
projektit ka qenë e tillë dhe ka 
prekur direkt interesat e banorëve 
nga viset rurale, sepse në njërën anë 
rinia nuk është sa duhet e përfshirë 

në planifikimet e sektorit të rinisë 
dhe po ashtu bujqit nuk janë të 
kënaqur me atë se çfarë po ju ofron 
komuna. Kjo ka ndikuar që këta 
pjesmarrës të japin rekomandime 
dhe të paraqesin plane konkrete 
për të realizuar punën e tyre. Janë 
përmendur investime në themelimin 
e koperativave bujqësore që do 
të ndihmonin edhe në zbutjen 
e papunësisë në këto vise. Ata 
kanë theksuar se me përkrahjen 
e tyre do të kishte efekte edhe 
në përmirësimet ekonomike në 
qytet. Edhe të rinjë dhanë idetë 
e tyre për përfshire sa më të 
madhe në aktivtete. Të gjitha këto 
rekomandime e sygjerime janë 
biseduar në takimet e organizuara 
në mes të banorëve dhe zyrtarëve 
komunal nga sektorët gjegjës dhe 
janë mirëpritur nga të dyja palët. 
Po ashtu të gjitha këto çështje janë 
konkretizohen në dy punëtoritë që 
janë organizuar në javën e fundit të 
dhjetorit. 

Si rezultat me rëndësi është krijimi i 
bashkëpunimit ndërmjet qytetarëve 
dhe strukturave komunale me 
qëllim të diskutimit të ideve të 
mundshme që më pas të përfshihen 
në planifikimet komunale apo edhe 
më gjerë. 

5. OJQ Demokracia për Zhvillim 
- Monitorimi i performancës 
bazuar në rezultate

Monitorimi i performancës bazuar 
në rezultate ka qenë një projekt 
gjashtë mujor i zbatuar nga 
organizata Demokraci për Zhvillim 
(D4D). Qëllimi i këtij projekti ka 
qenë matja nga viti në vit i një 
numri të caktuar të indikatorëve në 
mënyrë që trendet të vërehen sa 
më shpejt, të identifikohet progresi 
dhe rrjedhimisht të influencohet në 
politik-bërje më e mirë e orientuar 
në rezultate. 
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Në fazën fillestare të zbatimit të 
projektit, D4D është fokusuar në 
identifikimin e këtyre indikatorëve 
dhe krijimit të një baze krahasuese 
të tyre (2008-2009). Krahas 
angazhimit të konsulentëve të 
cilët kanë qenë përgjegjës për 
identifikimin e indikatorëve, D4D 
ka organizuar edhe një takim 
konsultativ me ekspertë të fushave 
të ndryshme të cilët kanë kontribuar 
në pasurimin e mëtutjeshëm të 
numrit të indikatorëve dhe kualitetit 
të tyre.

Pas identifikimit të indikatorëve dhe 
kategorizimit të tyre në katër (4) 
fusha kryesore: 1. Qeverisja dhe 
Administrata Publike; 2. Ekonomia; 
3. Zbatimi i Ligjit; 4. Zhvillimi 
Social ka filluar edhe mbledhja e 
të dhënave për indikatorët. Me 
përfundimin e mbledhjes së të 
dhënave ka filluar edhe përgatitja 
e punimit final i cili ka përfshirë të 
katër fushat e sipërpërmendura të 
indikatorëve.

Punimi është titulluar “Para dhe 
Pas’ dhe publikimi i tij është bërë 
në një tryezë të rrumbullakët të 
organizuar nga D4D. Në këtë tryezë 
janë prezantuar të gjeturat kryesore 
të këtij punimi si dhe janë dhënë 
rekomandime se si të vazhdohet 
dhe pasurohet edhe më tepër kjo 
formë e matjes së performancës së 
qeverisjes në Kosovë. Edhe pse kjo 
ka qenë tryeza e parë e organizuar 
nga D4D, numri i pjesëmarrësve dhe 
profili i tyre ka qenë mjaft i lartë. 
Punimi është përgatitur në gjuhën 
angleze dhe është përkthyer edhe në 
gjuhën shqipe dhe atë serbe. 

6. Këshilli për Mbrojtjen e të 
Drejtave dhe Lirive të Njeriut – 
KMLDNJ - Monitorimi i Qendrave te 
Ndalimit, Qendrave te Parburgimit, 
Shtepive Korrektuese dhe Qendres 
Integruese te Shendetit mendor ne 
Shtime

Ne periudhën 1.06.2010- 30.12.2010 
monitorues të KMDLNj kanë 
vizituar institucionet e ndalimit, 
paraburgimit, korrektuese dhe 
qendren integruese të shëndetit 
mendor në Shtime. Qëllimi i këtij 
monitorimi ka qenë që të sigurohen 
informata për gjendjen e të drejtave 
të njeriut për personat e privuar nga 
liria dhe ata që kanë çrregullime 
mendore si dhe sa respektohet 
Ligji për Sanksionimin e Veprave 
Penale dhe Rregullave Evropiane 
të Burgjeve. Monitorimi i këtyre 
qendrave është bërë në bazë të 
mandatit të përcaktuar që e ka 
KMDLNj dhe me leje të Ministrisë 
së Drejtësisë dhe Ministrisë për 
Punë të Brendshme. Monitorues 
të KMDLNj për realizimin e këtij 
projekti kanë bashkëpunuar edhe 
me Komisionin Parlamentar për 
të Drejtat e Njeriut të Kuvendit të 
Kosovës, Qendrën Kosovare për 
Rehabilitimin e të Mbijetuarve nga 
Tortura si dhe Shërbimin Korrektues 
të Kosovës. Janë dhënë me dhjetëra 
intervista medieve elektronike dhe 
të shkruara dhe janë organizuar 
5 debate televizive. Për herë të 
parë janë organizuar tryeza të 
rrumbullakëta brenda objekteve të 
burgjeve me pjesëmarrjen edhe të 
personave të dënuar dhe të privuar 
nga liria. Janë vizituar rregullisht 
personat e privuar nga liria nga 
radhët e minoriteteve dhe grupet e 
cenueshme duke u siguruar ndihmë 
për sigurimin e transfereve afër 
familjeve të tyre, informimit në 
gjuhën e tyre dhe të drejtave të 
tjera. Në Qendrën për Femra dhe 
të Mitur janë bërë vizita të rregullta 
që ka ndikuar që të përmiresohen 
në masë të dukshme trajtimi ndaj 
tyre. Është lobuar për realizimin e 
të drejtave fetare për personat e 
privuar nga liria. Për shtetasit e huaj 
që janë paraburgosur ose dënuar në 
Kosovë është punuar me përfaqësitë 
diplomatike të shteteve të tyre që 
të tregojnë interesim për shtetasit 
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e tyre. Pas monitorimit të këtyre 
institucioneve është sensibilizuar 
opinioni për rastet ku ka pasur 
shkelje të rënda të të drejtave 
të njeriut siç ka qenë mbajtja 
shumëvjeçare në burg pa vendim 
gjyqësor si dhe trajtimi i personave 
me çrregullime mendore. Angazhimi 
i KMDLNj për implementimin e këtij 
projekti ka ndikuar që çështja e 
trajtimit të personave të privuar 
nga liria të mos mbetet temë tabu, 
por për këtë të informohet opinioni. 
Gjatë realizimit të këtij projekti, 
KMDLNj, Avokati i Popullit dhe 
Qendra Kosovare për Rehabilitimin 
e të Mbijetuarve nga Tortura kanë 
inicuar formimin e një Mekanizmi 
Kombëtar për Monitorim i cili pastaj, 
përmes lobimit te Institucionet do 
të dalë para deputetëve të Kuvendit 
të Kosovës dhe i cili do të miratohej 
nga Kuvendi. Iniciativa për formimin 
e këtij Mekanizmi Kombëtar 
është në fazën e nënshkrimit të 
Memorandumit midis palëve të 
përmendura pas së cilës do të 
vazhdohet me një lobim intensiv. 
Informatat dhe raportet pas vizitave 
të institucioneve ndaluese, hetuese, 
korrektuese dhe institucionit në 
Shtime u jane dërguar institucioneve 
në fjalë, Shërbimit Korrektues të 
Kosovës, Ministrisë së Drejtësisë, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Komisionit Parlamentar për të Drejtat 
e Njeriut, Kryetarit të Kuvendit të 
Kosovës, Zyres së Kryeministrit 
dhe z/kryeministrit, ministrise 
se Shëndetësisë dhe zyres së 
Presidentit. janë bërë mbi  80 vizita 
institucioneve që janë monitoruar 
përfshire këtu edhe Burgun Hetues 
në pjesën veriore të Mitrovicës. 
Ky projekt i ka arritur shumicën e 
qëllimeve të monitorimit dhe se ky 
monitorim konsiderohet si shumë 
i rëndësishëm për zhvillimin e 
proceseve demokratike. 

7. Instituti Ballkanik i Politikave 
– IPOL - Politika Publike në fushën e 
sundimit të Ligjit

Objektivat e projektit janë krijimi 
(hartimi) i një raporti (analizë 
e politikave publike) që trajton 
problemin e politikave zhvillimore 
apo publike që zbatohen në fushën e 
sundimit ligjit në Kosovë nga organet 
përkatëse. Fokusi i analizës ka qenë 
kryesisht i orientuar nga mangësitë 
dhe përparësitë e këtyre politikave 
në praktikë dhe nivelin e zbatimit 
të tyre. Po ashtu pjesë e fokusit ka 
qenë reforma gjyqësore, reforma në 
prokurori, dhe planifikimi i politikave 
buxhetore në fushën e sundimit të 
ligjit. 

Me projektin tonë është arritur të 
sensibilizohet opinioni i gjerë mbi 
problemet në fushën e sundimit 
të ligjit, dhe po ashtu është ofruar 
edhe zgjidhje konkrete se si duhet 
vazhduar me implementimin e 
ligjshmërisë në Kosovë.

Pjesëmarrësit në projekt ishin 
përfaqësuesit nga: Institucionet e 
Republikës së Kosovës;
Misioni i sundimit të ligjit në 
Kosovë – EULEX; Instituti gjyqësor 
i Kosovës; Profesorë dhe student të 
fakultetit Juridik etj.

Mbas prezantimit të raportit 
përfundimtar, ku kanë dalur analiza 
për gjendjen e tanishme të sundimit 
të ligjit në Kosovë dhe ofrimin e 
rrugëve alternative më të mira 
nga duhet lëvizur, shpresohet se 
ky projekt sado pak ka arritur 
që të ndikojë në përmirësimin e 
ligjshmërisë në Kosovë.
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Tabela e granteve 
Emri i Projektit Grantist Shuma

Konferenca «Resurset natyrore në Kosovë 
dhe shfrytëzimi i tyre për zhvillim të 
qëndrueshëm»

Qendra për Zhvillim 
Ekonomik dhe Shoqëror 3000

Monitorimi i performancës së 
qeverisjes bazuar në rezultate Demokracia për Zhvillim 7000

Peticionet si instrument demokratik OJQ Fortesa 5468
Rruga për Integrimin e Kosovës në 
NATO Klubi Euro-Atlantik i Kosovës 6500

Raportim Hulumtues për Transparencë dhe 
Integrim Europian BIRN 9925

Promovimi i prokurimit të drejtë dhe 
transparent në komunën e Prishtinës INPO 9790

Kosova në sytë e investitorëve të huaj AMCHAM 6000

Konferenca «Ndikimi i krizës globale në 
ekonomi, biznes dhe punësim në Kosovë» Instituti i Financave 2000

Bashkëpunimi i qytetarëve
 – komunë me politikat sektoriale, ndihmon 
proceset integruese

OJQ Me Dorë në Zemër 7625

Hartimi i ligjit në funksion të komunitetit të 
verbër

Shoqata e të verbërve dhe 
me të parë të dobësuar e 
Kosovës

5000

Politikat publike në fushën e sundimit të 
ligjit të Kosovës

Instituti Ballkanik i Politikave 
– IPOL 8000

Rritja e transparencës së 
administratës publike përmes edukimit në 
komunikim

Instituti për Marrëdhënie me 
Publikun 4501

Strategjia Zhvillimore Iniciativa për Komunitetin 
Kosovar 6600

Ndryshimi i ligjit për ekzekutimin e 
sanksioneve penale për të mitur dhe të 
burgosur

KMLDNJ 8700

Shpellat e Kosovës Pro Geo Kosova 2920

Vazhdimi i projektit «Hartimi i ligjit në 
funksion të komunitetit të verbër»

Shoqata e të verbërve dhe 
me të parë të dobësuar e 
Kosovës

2760

Mbrojtja juridiko-penale e dinjitetit 
njerëzor në epokën e globalizmit

Association Internationale De 
Droit Penal – Albanian People 
Group – AIDP-APG

2000

Video i radio klip Little people of Kosova 400
People and Memories Talks – Circle of 
Short Documentary Films ëith True Stories 
of Victims

OJQ Integra 8250

Vlerësimi dhe Monitorimi i projekteve të 
Programit të Shoqërisë Civile IQ Consulting 3350
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Zgjedhjet 2010

Programi i Shoqërisë Civile ka 
mbështetur dy projekte për zgjedhjet 
e mbajtura në Kosovë, më 12 
dhjetor, 2010.

1. Qendra për Studime 
Humanistike Gani Bobi - Exit poll

Exit Polli është realizuar në 
mostrën e paraparë prej rreth 
3500 qytetarëve të anketuar në 
25 komana të Kosovës. Prej tyre 
janë pëprgjigjur në të gjitha pyetjet 
2200 të anketuar, kurse të tjerët 
kanë dhënë përgjigje të pjesshme 
për procesin zgjedhor, por kanë 
refuzuar të tregojnë partyinë të 
cilën e kanë votuar. Në terren kanë 
punar 35 anketues dhe 5 kontrollorë. 
Anketuesit kanë vizutuar gjatë orarit 
paraprakisht të fiksuar mesatarisht 
nga 7 vetvotime, ku në disa nga to 
janë kthyer dy herë. Kontrollorët 
kanë vëzhguar secilin anketues të 
paktën një herë gjatë ditës, duke 
vlerësuar performansën e tyre.
Në përgjithësi ekipi ka kryer punën 
në mënyrë të përpiktë, me disa 
përjashtime të vogla që nuk kanë 
mundur të ndikojnë në saktësinë e 
anketës. 

Në Prishtinë ka qenë e bazuar ekipi 
prej 8 ntarësh i cili ka përgatitur 
instrumentet e raportimit të shpejtë 
dhe ka mbledhur shënimet nga 
terremni. Raporti i parë është 
përgatitur në ora 15,30 në mostrën 
prej 70 % të totalikt të anketave, pra 
rreth 1550 anketave. Pas mbledhjes 
së parë është konstatuar tendenca 
gjenerale e votës, ku PDK-ja ka 
pas 30.36 %, LDK-ja 25.29 %, 
Vetëvendosja 17. %, AAK-ja 11.53 
%, AKR-ja 5.84 %, FER-i 4.84 % dhe 
LDD-ja 2.54 %.
Në ora 7 ka qenë gati raporti i dytë 
dhe përfundimtar, ku vota është 
pasqyruar në këtë proporcione: PDK 

31.58 %, LDK 24.81 %, AAK 12.50 
%, AKR 6.20 %, LDD 2.48 %, Fer 
4.34 %, Vetvendosja 16.32 % dhe 
të tjera 1.77 %.  Këto rezultate 
të anketës janë treguar shumë të 
përafërta me ato preliminare të 
KQZ-së, përveq që PDK-ja ka një 
shumë gati 4 % më të madjhe, 
distanca me LDK-në është 9.9 %., 
dhe Vetëvendosja dhe FER-i kanë 
për 3 % më pak se në anketën e Exit 
pollit. Për partitë tjera dallimi është 
i vogël. 

Ndryshimi i madh në favor të 
PDK-së mund të shpjegohet me 
parregullsistë e votës në Drenicë, 
ku supozohet se ka pas rreth 20  
mijë votues “tepricë” si rezultat 
i manipulimeve, dhe kjo edhe 
përbën 3 % e tepricës së PDK-
së  në krahasim me Exit Pollin. Po 
kështu, nëse do të hiqeshin këto 
pëprqindje të pamerituara të PDK-
së, edhe partitvë tjera që kanë 
minus, Vetvendonsja, FER-i e edhe 
LDK-ja, do të kishin përqindje më të 
përafërta me Exit Pollin.  
Vetëvendosja supozohet se është 
dëmtuar edhe në dy komunat tjera 
ku ka pas parregullësi, në Deçan dhe 
Malishevë, kurse FER-i supozohet se 
është dëmtuar në qendrat urbane.
Në këtë rast Exit Poll-i mund të 
merret si një matje kontrolluese për 
deformimin e votës.

Pos votës hulumtimi ka matur edhe 
vlerësimin e procesit zgjedhor, dhe 
shumica dërmuese e të anketuarëve 
kanë thënë se nuk kanë vërejtur 
parregullësi. Kjo dëshmon se 
parregullsitë nuk kanë ndodhur 
gjatë votimit, por në momentet e 
caktuara dhe falë punës jokorrekte 
të komisioinarëve dhe numëruesëve. 
Rreth 70 mijë vota janë shpallur 
të pavlefshme, që është edhe një 
indikator i zhdukjes së votave të 
partive të vogla.
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2. Adaptivit – Kabinë Votimi

Kabinë-Votimi është një platformë 
online inovative për mbështetje të 
votuesve, posaqërisht të të rinjve, 
dhe ka për qëllim nxitjen dhe 
rritjen e pjesëmarrjes së votuesve 
në zgjedhjet e organizuara në 
Republikën e Kosovës. 

Objektivi i parë ishte që të arrijmë të 
marrim përgjigjje nga së paku 60% 
e subjekteve politike në numër të 
votave nga zgjedhjet e kaluara. Kemi 
marrë përgjigjet nga të gjitha partitë 
politike shqiptare, nga përqindja 
me numër të votave nga zgjedhjet 
e kaluara kemi arritur 100% nga 
subjektet politike shqiptare. Pastaj 
kemi marrë përgjigjet edhe nga 4 
subjekte politike serbe, 1 boshnjake 
dhe 1 të malazezëve. Kjo na 
mundëson krahasim reprezentativ. 

Objektivi i dytë ishte të arrijmë nga 
qytetarët, kryesisht të moshave 
më të reja, që të ballafaqohen me 
temat me rëndësi dhe me qëndrimet 
e subjekteve politike që ta krijojnë 
mendimin e vet për zgjedhjet dhe 
subjektin politik. Platforma ka qenë 
e publikuar dhe është përdorur nga 
qytetarët rregullisht dhe në formë 
intensive deri në ditën e zgjedhjeve, 
dhe pas zgjedhjeve me intensitet 
më të ulët. Gjatë kësaj periudhe 
kemi pasur mbi 42.000 shikime në 
faqet e platformës dhe mbi 5.000 
pjesëmarrës që janë përgjigjur në 
pyetësorë. Reagimet e qytetarëve 
pjesëmarrës në përdorimin e 
pyetësorit kanë qenë tërësisht 
pozitive, shumë prej tyre e kanë 
diskutuar rezultatin nga platforma 
dhe temat që janë shtruar në të.

Duke marrë parasysh afatin e 
shkurtër kohor, dhe fushatën 
elektorale prej vetëm 10 ditëve 
konsiderojmë se kemi arritur 
objektivat në mënyrë të kënaqshme. 
Platforma është funksionale dhe 

është etabluar edhe për zgjedhjet e 
ardhshme kur mund të përdoret me 
efikasitet edhe më të lartë.

Target grupet e platformës kanë 
qenë të gjithë qytetarët e Republikës 
së Kosovës që kanë të drejtë votimi 
në zgjedhjet e organizuara në 
Kosovë. 

Në bazë të të dhënave të dhëna në 
formë vullnetare nga përdoruesit e 
platformës, mosha e përdoruesve 
ka qenë nga 18 vjeqarë deri në 60 
vjeqarë.

Të arriturat e projektit: 
Vetëdijësimi i qytetarëve me të 
drejtë vote, posaçërisht të të 
rinjve me të drejtë vote për herë 
të parë, për të zgjedhur në bazë të 
qëndrimeve, ofertës dhe programit 
të subjekteve politike ka qenë qëllimi 
kryesorë i këtij projekti. Për të 
arritur këtë janë përdorur kanalet e 
komunikimit të të rinjve, si portalet 
online të informimit si dhe rrjetet 
sociale. Gjithashtu janë shpërndarë 
fletushkat dhe materialet tjera 
promovuese kryesisht te kjo shtresë 
shoqërore nëpër pikat e qarkullimit si 
dhe në lokalet e të rinjve. 
Shtresa shoqërore e targetuar 
ka qenë aktive dhe ka diskutuar 
çështjet të cilat janë shtruar në 
këtë platformë si dhe rezultatet dhe 
argumentet për subjektet politike. 
Diskutimet i kanë dhënë mundësi të 
përfaqësimit të qëndrimeve sidomos 
subjekteve të reja politike të cilat 
ende nuk kanë qenë të etabluara në 
skenën politike kosovare. 

Në bazë të rezultateve nga 
pyetësorët, qytetarët janë nxitur 
që të krijojnë mendimin e tyre, 
dhe kjo reflekton rezultatet e dala 
nga pyetësorët të cilat kanë një 
shtrirje të gjerë në spektrin politik. 
Kjo padyshim që krijon bazën e 
edukimit politik dhe vetëdijësimit 
më të madh të qytetarëve për 
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votën që do ta japin. Funksioni 
tjetër që do ta përmbush platforma 
KabinaVotimi është mundësia e 
kontrollit të qëndrimit të subjekteve 
politike edhe pas zgjedhjeve duke e 
përdorur atë edhe në periudha më të 
gjata për të krahasuar qëndrimin e 
subjektit politik të dhënë në fushatën 
elektorale me atë që e mban subjekti 
gjatë qeverisjes.

Nga aspekti i funksionalizimit të 
platformës ka qenë sukses arritja 
e përfaqësimit të të gjithë spektrit 
politik në Kosovë, duke përfshirë të 
gjitha subjektet politike shqiptare 
dhe një numër të konsiderueshëm të 
subjekteve politike minoritare.

Nga aspekti i përdorimit të 
platformës me një numër prej mbi 
42.000 klikime dhe pjesëmarrja e 
mbi 5.000 qytetarëve të Kosovës të 
moshave të ndryshme në përdorimin 
e pyetësorit ishte sukses për 
etablimin e këtij projekti si platformë 
për zgjedhjet në Kosovë, duke iu 
bashkangjitur një numri në rritje të 
shteteve të Bashkësisë Europiane 
në të cilat funksionon platforma e 
ngjashme.

Projekti është konceptuar si një 
platformë për zgjedhjet në Kosovë, 
si ato parlamentare ashtu edhe për 
zgjedhjet vendore dhe do të mbetet 
online edhe në të ardhmën me 
këtë destinim. Qytetarët mund të 
krahasojnë qëndrimet e subjekteve 
politike edhe në të ardhmen në 
arkivën e zgjedhjeve dhe në këtë 
mënyrë të bëjnë krahasimin e 
premtimeve me realizimin e tyre. 
Për zgjedhjet e ardhshme duhet të 
bëhet vetëm një pjesë e procesit 
për përdorim të platformës, dhe 
ajo është përpilimi i pyetësorëve 
me çështjet aktuale në interes të 
qytetarëve, marrja e qëndrimeve të 
subjekteve politike që garojnë në 
ato zgjedhje, regjistrimi i tyre në 
platformë dhe publikimi për përdorim 
nga qytetarët.

Tabela e granteve

Projekti Grantist Shuma

Kabinë Votimi – 
Rritja e 
pjesëmarrjes 
politike dhe 
komunikimi para 
zgjedhjeve

Adaptivit 10.000

Exit Poll Gani Bobi 9960

Bashkëpunimi në mes 
Qeverisë dhe Shoqërisë 
Civile

1. Platforma CiviKos

Periudha 6 (gjashtë) mujore në 
Platformën CiviKos karakterizohet 
me intenzitet të ndryshueshëm të 
punës dhe organizimit të aktiviteteve 
të planifikuara në projekt.

Angazhimi i stafit me orar të plotë që 
do të merret me punët e përditshme 
të Platformës CiviKos, ka qenë ndër 
hapat e parë drejt funksionalizimit të 
Platformës CiviKos. Bazuar në këtë, 
duke filluar nga muaji Korrik, 2010, 
Dren Puka është angazhuar si Zyrtar 
i Projektit në kuadër të Platformës 
CiviKos.

Përkundër vëshitrësive dhe 
ngecjes në procesin e bartjes 
së përgjegjësive nga ish stafi i 
Platformës CiviKos në stafin aktual të 
saj, duke filluar nga gjysma e dytë e 
muajit Korrik, stafi i Platforës CiviKos 
ka bërë përgatitjen e një seti të 
dokumenteve të Platformës CiviKos. 
Seti i dokumenteve përmbanë: 
Statutin e Platformës CiviKos, 
Memorandumin e Bashkëpunimit 
në mes të Qeverisë së Kosovës 
dhe Platformës CiviKos, Kodin etik 
të Platformës CiviKos, Përshkrim 
të shkurtër të projektit ku janë 



 99

përfshirë të gjitha aktivitetet që do 
të ndërmirrën deri në Mars të vitit 
2011, si dhe Formën e anëtarësimit 
të Platformës CiviKos. Qellimi i 
përgatitjes të një seti të tillë të 
dokumenteve të Platformës CiviKos 
ka qenë prezentimi sa më i detajuar i 
Platformës CiviKos para organizatave 
të shoqërisë civile.
Mobilizimi i anëtarësisë ka qenë 
aktiviteti i radhës bazuar në planin 
e punës të Platformës CiviKos. Nga 
fundi i muajit Korrik deri më tash 
janë kontaktuar katërdhjetë e shtatë 
(47) OJQ. Nga gjithsej katërdhjetë 
e shtatë organizata të kontaktuara, 
aprovimin në parim për anëtarësim 
në Platformën CiviKos e kanë 
deklaruar katërdhjetë e tre (43) 
organizata jo – qeveritare si dhe 
katër (4) prej tyre, për momentin 
kanë hezituar që ti bashkangjiten 
Platformës CiviKos. OJQ – të të 
cilat kanë refuzuar anëtarësimin në 
Platformën CiviKos janë: GAP, FIQ, 
INPO dhe BiRN. Arsyet për mos 
anëtarësim në Platformën CiviKos 
janë: proces shumë i ngutshëm 
pa përfshirjen e organizatave të 
shoqërisë civile në konsultime, 
dilemat e funksionimit të një rrjeti 
shumë të strukturuar të organizatave 
të shoqërisë civile, përvojat jo 
të mira nga punët paraprake të 
Platformës CiviKos, dyshimi për 
nevojën e bashkëpunimit me 
Qeverinë e  Kosovës etj.
Procesi i anëtarësimit të organizatave 
në Platformën CiviKos nuk ka 
përfunduar me kaq. Anëtarësimi i 
organizatave të shoqërisë civile në 
Platformën CiviKos do të jetë një 
proces i vazhdueshëm i cili nuk do të 
ndalet.

Aktiviteti i radhës i Platfomës CiviKos 
është “Analiza e praktikave më 
të mira të bashkëpunimit shoqëri 
civile – autoritete publike”. Amir 
Haxhikadrija është angazhuar për 
bërjen e kësaj analize, gjë e cila 
ka përfunduar dhe tani më e kemi 

draftin e parë.

Gjendja financiare në kuadër 
të Platformës CiviKos është në 
përputhje me aktivitetet e parapara 
në projekt, gjë që mundëson një 
stabilitet financiar deri në përfundim 
të projektit, gjegjësisht deri në 
Mars, 2011. Fondet e siguruara për 
këtë fazë të projektit janë: 9,700 
EURO  Fondacioni Kosvar për Shoqëri 
të Hapur (KFOS), 12, 200 EURO 
Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile 
(KCSF) prej të cilave 5,000 EURO 
kesh dhe 11, 166 EURO Istituti për 
Komunitete të Qëndrueshme (ISC). 
Situata e brisht politike ne Kosovë 
ka pasur ndikim të drejtpërdrejt 
në aktivitetet e planifikuara të 
Platformës CiviKos. Kryetarja e bordit 
të Platformës CiviKos, znj. Valdete 
Idrizi, për shkak të angazhimit të saj 
në parti politike ka dhënë dorëheqje 
nga posti i kryetares së bordit. Në 
mbledhjen e radhës të Platformës 
CiviKos do të zgjedhet kryetari i 
bordit të Platformës CiviKos, ndërsa, 
sfidë tjetër e radhës e do të jetë  
përcaktimi i hapave të mëtutjeshëm 
i Platformës CiviKos, gjë kjo e cila do 
të bëhet në konsultim me bordin e 
Platformës CiviKos si dhe organizatat 
anëtare të saj.

Tabela e granteve

Projekti Grantist Shuma

Fuqizimi i 
Platformës 
Civikos

Platforma 
Civikos 9970
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Programi i Debatit dhe 
Iniciativat e të rinjëve 

1. Lëvizja FOL - Krijimi i Klubeve të 
Debatit në Pejë, Prishtinë dhe Feriza
j 
Projekti i parë ka zgjatur gjashtë 
muaj dhe ka qenë një sukses i 
jashtëzakonshëm. Është arritur 
të ndërtojmë partneritet me 
3 organizata jo-qeveritare për 
implementimin  e projektit. YIHR, 
INPO dhe SIV janë partner të FOL 
në implementimin e projektit në 
Komunat e Ferizajt, Prishtinës dhe 
Pejës, përderisa BIRN është partner 
qendror  i  FOL-it. 
Janë identifikuar dhe angazhuar 3 
koordinator të klubeve të debatit, 
janë rekrutuar së bashku me 
partneret e FOL-it 60 të rinj të cilët 
janë trajnuar për formatin e Debatit 
Karl Popper si dhe është organizuar 
turneu Prishtina Open për herë të 
parë pas 3 viteve në Kosovë. Një 
e arritur e kësaj periudhë është 
edhe anëtarësimi i Lëvizjes FOL 
në International Debate Education 
Association (IDEA).  

Edhe projekti i dytë i financuar 
nga KFOS-i  ka zgjatur 6 muaj. 
Përgjatë këtyre muajve ka vazhduar 
mbështetja ndaj organizatave 
partnere në Pejë, Ferizaj dhe 
Prishtinë. Është organizuar 
pjesëmarrja e dy ekipeve në IDEA 
Youth Forum në muajin gusht. 
Ndërkaq është arritur që edhe 
komuniteti RAE të jetë pjesë e 
programit të debatit, ku organizata 
partnere në Ferizaj ka arrit të formoj 
disa skuadra të debatit nga ky 
komunitet.  

Në shtator të këtij viti është 
organizuar turneu i Debatit Karl 
Popper “Ferizaj Open 2010” i cili 
ka zgjatur dy ditë. Fituesit e këtij 
turneu kanë përfaqësuar Kosovën 
në Macedonia Open 2010 që është 

mbajt në Ohër. Gjatë tërë kohës 
kanë vazhduar edhe debate mes 
skuadrave të klubeve të debatit nga 
Prishtina, Peja dhe Ferizaj. Turneu 
i radhës i cili është paraparë të 
mbahet gjatë muajit Dhjetor në Pejë, 
është dashur të shtyhet për muajin 
janar 2011 për shkak të zgjedhjeve 
të jashtëzakonshme që u mbajtën 
në këtë muaj. Mirëpo ai do të 
organizohet me 15 – 16 janar 2011. 

2. Qendra e Rinisë-Prishtinë 
- “Rinia dhe Ligji për fuqizim dhe 
pjesëmarrje të rinisë”

Qëllim i këtij projekti është ngritja 
e shkallës së implementimit të 
Ligjit për fuqizim dhe pjesëmarrje 
të rinisë, në Komunën e Prishtinës. 
Bazuar në këtë qëllim janë realizuar 
një numër aktivitetesh, si: (1) 
takimet të ndara me përfaqësues 
të pushtetit lokal dhe përfqësues 
të shoqërisë civile në Prishtinë 
(2) janë anketuar 300 të rinjë të 
Komunës së Prishtinës, se a kanë 
njohuri për miratimin e ligjit për 
fuqizim dhe pjesëmarrje të rinisë 
dhe pyetje të tjera të kësaj natyre, 
dhe pastaj kemi nxjerr rezultatet e 
hulumtimit që janë pjesë e raportit 
monitorues (3) është organizuar 
tryeza e rrumbullaktë “Rinia dhe 
ligji për fuqizim dhe pjesëmarrje 
të rinisë”, më datë 28.09.2010 
(4) janë organizuar takime me të 
rinjtë për sensibilizimin e tyre mbi 
ekzistimin e ligjit për fuqizim dhe 
pjesëmarrje të rinisë. Te rinjtë kanë 
qenë kryesisht të moshës 15-24 
vjeçare. Të rinjtë kanë qenë shumica 
përfaqësues nga shkolla të mesme, 
por ka pasur në mesin e tyre edhe 
student të profileve të ndryshme që 
kanë marrë pjesë në mënyrë aktive 
(5) në takimet me struktura rinore, 
diskutimet janë shtruar në atë 
kontekst që të vërhen mangësitë e 
ligjit për fuqizim dhe pjesëmarrje të 
rinisë si dhe të propozohen metoda 
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kreative për t’u lehtëesuar dhe 
përmirsuar puna në sektorin e rinisë 
në Komunën e Prishtinës. Në këto 
diskutime janë përfshier edhe disa të 
rinjë të minoritetit turk.

3. Universiteti Veror 
“Demokracia dhe Pjesëmarrja” - 
Vlorë

Universiteti Ndërkombëtar Veror 
“Demokracia dhe Pjesëmarrja” u 
realizua për herë të 9-të në Vlorë, 
duke vazhduar një traditë të nisur 
në vitin 2002 dhe që, nga viti në 
vit është pasuruar me elemente të 
reja. Nga ana tjetër, ky aktivitet 
është pjesë, si dhe aktiviteti kryesor 
i Programit të Leadership-it të 
ndërmarrë nga organizata KRIIK 
dhe disa partnerë e bashkëpunëtorë. 
Kjo ngjarje, është e qëndrueshme 
dhe i vetmi në rajon që ka arritur 
të realizojë 9 edicione dhe do të 
vazhdojë të realizohet edhe në të 
ardhmen.

Edicioni i 9-të i Universitetit 
Ndërkombëtar Veror u realizua 
përgjatë dhjetë ditëve, ndarë në 
një pjesë teorike, ku, përgjithësisht 
realizoheshin leksione dhe në atë 
praktike, e realizuar në formën e 
punëtorive. Si gjatë seksioneve 
teorike ashtu edhe gjatë atyre 
praktike u është dhënë një 
rëndësi e veçantë diskutimeve të 
pjesëmarrësve dhe shkëmbimit të 
ideve e opinioneve. 

Përfitues të kësaj shkolle ishin 
pjesëmarrësit e UNV (të rinj me 
një angazhim konkret në jetën 
publike, si: OJQ, forume politike, 
media, administratë publike, etj nga 
Shqipëria, Kosova, Serbia, Polonia, 
Bullgaria dhe Turqia. 

Programi u realizua në dy seksione, 
respektivisht: 
Seksioni I: Teorik. 

Në përgjithësi, gjatë seksioneve të 
mëngjesit u mbajtën temat teorike, 
ndërsa gjatë atyre të pasditeve 
ëorkshop-e praktike dhe diskutime të 
lidhura me temat e zhvilluara gjatë 
mëngjesit. Ky seksion u realizua me 
disa lektorë shqiptarë e të huaj nga 
Universiteti i Tiranës, Universiteti 
Europian i Tiranës dhe të tjera 
universitete në Kosovë, Itali e Turqi.
 
Ky seksion ishte i konceptuar në 
formën e diskutimeve dhe leksioneve 
në tre këndvështrime kryesore: 
problematika globale, ajo rajonale 
dhe ajo e Shqipërisë. Më tepër 
rëndësi, gjatë seancave iu dedikua 
problematikës globale, gjatë së 
cilës shumica e pjesëmarrësve 
në UNV dhanë kontributin e vet 
duke diskutuar për problematikën 
në vendin respektiv. Një rëndësi 
e veçantë, gjithashtu, iu dedikua 
impaktit të krizës financiare në disa 
vende, si në: Kosovë, Greqi, Turqi, 
Serbi, etj. Për sa i përket impaktit 
specifik në këto vende, ishin ftuar 
të lektonin e diskutonin lektorë e 
kërkues të njohur nga këto vende, 
të cilët u dhanë pjesëmarrësve një 
pamje të përgjithshme të impaktit të 
krizës në vendin përkatës.

Ky seksion u karakterizua nga 
dinamika të diskutimeve e debateve 
të fuqishme, ku u evidentua 
afërsia në nivelin e diskutimit mes 
lektorëve dhe pjesëmarrësve. Ky 
seksion u vlerësua veçanërisht nga 
pjesëmarrësit. 

Seksioni II: diskutime dhe praktikë 
ishte konceptuar në formën e 
paneleve me të ftuar, duke synuar 
aktivizimin aktiv të pjesëmarrësve 
në diskutime praktike mbi temat 
teorike të mëngjesit si dhe në 
formën e ëorkshop-eve interaktive. 
Gjatë paneleve të diskutimeve dhe 
ëorkshop-eve u sollën shumë ide 
dhe argumentime reciproke mbi 
pikëpyetjet kryesore të debatit 
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bashkëkohor mbi krizën financiare 
dhe rolin, impaktin e saj dhe 
strategjive që mund të ndërmarrin 
aktorë të ndryshëm për zbutjen e 
këtyre efekteve. 

Aktivitete të tjera (me 
pjesëmarrje të lirë)

Me qëllim që pjesëmarrja të ishte 
sa më aktive dhe të krijoheshin të 
gjitha mundësitë për një socializim 
sa më të mirë mes pjesëmarrësve 
u organizuan disa ekskursione në 
pika arkeologjike apo parqe natyrore 
rreth Vlorës. 

Përveç interesit thjesht turistik apo 
historik, këto vizita u mundësuan 
pjesëmarrësve të kontaktojnë e 
diskutojnë me banorë të zonave 
rurale të Kaninës e Llogorasë mbi 
problematikat që këta banorë 
ndeshnin. 

Gjatë aktiviteti u realizua një vizitë 
në kështjellën e lashtë të Kaninës 
si dhe një në Parkun Kombëtar të 
Llogorasë.
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Tabela e granteve

Projekti Organizata Shuma

Krijimi i klubeve të debatit në Pejë, 
Prishtinë dhe Ferizaj Lëvizja FOL 9280

Zhvillimi i programit të debatit në 
komunat: Mitrovicë, Prizren dhe 
Malishevë

Lëvizja FOL 9960

Rinia dhe Ligji Qendra e Rinisë Prishtinë 4995

Festivali i Artit Art International Fest 4000

Fuqizimi i rinisë kosovare – 
realiteti dhe mundësitë

Shoqata Kosovare për të Drejtat 
e Njeriut dhe Fëmijës 7390

Pjesemarrje ne Youth Forum Levizja FOL 3760

Dokufest Ec Ma Ndryshe 9500

Universiteti Veror i Vlores Muhamet Bytyci - bartës i grupit 2176

Platforma e shkëmbimit ndër-etnik 
kulturor Gani Bobi 7500

Kthimi në të ardhmen - Konferencë Stacion - Qendra për Art 
Bashkëkohor 4000

Ekspozita e artistëve e organizuar
 nga Trienali Ndërkombëtar i 
Posterit Teatral dhe Institutit 
Kulturor Francez në Sofje: The 
Theatre – That’s Me

Ars Albanica 5000

Kultura në komunikimet 
ndërshqiptare dhe prezantimi i saj 
në botë

Qendra Multimedia 3200

Mbështetje Programit “Balkan 
Incentive Fund for Culture” European Cultural Foundation 8000

Trashegemia kulturore dhe 
natyrore si pike kohezive 
e komunikimit nderetnik, 
bashkejeteses dhe promovimit te 
turizmit kulturor

OJQ VIART 7000
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Bordi i KFOS-it në fillim të vitit 2010 krijoi një buxhet të veçantë për 
mbështetje të kosovarëve të cilët marrin pjesë në shkolla verore, dimërore, 
seminare, kongrese, simpoziume, etj jashtë vendit.  Ky program gjatë këtij 
viti  i mundësoi 74 individëve dhe organizatave të marrin pjesë në programe 
të ndryshme në Evropë, SHBA dhe Azi.  

Tabela e granteve

Emri i projektit Grantisti Shuma

Pjesëmarrja në Konferencën UN Model Gerta Bejtullahu 1155.50

Pjesëmarrja në Konferencën UN Model Rreze Gjakova 1155.50

Pjesëmarrja në Konferencën UN Model Rudina Hasimja 1037.50

Pjesëmarrje në ekspozitën 
ndërkombëtare - Turqi Zake Prelvukaj 392

Pjesëmarrje në ekspozitën 
ndërkombëtare - Turqi Valbona Rexhepi 392

Pjesëmarrje në Music University Basel Mrika Sefa 330

Pjesëmarrje në Music University Basel Anda Kryeziu 330

Pjesëmarrje në Strategic Management 
for leaders Venera Hajrullahu 1200

Pjesëmarrje në Jade Spring Meeting 
Bruksel Krenare Telqiu 237.90

Pjesëmarrja në Konferencën UN Model Anesa Collakoviq 350

Pjesëmarrje në Festivalin "Bafici" Buenos 
Aires Alban Muja 1200

Pjesëmarrje ne konference Balwois Ohër Shefqet Reshani 600

Pjesëmarrje ne konference Balwois Ohër Kadri Berisha 600

Programi i mbështetjes 
për shkolla verore/
dimërore dhe takime 
ndërkombëtare
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Pjesëmarrje në International Roma Youth 
seminar Sami Mustafa 245.50

Pjesmarrje ne festivalin Stamboll NGO Rumeli 1500

Pjesëmarrje në manifestimin e 
teknologjisë Lepenski Vir Alexandar Milenkovic 500

Pjesëmarrje në konferencë, Kroaci Tahir Latifi 426

Vizitë në Fakultetin Elektroteknik, 
Beograd Ivan Stojkovic 500

Pjesëmarrje në Festivalin Ndërkombëtar 
në Bilboa, Spajnë Fatbardh Haliti 580

Pjesëmarrje në Festivalin Ndërkombëtar 
në Bilboa, Spajnë Hana Qena 580

Pjesëmarrje në Festivalin Ndërkombëtar 
në Bilboa, Spajnë Alban Zogaj 580

Pjesëmarrje në Konferencën Bresica, Itali Osman Rraci 250.7

Pjesëmarrje në Kongresin III IRPA, 
Helsinki Ferki Fejza 600

Pjesëmarrje në Kongresin Botëror MDIW 
2010 Trondheim, Norvegji Bashkim Thaqi 500

Pjesëmarrje në Konferencën Vjetore 
Hungari

Arta Jakupi 350

Pjesëmarrje në Konferencën Vjetore 
Hungari Albina Balidemaj 350

Pjesëmarrje në Konferencën ACEVO 
Spanjë Shqipe Pantina 480

Pjesëmarrje në IIPES, Greqi Belinda Vrapi 400

Pjesëmarrje në Konferencën History of 
Public Relations, Londër Vilma Biba 600

Pjesëmarrje në Konferencën History of 
Public Relations, Londër Vehbi Miftari 600

Pjesëmarrje në Internationale Graduate 
Workshop, Izrael Lumnije Kadriu 583.7

Pjesëmarrje në ISEO Summer School, 
Itali Altin Podrimcaku 339.9
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Pjesëmarrje në American Institute on 
Politics and Economics Systems, Pragë Arta Ratkoceri 330.38

Pjesëmarrje në American Institute on 
Politics and Economics Systems, Pragë Rrona Ramdobrava 350

Pjesëmarrje në American Institute on 
Politics and Economics Systems, Pragë Brikena Avdyli 330.35

Pjesëmarrje në American Institute on 
Politics and Economics Systems, Pragë Dita Dobranja 350

Pjesëmarrje në Lubjana Summer School Elvira Ahma 250

Pjesëmarrje në Lubjana Summer School Fatos Berisha 250

Pjesëmarrje në Kongresin Ndërkombëtar 
të Farnmacisë, Opati Arjanit Jakupi 250

Pjesëmarrje në International Federation 
of Medical Students Greta Begolli 336.46

Pjesëmarrje në 10th International 
Summer School, Holandë Vigan Mahmutaj 380

Pjesëmarrje në 10th International 
Summer School, Holandë Blerta Rexhepi 471.96

Pjesëmarrje në Junior Enterprise World 
Conference, Milano Muhamer Nikshiq 381

Pjesëmarrje në Junior Enterprise World 
Conference, Milano Ylli Vuciterna 372

Pjesëmarrje në Junior Enterprise World 
Conference, Milano Denion Gulimuna 381

Pjesëmarrje në Junior Enterprise World 
Conference, Milano Diella Rugova 381

Pjesëmarrje në Junior Enterprise World 
Conference, Milano Agon Nixha 350

Pjesëmarrje në Summer School Anwerp, 
Belgjikë Taulant Canaj 332

Pjesëmarrje në Junior Enterprise World 
Conference, Milano Dina Rugova 372

Pjesëmarrje në IIPES, Greqi Arbër Hajrizi 350

Pjesëmarrje në Festival Filmi Burim Haliti 360

2010 International Youth Croisiere Denisa Kryeziu 389.64

The Council on Law Enforcement
 Education and Training’s clasroom 
instruction on Domestic Violence

Tijana Simic 1000
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European Architecture Students 
Assembly 2010 UK Zana Lloncari 435

European Architecture Students 
Assembly 2010 UK Doruntina Morina 489

European Architecture Students 
Assembly 2010 UK Rrita Pula 402.50

Hesselbein Student Leadership Summit, 
University of Pittsburg Hekuran Gashi 600

The International Institute for Political 
and Economic Studies Yllka Metaj 470

European Architecture Students 
Assembly 2010 UK Vigan Etemi 392

Organizimi i kampanjës mediale të
 festivalit të romëve Astron Mahmutaj 354

Konferenca Botërore e Edukimit 
Shëndetësor Ilir Begolli 430

European Journalism Institute Rita Saraqi 257
Gërmimet ndërkombëtare arkeologjike 
Kroaci Naser Ferri 457.76

Second Annual Meeting of Global 
Diabetes Alliance Venera Berisha 482

European Architecture Students 
Assembly 2010 UK Nikk Murseli 365.5

European Architecture Students 
Assembly 2010 UK Arnisa Kryeziu 530.50

International Police Executive 
Symposium Driton Muharremi 1230

“Danube Rector’s Conference: The 
Western Balkans: Lessons from the past 
and future prospects

Fatbardh Veseli 460

International Culture Week in Pesc Gonxhe A'Mula 399

International Culture Week in Pesc Durim Xhema 399
University of Pittsburg U.S. Law and 
Language Program 2010 Nita Shala 600

Festival de Poesie Sete: Voix Vives de
 Mediterranee en Mediterranee Edi Shukriu 652

15th International Summer Music 
School Pucisca 2010 Vejsel Abdurrahmani 395

UNICA Student Conference 2010
 Europe through Students’ Eyes Armend Nushi 323
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Programi Lindje Lindje Partneritet 
Përtej Kufijëve është program i rrjetit 
të OSI-it i cili synon përkrahjen e 
iniciativave regjionale dhe kros-
regjionale me qëllim të shkëmbimit 
të eksperiencave dhe modeleve në 
fusha të ndryshme përmes takimeve 
rajonale, vizitave studijuese, 
seminareve, etj. Ky program operon 
me buxhet të hapur, nuk përcakton 
buxhet për secilin forndacion veçmas 
për secilin vit, por alocon mjetet e 
shpenzuara për projektet e aprovara 
nga ky program çdo 6 muaj. Për 
nga aspekti përmbajtësor Programi 
ofron asistenë në identifikimin 
e partnerëve, modeleve dhe 
eksperiencave nga shtetet e rrjetit të 
OSI dhe mbështet iniciativa inovative 
afatgjate të cilat kanë për qëllim 
gjetjen e zgjidhjeve të qëndrueshme 
për ndonjë çështje lokale (të vendit/
shtetit), duke përdorur eksperienca 
të shteteve të regjionit apo edhe të 
regjioneve tjera të rrejtit të OSI-it, 
e që është me ndikim në kontekstin 
ndërkombëtarë.     

Përmes Programit Lindje Lindje 
Partneritet Përtej Kufijeve gjatë 
vitit 2010 janë mbështetur 5 
iniciative vendore prej të cilave dy 
ishin takime rajonale të mbajtura 
në Kosovë ndërsa tri të tjera 
ishin projekte të shkëmbimit të 
eksperiencave përmes vizitave 
studijuese dhe takimeve rajonale të 
mbajtura në Kosovës dhe vendet me 
të cilat është bashkëpuniar në këtë 
projekte. 

Bashkëpunimi në mes shoqërisë 
civile të Kosovës dhe Serbisë ishte 
një prej objektivave kryesorë të 
Programit Lindje Lindje Partneritet 
Përtej Kufijëve i cili u realizua 
përmes 2 projekteve: (1) Our 
Future Program/Dealing with Past 
as a pre-Condition for EU Accession-
Intensive Course and Study Visit in 
Kosovo, Netherlands and Brussels 
dhe (2) A view from My Window: 
Converging personal histories of 
Kosovo and Serbia. Të dy projektet 
punuan me të rinjtë e Kosovës dhe 
Serbisë duke u fokusuar në dy tema 
të ndryshme. Deri sa projekti Our 
Future Program ishte i fokusuar në 
Integrimet Evropiane projekti i dytë 
kishte për qëllim afrimin e të rinjve 
përmes Kulturës. Edhe këto projekte 
ishin të natyrave të ndryshe të dytë 
arriten të njejtin qëllim afrimin e 
të rinjve nga Kosova dhe Serbia, 
njohjen e njëri tjeterit dhe thyerjen 
e barijerave të komunikimit dhe 
krijimin e një baze të shëndoshë për 
bashkëpunim të më tejmë.

Projetkti ”Forum for Cities in 
Transition: Inauguation Conference, 
Mitrovica 2010” është poashtu 
një projekt i suksesshëm i cili u 
implementua në Maj, 2010. Kjo 
iniciative u nis npë viti 2009 në mes 
të qyteteve të ndara na e tërë bota 
si: Nikozia, Bejruti, Belfasti, Derry/
Londonderry, Haifa, Jerusalem, 
Kirkuk, Mostar dhe Mitrovica. Ky 
projekt përveç Fondacionit ishte i 
mbështetur edhe nga Ministria e 

Programi Lindje Lindje 
Partneritet Përtej Kufijve
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Pushtetit Lokal, Komuna e Mitrovicës, 
UNDP, Ambasada Suedeze, Ministria 
e Punëve të Jashtme e Gjermanisë, 
OSBE, Fondacioni i Kosovës për 
Shoqëri Civile, etj. Konferenca e 
cila zgjati 4 ditë solli përfaqësues të 
lartë komunal nga të gjitha qytetet 
pjesëmarrëse si dhe aktivist të 
shoqërisë civile nga këto qytete për 
të shkëmbyer përvojat e veta mbi 
tejkalimin e vështërsive që zakonisht 
paraqiten në qytetet e ndara si 
pasojë e dhunës së më hershme qoft 
nga lufta apo konflikete qytatare. 
Përmes projektit njëkohësisht u 
organizuan disa aktivitetev kulturore 
në të cilat morrën pjesë pjesëmarrës 
nga të dy anët e Mitrovicës 
dhe përmes performancave 
të përbashkëta promovuan 
bashkëjetesën dhe bashkëpunimin. 

Tabela e granteve

Emri i projektit Grantisti Shuma

Sarajevo Notebooks PER Qendra e 
Kosovës 9 101,93

How to Engage together in a policy 
dialogue?

Fondacioni i 
Kosovës për 
Shoqëri Civile

8 124,02

Our Future Program/Dealing with Past 
as a pre-Condition for EU Accession-
Intensive Course and Study Visit in 
Kosovo, Netherlands and Brussels

Integra 11 
213,73

Forum for Cities in Transition: 
Inauguration Conference, Mitrovica 2010

Center for 
Civil Societz 
Development

6 450

A view from My Window: Converging 
personal histories of Kosovo and Serbia

Qendra e 
Arteve Vizuele 
MULTIMEDIA

6 340

Programi mbështeti edhe 65 
ekspert apo përfaqësues të OJQ-
ve kosovare për pjesëmarrje në 
projekte të Programit Lindje Lindje 
Partneritet Përtej Kufijëve në regjion  
dhe Evropë duke e shkëmbyer 
eksperiencat e veta në fusha të 
caktuara me kolegët e tyre nga 
shtetet tjera të përfshira me projekt. 
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Tabela e granteve

Emri i projektit Grantisti Shuma

Role of Non-Governmental 
Organizations and Volunteers in 
Protection of Children’s Rights and 
Human Rights

Qendra për Përparimin 
e Arsimit dhe
Edukimit - QPEA

938

Sustainable Youth Centers in 
Multicultural Communities Qendra Rinore Fisnikët 170

Civil Society Consultation Process on 
Post-Conflict Truth-Seeking and Truth-
Telling in the Western Balkans: Sixth 
Regional Forum on Transitional Justice 
in Post-Yugoslav States

Humanitarian Law 
Center 1 100

Regional Dialogue on Human Rights in 
the Balkan and Turkey Halil Koumi 394

Dimensions of Citizenship and 
Education Selim Bezeraj 519

Regional Network for Child and Youth 
Trafficking Prevention in Eastern 
Europe and Central Asia

Qendra për Mbrojtjen 
e Grave dhe Fëmijëve 717

Youth Policies and Regional Prospect  Seb Bytyqi 969

Networking through Food: Sustainable 
Rura; Communities, Food Production 
and Livehoods

Shoqata për mbrojtjen 
e zogjëve “Finch” 510

Experiences of Truth and Reconciliation 
Commissions/Modeling the Mandate of 
RECOM

Teki Bokshi 353,13

Forum for Open Dialogue for 
Development of Relations among 
Think Tanks in Macedonia, Kosovo and 
Albania

Operacional 526,50

Media Literacy in South East Europe Kelmend Hapçiu dhe 
Eqrem Basha 155
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OSI - Iniciativa Shëndet 
Mental

Gjatë vitit 2010 janë mbështetur më 
shumë OJQ të cilat janë aktive në 
fushën e shëndetit mental se sa në 
vitet e kaluara. Program i Rrjetit të 
OSI – Iniciativa e Shëndetit Mental 
(ISHM) është shumë i përkushtuar 
që të mbështesë numër më të 
madh të organizatave kosovare. Ky 
program vazhdoi të administrohet 
nga KFOS-i, duke mos qenë pjesë 
programore e strategjisë sonë. 

Koordinatorja e OSI Programit të 
Iniciativës së Shëndetit Mental, 
gjatë vitit e ka vizituar Kosovën 
katër herë, me qëllim të vlerësimit 
të grantistëve aktual dhe takime 
me organizata/grantistë të rinjë 
potencial. 

Për grantistët e programit të 
shëndetit mental  është organizuar 
një cikël trajnimesh. Objektiva 
specifike e pakos së trajnimit ishte 
ndërtimi i kapaciteteve të drejtuesve 
të OJQ-ve për metoda dhe 
instrumente të planifikimit efektiv, në 
mënyrë që të fuqizohet përformanca 
e menaxhimit të punës së tyre ditore 
në organizatë. Këto trajnime i ka 
mbajtur Akademia për Trajnime dhe 
Asistencë Teknike - ATTA.

Zbatimi i pakos trajnuese është 
organizuar në formë punëtorish dhe 
në interakcion të vazhdueshëm me 
pjesëmarrësit, në module një dhe dy 
ditore, për modul trajnimi;

1.  Planifikimi Strategjik,me   
Metoden e Kornizës Logjike

2.  Planifikimi Operacional

3.  Raportimi, Monitorimi dhe 
Evaluimi

4.  Shkathtësitë e Ngritjes së 
Fondeve

5.  Mediat si Mjet Strategjik për 
Promovim të Punës së OJQve

Modulet e trajnimit janë organizuar 
duke kombinuar pjesën teorike 
me punë praktike në grupe, 
duke simuluar tema nga puna 
e përditëshme e organizatave 
pjesëmarrëse në trajnim dhe 
natyrisht edhe duke dhënë detyra 
për t’i zgjidhur mbrenda hapësirave 
kohore në mes të moduleve 
trajnuese.

Punëtoritë janë udhëhequr nga tre 
trajner të certifikuar për TOT2,të 
cilët vijnë nga organizata të 
ndryshme të shoqërisë civile (KEC, 
ATTA dhe EUIRC) me përvojnë në 
sektor, në  fushën e planifikimit dhe 
të menagjimit të qëndrueshëm.
Trajnerët gjatë tërë kohës kanë 
shërbyer edhe si mentorë në 
distancë, duke u ofruar këshilla të 
vazhdueshme pjesëmarrëve për 
pakon trajnuese, përderisa të gjitha 
çështjet të jenë sqaruar dhe zgjidhur 
në tërësi.

Për të gjitha modulet e trajnimit veç 
e veç, janë zhvilluar dhe shpërndarë 
materiale të mjaftueshme trajnimi 
(për nivelin e avancuar), në manuale 
dhe në formë elektronike (CD 
verzion) dhe materiale leximi shtesë, 
për të gjithë pjesëmarrësit.

Me të përfunduar pakoja 
trajnuese,janë vlerësuar të 
gjitha punimet e punuara nga 

2  TOT (Trainer of Trainers)

Programet e Rrjetit OSI
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pjesëmarrësit të cilat i kishin për 
detyra praktike dhe për të gjithë 
ata janë shpërndarë certifikata 
për përfundim të sukseshmëm të 
seancave trajnuese.

Poashtu është bërë edhe vlerësimi 
i punës së trajnerëve nga 
pjesëmarrësit,përmes formës 
anonime të vlerësimit

ATTA dhe trajnerët janë të 
përkushtuar që edhe më të 
përfunduar pakoja trajnuese , do të 
vazhdojnë ti mbështesin në forma të 
ndryshme të gjithë pjesëmarrësit në 
këto punëtori,si në asistence teknike 
dhe konsulencë për aktivitetet e tyre 
në të ardhmën,pa shpenzime shtesë.

OJQ-të që janë mbështetur nga OSI 
Programi i Iniciativës së Shëndetit 
Mental, në vitin 2010 janë: Qendra 
Hadër, Klubi Dëshira, Downsyndrome 
Kosova dhe Kosova Mental Dissability 
Rights Initiative. 

Qendra Hadër – Prizren 
Qendra ditore Hadër edhe në 
vitin 2010 vazhdoi të merret me 
trajtimin dhe rehabilitimin psiko-
fizik të personave me aftësi te 
kufizuara mendore dhe përgatitjen 
e tyre për jetë të më të pavarur. 
Në kuadër të trajtimit psikofizik të 
këtyre personave qëllimi është që të 
aftësohen për kujdesje higjienike, 
përgatitje të ushqimit, blerje në 
treg, miqësimi me njerëz, paraqitja 
në vende publike, etj. Duke i 
aftësuar këta persona synohet që 
të bëhet integrimi i plotë i tyre në 
shoqëri. Njëkohësisht, Qendra Hadër 
angazhohet që ta ngrisë angazhimin 
institucional për përkrahje dhe 
mbështetje financiare të programeve 
për integrim të këtyre peronave.

Kjo qendër është e hapur 24 orë dhe 
vazhdon të shërbej edhe si konvikt 
për pesë persona/fëmijë të cilët janë 
pa përkujdesje prindërore. Këta 

fëmijë tashmë janë integruar dhe 
përshtatur në masë të madhe jetës 
në bashkësi.

Suksesi i kësaj qendre është 
aftësimi i dhjetra personave me 
aftësi të kufizuara për jetë të 
pavarur, integrimi i tyre në shoqëri 
dhe nxjerrja e disa prej tyre nga 
burgu shtëpiak. Një pjesë e madhe 
e personave me aftësi të kufizuara 
që trajtohen në këtë qendër kanë 
përfituar shumë dhe kanë ndryshuar 
mënyrën e jetës, kanë gjetur 
relaksim në këtë qendër. Gjashtë 
fëmijë të moshave të ndryshme janë 
aftësuar për shkollim të rregullt. 
Pesë persona të rritur janë aftësuar 
për punë dhe janë punësuar.

Qendra Ditore Klubi 
Dëshira – Prishtinë

Klubi Dëshira gjatë vitit 2010 
me aktivitete të shumta që ka 
organizuar është arritur që  personat 
me aftësi të kufizuar të pavarësohen 
për jetën e tyre dhe të bëhen pjesë e 
shoqërisë dhe jo më barrë e saj.
Aktivitetet në këtë qendër ditore 
janë të shumta, si: kurse te shkrimit 
dhe leximit, matematikës, gjuhës 
angleze dhe kompjuterit; ligjërata 
për edukimin shëndetësor dhe 
ligjërata për familjarët të cilëve 
iu është spjeguar për sëmundjen, 
informimin e saktë se si të sillen 
me anëtarët e tyre të familjes, kur 
duhen të këshillohen me mjekun dhe 
cfarë masash të mirren në rastet e 
krizave apo përkeqesimeve.

Kursi i shkrim leximit – 
në Klubin Dëshira  një numër  i 
konsiderueshem  i anëtareve nuk e 
kanë vijuar shkollimin primar dhe u 
mungojnë njohurit e shkrim/leximit 
të cilat gradualisht i përfitojnë me 
aktivitetet që u ofrohen në klub në 
këtë fushë. Këta persona dhe pse 
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në moshë më të rritur nuk kanë 
pasur mundësi të ndjekin shkollimin 
për arsye se kanë pasur probleme 
shëndetsore apo probleme se 
familjarët nuk kanë pasur mundësi 
t’i dëergojnë në shkollim për arsye të 
stigmës.

Kursi i   Matematikes 
- gjithashtu është zhvilluar në 
baza javore dhe mësohen gjërat 
elementare për të cilat kanë nevojë 
anëtarët.

Kursi  i Gjuhes angleze - 
është një ndër aktivitetet më të 
pëlqyera nga anëtarët. Një pjesë 
e tyre e kanë përvetësuar shumë 
këtë gjuhë dhe dinë të komunikojnë 
shumë mirë si dhe ta marrin rolin 
për t’i trajnuar të tjeret.

Kursi i kompjuterit - 
gjithashtu ka vazhduar të zgjojë 
interesim të madh tek anëtarët e 
Klubit pasi që për ta  kompjuteri 
ka qenë i paarritshëm. Sidomos 
përdorimi i internetit për ta është 
shumë i nevojshëm dhe përdoret si 
një lloj rehabilitimi psiqik.

Ligjeratat e vazhdueshme 
me grupin e familjarëve 
– Në këto ligjërata janë spjeguar 
ecuritë e sëmundjes që i kanë 
anëtarët e familjes se tyre, 
informimi më i saktë se si duhet 
vet ata të sillen me këta persona, 
kur duhet te këshillohet mjeku, 
në çfarë periudhe kohore duhet të 
kontrollohet, kur duhet marrë masa 
apo medikamente në rastet e krizave 
apo peëkeqësimeve.

Vizitat shtëpiake - janë ato të 
cilat çdo ditë janë organizuar. Këto 
vizita janë bërë në ato raste kur 
vet familjarët kanë kërkuar për të 
intervenuar Klubin Dëshira, apo këto 
janë realizuar nëse ndonjëri prej 

anëtarëve nuk ka ardhur një kohë të 
gjatë në Klub.

Bashkëpunimi me Qendrat 
e Shëndetit Mendor - është 
një aktivitet të cilin Klubi e bën 
vazhdimisht me qëllim të shkëmbimit 
të përvojave të ndërsjellta. 

Kosova Mental Dissability 
Rights Initiative - KMDRI

“Promovimi i gjithperfshirjes se 
personave me aftësi te kufizuara 
mendore- Mbështetë Përkrahjen, 
Ndalë Izolimin” (raport për 6 muaj 
të realizimit të projektit. Projekti 
përfundon në maj 2011)

Qëllimi i përgjithshem i këtij projekti 
është të rris gjithpërfshirjën e 
personave me aftësi të kufizuara 
mendore në shoqërinë kosovare.  

Që nga fillimi i implementimit të 
projektit, e deri në përfundimin e 
fazës së parë të implementimit, 
është arritur të përfundoj me 
sukses aktivitetet e synuara për 
këtë periudhë, të cilat po ashtu 
kanë kontribuar edhe në arritjen e 
objektivave. 

Përfituesit e drejtpërdrejtë të 
projektit të K-MDRI janë persona 
me aftësi te kufizuara intelektuale 
që jetojnë në komunitet, anëtarët 
e organizatës Ne për Ne, Banorët 
me aftësi të kufizuar Intelektule nga 
Instituti Special Shtime, punonjësit 
e këtij instituti, familjarët e 
anëtarëve të organizatës Ne për Ne, 
përfaqësues të Ministrisë së Punës 
dhe Mirëqenies Sociale, Ministrisë së 
Arsimit, Përpiluesit e Politikave,  të 
rinjtë, studentët, mësimdhënësit, 
punonjësit të shëndetit mendor, dhe 
përfaqësues të shoqërisë civile.
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Aktivitetet që janë realizuar 

1. Takime të përbashkëta të vetë 
avokuesve me aftësi të kufizuara 
mendore me përfaqësues të 
shoqërisë civile dhe aktivist të 
të drejtave të njeriut- Përgjatë 
periudhës së parë të këtij projekti, 
K-MDRI ka asistuar vetë avokuesit 
e organizatës Ne për Ne, në 
organizimin e dy takimeve, përmes 
së cilave ata kanë pasur mundësi të 
promovojnë organizatën Ne për Ne, 
dhe fillojnë rrjetizimin me individ e 
organizata të tjera aktive në Kosovë. 
Përmes këtij aktiviteti, këto grupe 
patën rastin të takohen me activist 
të organizatës së personave të 
verbër në Pejë, dhe përfaqësues 
së kuvendit komunal nga Peja; 
dhe të rinjë të shkollës së mesme 
Haxhi Zeka. Ndërsa, takimi I dytë 
u organizua për anëtarët e grupit 
të Kamenicës, dhe nga ky takim, 
anëtarët e organizatës Ne për Ne 
kishin mundësi të takohen me 
kordinatorët e organizatës Handikos, 
dhe të rinjë nga qendra rinore në 
komunën e Kamenicës. 

2. Takimet e rregullta te vetë-
avokuesve në komunën e 
Prishtinës, Pejës, Kamenicës, 
Kacanikut/Hanit të Elezit dhe 
Shtimës- Përgjatë periudhës gjashtë 
mujore, K-MDRI ka asistuar anëtarët 
e grupeve të përkrahjës për dhe 
nga personat me aftësi të kufizuara 
intelektuale të mbajnë takimet e 
tyre të rregullta mujore. Ndër temat 
kryesore të diskutuara përgjatë 
këtyre takimeve ishin shqetësimet 
e vetë avokuese, si: pamundësia e 
tyre për arsimim dhe gjithpërfshirje 
në shoqërinë kosovare; nevoja 
për vazhdimin e përkrahjes nga 
organizatat e tjera, kushtet e 
renda ekonomike, nevoja per 
pavaresim, barrierat nga prinderit 
dhe komuniteti, dhe shumë qështje 
të tjera, të ndërlidhura me sfidat nga 

jeta e tyre e përditshme. 

3. Vizita mujore në familje; 
K-MDRI përgjatë periudhës gjashtë 
mujore, në bashkëpunim me 
anëtarët e Ne për Në, dhe studentët 
vullnetar, ka realizuar gjithësejt 5 
vizita në familjet e personave me 
aftësi të kufizuara intelektuale, 
përbatësisht tek bashkëmoshatarët e 
anëtarëve të organizatës Ne për Ne. 

4. Realizimi i Ligjëratës në 
Universitetin e Prishtinës- Në 
fillim të muajit Nëntor, për studentët 
e vitit të parë të studimeve në 
departamentin e Psikologjisë, 
K-MDRI ka asistuar vetë avokuesit 
Ardian Kabashi, Ilirana Berisha, dhe 
Fatime Berisha nga Ne per Ne, të 
realizojnë një ligjeratë për ngritjen 
e vetëdijes së tyre për të drejtat 
e njeriut të personave me aftësi 
të kufizuara mendore. Ligjerata 
është titulluar Mësoni nga Ne për 
Ne, ndersa prezantimet e këtyre 
panelistëve ishin të fokusuara në 
faktorët me të cilët ballafaqoheshin 
ata,  të cilat janë rezultati i stigmës 
dhe paragjykimeve nga të tjerët.  

5. Realizimi i ligjeratës nga 
K-MDRI për mësimdhënësit 
e shkollave fillore në kuadër 
të programit për ngritjen e 
cilësive të mësimdhënjes dhe 
gjithpërfshirjes së nxënësve me 
aftësi të kufizuara intelektuale 
në sistemin e rregullt shkollor- 
Në bashkëpunim me Ministrinë e 
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, 
dhe Zyrës Finlandeze për Zhvillimin e 
Arsimit në kuadër të kësaj Ministrie, 
K-MDRI arriti të realizoj një ligjeratë 
për mësimdhënsit e shkollave të 
rregullta fillore nga disa komuna 
të Kosovës, se si duhet integruar 
nxënësit me aftësi të kufizuara 
intelektuale në sistemin e rregullt 
shkollor. 
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6. Programi i Vullnetarëve: 
Përgjatë implementimit të projekti, 
K-MDRI ka arritur që vazhdimisht 
në mënyrë jo-formale të trajnoj 
studentët e rinj nga departamenti i 
psikologjisë, për të drejtat e njeriut 
të personave me aftësi të kufizuara 
intelektuale. Deir më tani, K-MDRI 
ka aktualisht të angazhuar 14 
student, të cilët ndihmojnë grupet 
e përkrahjes si dhe koordinatorin e 
grupeve të përkrahjes në mbajtjen 
e takimeve të rregullta mujore, në 
krijimin e kontakteve të ndryshme 
si dhe janë pjesëmarrës në vizitat 
në familje. Po ashtu, përgjatë 
muajit Shtator, programit të 
vullnetarëve në kuadër të projektit, 
i është bashkangjitur edhe një 
student gjerman, Benjamin Ize, i 
cili është angazhuar në realizimin 
e aktiviteteve të projektit përgjatë 
kësaj periudhe, andaj ai ishte 
prezent në takimet e grupeve, një 
pjesë të kohës e kaloj edhe në zyren 
e K-MDRI si dhe ndihmën e stafit të 
K-MDRI vizitoj Institutin Special në 
Shtime dhe u takua me banorët e 
këtij institucioni. 

7. Vizitat në Institucionin Special 
SHtime: Në kuadër të projektit, 
përgjatë kësaj periudhë, K-MDRI, 
së bashku me vullnetarët dhe vetë 
avokuesit po ashtu ka realizuar një 
sër vizitash edhe në Institutin Special 
në SHtime. Qëllimi i këtyre vizitave 
ishte që banorët e institucionit 
special në Shtime të njiheshim me 
vetë avokuesit e organizatës Ne 
për Ne, dhe ata tu ndihmojnë në 
fuqizimin dhe vetë avokimin për të 
drejtat e tyre.

8. Rrjetëzimi & Ndikimi në 
Reformimin e Politikave 
Nacionale: K-MDRI po ashtu 
ka arritur të realizojë takime të 
përbashkëta me organizatat e tjera 
aktive në Kosovë në fushën e të 
drejtave të njeriut dhe aftësisë së 
kufizuar, me  qëllim të  reagimit 

të përbashkët dhe evokimit për të 
drejtat e njeriut të personave me 
aftësi të kufizuara tek institucionet 
e Kosovës dhe përpiluesit e 
politikave. Vazhdimisht ka 
participuar në takimet e orgnizuara 
nga Institucionet e Kosovës për 
diskutimin e këtyre politikave, dhe 
ka prezantuar rekomandimet e 
saj. Po ashtu, gjatë kësaj periudhe 
raportuese,ne muajin Nentor K-MDRI 
ka realizuar takime të rregullta me 
organizatën Doën Syndrome Kosova, 
Klubin Dëshira, dhe Handikos me 
qëllim të realizimit të aktiviteve 
të përbashkëta për shënimin e 
datës 3 Dhjetor, përkatësisht ditës 
ndërkombëtare të përsonave me 
aftësi të kufizuara, dhe identifikimin 
e rekomandimeve të përbashkëta me 
këto organizata, në zbatueshmërine 
e ligjeve dhe politikave nacionale, 
përfshire edhe planin nacional të 
aftësisë së kufizuar dhe paraqitjen 
e tyre tek përpiluesit e këtyre 
politikave, përkatësisht Institucionet 
e Kosovës.  

Sidocoftë, përvec aktiviteteve të 
përrbashkëta me organizatat e tjera 
me qëllim avokimi tek institucionet e 
Kosovës, per implementimin e planit 
nacional për personat me aftëesi të 
kufizuar,  K-MDRi përgjatë muajit 
Shtator dhe Tetor, po  ashtu është 
takuar edhe me përfaqësues të Zyrës 
së Kryeministrit për Qeverisje të 
Mirë, dhe përfaqësues nga Ministria 
e Punës dhe Mireqenies Sociale.

Downsyndrome Kosova - 
DSK

Kjo organizatë ofron  shërbime të 
ndërhyrjes së hershme dhe edukimit 
për personat me Sindromin Down në 
pesë (5) Qendrat Burimore. Gjithsej, 
230 fëmijë kanë përfituar nga këto 
shërbime në pesë Qendrat Burimore. 
Rregullisht 34 fëmijë me sindromin 
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Down, të  dy grup moshave të 
ndryshme 2-4 dhe 4-9 vjeç kanë 
përfituar shërbimet  e ofruara në 
Prishtinë. Ndërsa, 22 në Gjakovë, 17 
në Prizren dhe 9 në Mitrovicë. Përveç 
kësaj, DSK ka nënshkruar në  muajin 
shkurt 2010 një memorandum 
bashkëpunimi me Qendrën Kryesore 
Familjare  në komunën e Ferizajt 
e cila ka të bëjë e shfrytëzimin e 
shërbimeve ekzistuese si terapi për 
të folur dhe fizioterapi.
Nga kjo qendër janë ofruar shërbime 
dhe  informata për më shumë se 
230 prindër të fëmijëve me aftësi 
të kufizuara. Poashtu janë bërë 
vizita në familje, në klinika si dhe 
ndërmjetësime në plotësimin e 
aplikacioneve për ndihmën materiale 
të familjeve që kanë fëmijë me 
aftësi te kufizuar. Këto aktivitete 
janë zhvilluar nga Grupi Mbështetës 
i Prindërve-GPM, të cilët gjatë tërë 
vitit, kanë zhvilluar edhe një numër 
të konsiderueshëm të takimeve 
në vendin e tyre - Kafenenë X21 
(Programi X21). Për me tepër kanë 
inkurajuar prindërit dhe anëtarët 
tjerë të familjes për të vizituar 
shërbimet ekzistuese dhe të 
largohen nga rutina e mërzitshëm e 
tyre dhe  izolimi, si dhe për te  ndarë 
shqetësimet, nevojat të përbashkëta 
dhe shkëmbimin e informacionit në 
lidhje me zhvillimin e fëmijëve  tyre 
në përgjithësi. GMP-ja, me kërkesën 
e prindërve të fëmijëve të cilët 
janë të përfshirë në dy Programe 
(Programi  i ndërhyrjes së hershme 
dhe Programi X21), kanë siguruar 
ekspertë në fushën e gjenetike, 
edukimit, pediatër,  dhe gazetarët 
që të zhvillojnë takime në grupe për 
prindër.
Shumica e familjarëve të vizituar 
nga stafi i DSK-ës, janë mirëpritur. 
Gjatë këtyre vizitave, DSK i ka 
kushtuar vëmendje implementimit 
të Udhëzimit Administrativ Nr . 
06/2005 për ndihmë materiale, në 
bazë të ligjit Nr 02/L-17 ( Ligji për 
Familjet  dhe shërbimet sociale). Pas 

një thirrje zyrtare (05 shkurt 2009) 
nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies 
Sociale për familjet që kanë fëmijë 
me aftësi të kufizuara për të 
aplikuar për ndihmë materiale, asnjë 
informacion shtesë nuk është dhënë 
nga autoritetet.

DSK ka krijuar dy (2) grupet 
mbështetëse të prindërve në të dy 
anët e Mitrovicës. Ka organizuar 
tetë (8) takime informative me 
komunitetin, duke përfshirë 
personelin e shkollës dhe personelin 
e  shëndetësisë. Gjithsej ka 
përfshirë13 pedagogë që kanë 
dhënë prezantimet e tyre në temat 
si: të drejtat e njeriut, zhvillimit 
i komunikimit dhe të ushqyerit,  
aspekte nga fusha e mjekësisë/
pediatrisë, arsimin gjithpërfshirës 
dhe mobilizimin e komunitetit. 
Gjatë vitit 2010 janë organizuar 
katër (4)  media reportazhe. Janë 
mbuluar aktivitetet që zhvillohen 
në programin X21, si dhe gjatë  
shënimit të ditës botërore për 
personat me sindromën Down  me 
21 mars tri kanalet kombëtare kanë 
mbuluar aktivitetin duke transmetuar 
intervista dhe programin e shënimit 
të ditës botërore, duke përfshirë 
edhe 6 gazeta, si dhe disa media 
elektronike dhe mediume sociale dhe 
një emision ne  KTV "Anima".
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Tabela e granteve

Emri i projektit Emri i projektit Shuma

Mbështetja dhe integrimi i personave me 
probleme të shëndetit mental Klubi Dëshira 28,551.22

Mbështetja dhe integrimi i personave me 
down syndrome në shoqërinë kosovare

Down 
Syndrome 
Kosova

26,285.62

Promovimi i inkuadrimit të personave 
me aftësi të kufizuar mentale: Mbështet 
integrimin, Ndal segreminin

K-MDRI 20,277.39

Preventiva e institucionalizimit dhe 
mbështetja nga ana e komunitetit 
për personat me aftësi të kufizuara 
intelektuale dhe mentale në Prizren

Qendra Hadër 7280.67

Cikël trajnimesh për grantistët e 
programit të shëndetit mental OJQ ATTA 2500 

Mbështetje Qendrës Hadër Qendra Hadër 2790.80

Qendra Arsimore e 
Kosovës - Programi 
Parashkollor Hap pas 
Hapi

Në fund të vitit 2010, Programi i 
Rrjetit – Edukimi Parashkollor Hap 
pas Hapi alokoi shumën prej $ 
25.000 e cili do të përdoret në vitin 
2011. Kjo shumë e mjeteve do të 
përdoret për oditim, përkthim të 
materialeve, udhëtime, evaluim dhe 
një pjesë e vogël e buxhetit është 
për shpenzime të përgjithshme të 
programit Hap pas Hapi.

Tabela e granteve

Emri i projektit Emri i projektit Shuma

Edukimi Parashkollor Hap pas Hapi QAK (KEC) $ 25 000
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Pasqyrë e granteve të 
vogla e miratuar brenda 
Fondit Emergjent 2010

Z. George Soros krijoi Fondin 
Emergjent si fond ekstra buxhetor 
për shtetet ku Open Society Institute 
është tradicionalisht prezent për të 
ndikuar në përmirësimin e situatës 
në disa nga çështjet socio-ekonomike 
më të ndikuara nga krizën globale 
financiare. Ky fond ka për qëllim të 
siguroj se arritjet e mëhershme drejt 
qëllimeve të një Shoqërie të Hapur  
të mos ngecin apo shkojnë mbrapa 
duke qenë të ndikuara nga tensioni 
ekonomik i shkaktuar nga kriza. 
Për mes këtij fondi synohen projekte 
që adresojnë nevoja urgjente të 
shtresave më të rrezikuara të një 
shoqërie. Këto grupe të rrezikuara 
janë jo vetëm ato që tradicionalisht 
i shohim si të tilla (grupe të 
margjinalizuara nga varfëria, 
përkatësia etnike, bindjet dhe 
shprehitë etj.) por janë edhe shtresa 
të tëra shoqërore (si psh. klasa e 
mesme) që dikur kanë qëndruar 
shumë ma mirë, por që ndryshimet 
shoqërore e sidomos kriza financiare, 
që në Kosovë ka ardhur nëpërmes 
të investimeve të ndalura, ndihmave 
të zvogëluara nga diaspora si dhe 
humbjeve direkte që kanë pasur 
institucionet e ndryshme (psh. fondi 
pensional), i kane bërë të jenë grup i 
rrezikuar. 
Deri më tani Fondacioni i Kosovës 
për Shoqëri të Hapur ka mbështetur 
18 projekte të ndryshme në shumë 
totale prej $ 300 000 permes tri 
konkurseve të hapura.   
Në vazhdim gjinden përshkrimet e 
shkurta të projekteve të mbështetura 

në vitin 2010 të përzgjedhura 
përmes dy konkurseve. 

Konkursi i Parë

Titulli i projektit: Përkrahja 
pensionistëve për të udhëhequr një 
jetë të shëndetshme dhe inkurajimi 
i pjesëmarrjes së tyre në jetën 
shoqërore në komunitetin e tyre. 

Dorëzuar nga: 
Forumi për Iniciativë Demokratike 
Kohëzgjatja e projektit: 
Maj-Nëntor
KFOS çmimi: 14 700 €

Përshkrimi: Forumi për Iniciativë 
Demokratike propozon të zbatohet 
një projekt që do t’i qaset  
pensionistëve të Gjakovës dhe do 
t’i adresojë nevojat  e tyre në rritje 
në fushën e kujdesit preventiv 
shëndetësor dhe socializim. 
Aktualisht, gjendja e pensionistëve 
të Gjakovës nuk ndryshon nga 
ajo e pjesës tjetër të Kosovës, 
kur është fjala për nevojat e 
paplotësuara të kujdesit shëndetësor, 
mbrojtjes sociale, rrethanat e 
rënda ekonomike, etj. Përveç kësaj, 
Gjakova ka qenë një nga zonat më 
të prekura nga konflikti në Kosovë 
në vitin 1999, gjatë të cilit shumë 
njerëz kanë humbur familjet e 
tyre ose anëtarët e familjes së 
tyre. Çrregullimet post-traumatike 
të stresit, shumë të theksuara 
dhe të shoqëruara me situatën 
e dhimbshme sociale, ndikojnë 
thellë në jetën e pensionistëve. 
Prandaj, Forumi për Iniciativë 
Demokratike propozon të zbatohen 
veprimtaritë me kosto të ulët, që 
do t’iu mundësojnë pensionistëve 

Fondi Emergjent
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të dyja shërbime dhe një shans për 
pjesëmarrje në skenën sociale të 
Gjakovës. Aktivitetet do të mbulojnë 
shpenzimet e një mjeku, bisedimet 
mbi atë se si të udhëheqin një jetë 
të shëndetshme duke i njoftuar 
me një dietë të përshtatshme dhe 
një shportë të lirë të ushqimit dhe 
aktivitetet fizike. Gjithashtu, do të 
ofrohet orientimi në shërbimet e 
parashikuara me ligj për pensionistët 
që duan të fillojnë një biznes të 
vogël. Më tutje, do të punojnë 
ngushtë me autoritetet lokale në 
aktivizimin e resurseve lokale dhe 
qendrore për të përmirësuar statusin 
e pensionistëve me anë të programit 
të politikave lokale. Një pjesë e 
fondeve të kërkuara do të mbulojë 
koston e pajisjeve të nevojshme për 
të lehtësuar zbatimin e aktiviteteve, 
përmirësimin e renovimit duke 
i mbuluar bazat, me qëllim për 
ta kthyer hapësirën fizike në një 
ambient mikpritës dhe të dobishëm 
gjatë jetës së projektit dhe pas asaj. 
Mbështetja shtesë për projekt do të  
nxirret nga qeveria lokale, bizneset 
lokale dhe donatorët e mundshëm. 

Titulli i projektit:
“You are not alone” 
Dorëzuar nga:
Rrjeti Informativ i Kosovës “Mitrovica 
Press” 
Kohëzgjatja e projektit:
 Prill-Dhjetor, 2010
KFOS çmimi: 
10 000 €

Përshkrimi:Fëmijët jetim të 
vendosur nën kujdestari dhe nëpër 
jetimoret, janë duke u prekur nga 
kriza ekonomike, pasi që mbështetja 
financiare e caktuar për ata 
vazhdimisht zvogëlohet nga ana e 
institucioneve shtetërore. Për t’i bërë 
gjërat më keq, shumë organizata 
ndërkombëtare që iu kanë dhënë 
ndihmë janë tërhequr nga Kosova, 
duke krijuar një vakum që askush 

nuk merr përsipër që ta plotësojë. 
Shumica e ndihmës së dhënë për 
mbështetjen e pamjaftueshme 
financiare vjen nga bizneset dhe 
donacionet private, por jo në 
mënyrë të rregullt. Prandaj, Rrjeti 
Informativ i Kosovës, ka për qëllim 
të mbështesë 250 fëmijë jetimë 
në komunën e Mitrovicës duke u 
ofruar atyre ushqim, asistencë 
mjekësore, rroba, pajisje higjienike 
dhe aktivitetet edukative. Fondet 
e kërkuara do të ndihmojnë në 
sigurimin e kushteve më të mira 
të jetesës për jetimet, kujdesin 
mjekësor dhe përmirësimi i kushteve 
dhe normave higjienike. Gjithashtu, 
aktivitetet arsimore do të sigurojnë 
përparimin e tyre në shkollë dhe do 
t’iu ofrojnë me aftësitë e nevojshme 
sociale. 

Titulli i projektit: 
Të përmirësojmë jetën e të 
moshuarve me kujdes shtëpiak  
Dorëzuar nga: 
“Iniciativa 6” 
Kohëzgjatja e projektit:
Prill-Dhjetor 2010
KFOS Çmimi: 
15 000 €

Përshkrimi: 
“Iniciativa 6” ka vërejtur faktin e 
tmerrshëm që shumë qytetarë të 
moshuar që jetojnë në qytetin e 
Prizrenit jetojnë të vetmuar, me fare 
pak apo aspak ndihmë. Pasardhësit 
e tyre në shumtën e rasteve kanë 
emigruar jashtë vendit, ose thjeshtë 
të moshuarit nuk kanë as familjarë 
ose dikë të afërm te kush mund të 
mbështetën. Pensionimi në shtëpi 
nuk është një mundësi për ata, pasi 
që hapësira është e kufizuar në 
shtëpitë e tilla, dhe ata preferojnë 
të qëndrojnë në shtëpitë e tyre, ku 
kanë jetuar deri më tani, ku rritet 
besimi i tyre dhe i mbajnë kontaktet 
me miqtë dhe fqinjët në lagjen e 
tyre. “Iniciative 6” propozon që të 
trajnohen individët e kujdesit që 
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do të ofrojnë kujdes dhe përkrahje 
për 40 (dyzet) qytetarë të moshuar 
të Prizrenit, të cilët jetojnë vetëm 
dhe janë të sëmurë ose të dobët 
fizikisht për të kryer rutinën e tyre 
të përditshme. Projekti i propozuar 
ka për qëllim që të identifikon dhjetë 
individë që do t’i trajnojë se si të 
kujdesën dhe të ofrojnë shërbime 
për qytetarët e moshuar. Ofruesit 
e përzgjedhur të kujdesit do të 
ofrojnë kujdesin në aktivitetet në 
vijim: sigurimi dhe blerja e ushqimit 
të tyre, pastrimi i shtëpisë, gatim 
i ushqimit dhe shoqërimi i tyre 
nëpër aktivitetet e komunitetit. 
Në rast të sëmundjes, kujdestarët 
e të moshuarve do t’i dërgojnë te 
mjeku ose ne spital për trajtim ose 
për sigurim të barërave. Ata do t’i 
shoqërojnë dhe do t’i dërgojnë në 
ecje të përditshme për t’i mbajtur në 
formë. Kujdestarët e të moshuarve 
gjithashtu do t’i mbajnë të moshuarit 
vigjilent dhe të informuar, duke 
iu lexuar dhe përcjellë lajme për 
çdo ditë nga programet televizive. 
“Iniciativa 6” beson se një ndihmë e 
tillë do të rivendosë dhe do të ruaj 
dinjitetin e qytetarëve të moshuar, 
dhe njëkohësisht, do të krijojë 
një ambient mbështetës për ata. 
Praktikat dhe përvojat e mira të 
projektit do të emitohen nëpër radio 
dhe TV lokale. 

Titulli i projektit: 
Zhvillimi i fermave dhe bletarisë në 
komunën e Dragashit
Dorëzuar nga:
Shoqata e Fermerëve dhe Bletarëve 
të Dragashit, “Majcina Dushica”
Kohëzgjatja e projektit: 
Prill-Dhjetor, 2010
KFOS çmimi:  
10 000 €

Përshkrimi: Shoqata e Fermerëve
dhe bletarëve të Dragashit propozon 
një projekt për gjenerimin e të 
ardhurave në përmirësimin e 
bujqësisë dhe ngritjen e biznesit të 

bletarisë në komunën e Dragashit. 
Të dy bizneset konsiderohen si 
fitimprurëse, duke pasur parasysh 
se komuna e Dragashit është një 
komunë rurale me shumë potencial 
dhe është e njohur për produktet e 
qumështit dhe produktet bujqësore. 
Megjithatë, mjetet financiare të 
individëve në zonën e Dragashit 
janë të pasigurta dhe shumica 
kryesisht zgjedhë të emigrojë në 
vendet e tjera të ish Jugosllavisë, 
dhe të kryen punë të ndryshme 
shërbëtore. Të ardhurat shfrytëzohen 
për të mbajtur familjen në shtëpi 
dhe për të gjeneruar çdo kursim që 
më vonë gjithashtu do të përdoret 
për përmirësimin e ekonomisë 
bujqësore në shtëpi. Pavarësisht 
nga përpjekjet e tyre të vështira, 
të ardhurat e krijuara gjatë punës 
së tyre jashtë vendit nuk janë të 
qëndrueshme dhe në këtë krizë 
ekonomike për të gjetur punë diku 
tjetër është bërë më vështirë se 
kurrë. Më tej, institucionet financiare 
në Kosovë i aplikojnë normat e larta 
të interesit për huatë dhe kreditë 
për bizneset e vogla. Prandaj, 
Shoqata propozon një projekt për 
gjenerimin e të ardhurave që me 
anë të grantëve të vogla do t’i 
ndihmojë prodhuesve lokal që të 
krijojnë apo përmirësojnë biznesin e 
tyre. Përveç aktivitetit të granteve, 
Shoqata do të sigurojë asistencë 
teknike në përmirësimin e bizneseve 
ekzistuese dhe ndërtimin e atyre të 
reja, mbrojtjen e produkteve dhe 
regjistrimin e tyre sipas legjislacionit 
të Kosovës. Projekti gjithashtu do 
të mbështesë edhe gratë që janë 
të gatshme për të startuar biznesin 
e tyre dhe do të kontribuojnë ne 
rritjen e të ardhurave të familjes 
përmes aktiviteteve që gjenerojnë të 
ardhura. 

Titulli i projektit: 
Krijimi i mundësive të punësimit për 
personat me aftësi të kufizuara  
Dorëzuar nga:  Handicap Kosova
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Kohëzgjatja e projektit: 
Prill-Dhjetor, 2010
KFOS çmimi: 15 000 €
Përshkrimi: Përderisa legjislacioni 
në Kosovë është i vetëdijshëm se 
të drejtat e personave me aftësi të 
kufizuara dhe veprimet janë duke 
u marrë nga nivelet më të larta të 
institucioneve shtetërore, punësimi 
i tyre nga sektori publik dhe privat 
mbetet në numër simbolik. Handicap 
Kosova propozon punësimin e 25 
personave me aftësi të kufizuara 
dhe trajnimin e tyre në përputhje 
me nevojat dhe kërkesat e tregut. 
Handicap Kosova do të krijojë lidhje 
me kompanitë private dhe publike 
dhe do të merr porositë/detyrat 
që do të kryhen nga personat me 
aftësitë e kufizuara, në lokacionet 
e tyre ku nuk do të kërkohen orë 
të gjata dhe të mundimshme pune. 
Duke pas parasysh krizën aktuale, 
shumë biznese kanë zgjedhë të 
mirëmbajnë një numër të vogël të 
të punësuarve me kohë të plotë 
dhe t’i transferojnë shërbimet dhe 
produktet e tyre. Qasja që është 
propozuar është e re dhe e panjohur. 

Titulli i projektit:
Ndihma fëmijëve me disgrafi dhe 
disleksi në zhvillimin e aftësive të 
tyre të shkrimit dhe të leximit
Dorëzuar nga:
“Shkolla XXI” - OJQ 
Kohëzgjatja e projektit: 
Prill-Dhjetor, 2010
KFOS Çmimi:  10 000 €

Përshkrimi: Fëmijët që vuajnë 
nga disgrafia dhe disleksia shpesh 
janë duke u trajtuar në shkollë 
dhe nga ana e sistemit arsimor, si 
një tërësi, si nxënësit me qëndrim 
jo të drejtë të mësuarit dhe me 
sjellje problematike. Për fat të 
keq, pikëpamjet e tilla në vendet 
ku mungojnë institucionet e 
specializuara dhe të aftësuara dhe 
ekspertët të aftë mbi çështjet e 

tilla janë të përhapura. Kosova në 
këtë rast nuk është një përjashtim. 
Shumë nga këta fëmijë nuk merr 
ndihmë të specializuar, kanë prirje 
për të lënë shkollën për shkak të 
progresit të ultë dhe shpesh bien në 
ose i kryejnë aktet e kriminalitetit. 
Shkolla XXI propozon një sërë 
aktivitetesh që do të ndihmojnë 
këtë grup të fëmijëve, që janë 
nxënësit e nivelit fillor të shkollave 
në Prishtinë. Aktivitetet e propozuara 
do t’iu sigurojnë fëmijëve me disgrafi 
dhe disleksi që të përfitojnë nga 
aktivitetet që përkrahin mësimin për 
të formuar shkronja, për të formuar 
shkrimin automatik të letrës, 
udhëzimet për gërmëzimin dhe 
strategjitë për kompozimin.  Shkolla 
XXI ka një staf të kualifikuar që do 
të zbatojë aktivitetet e tilla dhe do të 
ju ndihmojë fëmijëve të identifikuar 
me detyrat e shtëpisë dhe çështje 
emocionale të angazhohen plotësisht 
në shkollë dhe aktivitetet shoqërore. 
Aktivitetet e propozuara synojnë 
përmirësimin e: a) progresit cilësor 
të këtyre fëmijëve, b) udhëzimeve 
të specializuara në të gjitha aftësitë 
përkatëse që ndërhyjnë në të 
mësuarin e tyre të gjuhës së shkruar. 
Grupi i synuar i fëmijëve do të 
jenë ata që vijnë nga familjet me 
vështirësitë ekonomike, familjet me 
një prind ose ata jetimët që jetojnë 
nën kujdesin e një të afërmi apo 
anëtari të familjes. 

Gjithsej: 74 700 €

Konkursi i Dytë

Titulli i projektit: 
Fuqizimi i bizneseve joformale në 
Kosovë 
Dorëzuar nga: 
Iniciativa e Grave të Kosovës
Kohëzgjatja e projektit: 
Nëntor, 2010-Qershor, 2011
KFOS Çmimi: $ 16 600
Përshkrimi: Sektori joformal 
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në Kosovë, si çdo vend tjetër në 
zhvillim, llogarit në punësimin e 
numrit të madh të fuqisë punëtore. 
Një sërë faktorësh kontribuojnë 
në dukuritë e tilla, ndër të tjera: 
kapaciteti i kufizuar i ekonomisë 
formale për të gjeneruar vende 
punë nëpërmjet zgjerimit të linjave 
të biznesit, mungesa e aftësive 
adekuate dhe të nevojshme për 
fuqinë punëtore, mungesa e 
mundësive të trajnimit profesional 
për të siguruar fuqi punëtore 
me aftësitë e nevojshme nga 
ana e tregut të punës, mungesë 
e politikave të punësimit të 
përgjegjshëm, sistemi i komplikuar 
dhe i papërballueshëm kreditor i 
ofruar nga institucionet financiare 
në Kosovë, mungesa e njohurive në 
shndërrimin e biznesit joformal në 
atë formal, etj. 

Në vend të luftimit të biznesit 
joformal që shpesh mbetet i vetmi 
burim i të ardhurave për shumë 
familje të varfra dhe në mungesë të 
informacionit statistikor që cenon 
zhvillimin e punës efektive dhe të 
politikave të ndërmarrjes, Iniciativa 
e Grave të Kosovës propozon që të 
mbahen dhjetë (10) muaj trajnim 
dhe asistencë teknike për 20 biznese 
familjare në komunën e Gjakovës 
dhe fshatrat përreth për të zhvilluar 
dhe avancuar bizneset e tyre dhe për 
të hapur tregun në Kosovë dhe në 
diasporë. 

Projekti do të merret me grupet e 
cenueshme siç janë gratë, prindërit 
e vetëm, familjet e mëdha, dhe do 
të përfshijë pakicën etnike serbe 
që jeton në zonën gjeografike të 
projektit. Përveç kësaj, Iniciativa 
e Grave të Kosovës do të punojë 
ngushtë me Qendrën për Përkrahje 
të biznesit në Kosovë që ofron 
trajnime profesionale për ngritjen 
e ndërmarrjeve të vogla dhe të 
mesme dhe të krijon të holla për 
ndërmarrësit e rinj deri në 10,000.00 

për të filluar aktivitetin e biznesit 
privat. 

Titulli i projektit: 
Lehtësimi i integrimit të komunitetit 
Romë, Ashkali dhe Egjiptian  në 
Shoqërinë Kosovarë përmes Rrjetit 
të Qendrave Mësimore 
Dorëzuar nga:  
Balkan Sunflowers Kosovo
Kohëzgjatja e projektit: 
Nëntor 2010-Qershor 2011
KFOS Çmimi: $ 25 000

Përshkrimi: Rrjeti i Qendrave 
Mësimore ka dëshmuar të jetë i 
efektshëm në lehtësimin e integrimit 
të komuniteteve romë, ashkali dhe 
egjiptianë në shoqërinë kosovare. 
Deri më sot, ekzistenca e Qendrave 
Mësimore dhe aktivitetet e tyre 
të fokusuara kanë kontribuar në: 
a) uljen e ndjeshme të nivelit të 
braktisjes së shkollës fillore, b) 
rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve 
RAE në nivelin e shkollës së mesme 
dhe pas shkollës së mesme, c ) 
integrimin e fëmijëve të të kthyerve, 
duke pasur parasysh që regjistrimi 
dhe pjesëmarrja e tyre në sistemin 
e arsimit të Kosovës do të kishte 
qenë e pamendueshme, sidomos 
kur një numër i tyre nuk flasin asnjë 
nga gjuhët që fliten në Kosovë, d) 
përmirësimin e të ushqyerit dhe 
mirëqenies së fëmijëve që u përkasin 
familjeve të cilat jetojnë në varfëri 
ekstreme, f) komunikimin më të 
mirë në mes të grupeve etnike dhe 
në mes të komuniteteve RAE dhe 
qeverisë lokale, dhe më në fund, 
e) mundësinë e punësimit për 
anëtarët e komunitetit RAE përmes 
programeve të Qendrave Mësimore.

Në këtë moment, kontributi i 
Qendrave Mësimore mund të jetë i 
rrezikuar nga mungesa e fondeve të 
donatorëve dhe mungesa e alokimit 
të fondeve të komunës, që do të 
lehtësojnë integrimin e pakicave dhe 
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do ta përmirësojnë jetën e tyre.

Prandaj, projekti i propozuar ka për 
qëllim të ruajë vrullin e fituar me 
punë të vështirë në vitet e fundit, 
të avancojë çështjen e integrimit 
të minoriteteve, duke ndjekur një 
agjendë të fuqishme të avokimit në 
dialogun me qeverisjen qendrore 
dhe lokale, dhe presionin ndaj 
tyre për shpërndarjen e burimeve 
të mjaftueshme për zbatimin e 
strategjisë së Kosovës për integrimin 
e komuniteteve romë, ashkali dhe 
egjiptianë.

Rrjeti i Qendrave Mësimore do 
të përfitojë nda shfrytëzimi i 
ndërtesave publike pa pagesë, 
që do ta zvogëlojë koston 
administrative të projektit në 
mënyrë të konsiderueshme, në 
sajë të bashkëpunimit me organet 
e qeverisjes lokale. Ndërkohë, ky 
rrjet ka intensifikuar dialogun me 
Ministrinë e Arsimit të Kosovës për 
të përfituar nga alokimi i buxhetit 
për shërbimet që do të jepen për 
organet e ndryshme jo-qeveritare. 
Gjithashtu, UNICEF / Kosova 
vazhdon të mbështesë pjesërisht 
aktivitetet e Qendrave Mësimore.

Shkurtimisht, projekti i propozuar 
do të realizohet në 4 qytete, duke 
krijuar një ekip të qëndrueshëm dhe 
të përkushtuar prej 77 anëtarëve, 
kryesisht nga komunitetet romë, 
ashkali dhe egjiptianë të Kosovës, 
të cilët do ta mbështesin arsimimin 
e fëmijëve të prekshëm të këtyre 
komuniteteve.

Titulli i projektit: 
Mundësitë për gjenerimin e të 
ardhurave për familjet baritore
Dorëzuar nga:
Grauf – Shoqata e prodhuesve të 
bagëtisë 
Kohëzgjatja e projektit: 
Nëntor 2010-Qershor, 2011
KFOS çmimi: $ 11 700

Përshkrimi: Menjëherë pas 
luftës së Kosovës, donatorët e 
ndryshëm, në mënyrë bujare, kanë 
mbështetur fermerët e Kosovës 
për të filluar biznesin e tyre. Ndër 
të tjera, fermerët ishin njohur me 
shoqatën Grauf për mbarështimin 
e bagëtive nga Tiroli, që është 
përshtatur shumë mirë me klimën 
e Kosovës dhe kushtet baritore. 
Shoqata "Grauf" deri më sot ka 
marrë mbështetje nga Caritas-i 
Zviceran, USAID, dhe departamentet 
e bujqësisë të komunave të 
ndryshme. Shoqata propozon që 
të zgjerojë eksperiencën e saj dhe 
të ndihmojë familjet baritore në 
rajonin e Dragashi dhe Prizrenit, për 
të përmirësuar jetën e tyre përmes 
mbarështimit të bagëtive. Shoqata 
ka për qëllim që përmes buxhetit të 
propozuar të përmirësojë njohuritë 
dhe shkathtësitë e nevojshme të 
fermerëve, duke i njoftuar ata me 
metodat dhe teknikat për rritjen 
dhe mbarështimin e bagëtisë, rritjen 
e sasisë të produkteve të fituara 
nga bagëtia (qumësht, mish, lesh) 
dhe marketingun për shitjen e 
produkteve të tyre me çmime më të 
mira. Grupet e synuara i përkasin 
më të varfërve të kategorisë së të 
varfërve dhe të cilët mbijetojnë 
vetëm nga rritja e bagëtisë dhe 
shitja e produkteve të tyre. Grupet 
etnike që do të përfitojnë nga granti 
i propozuar janë të përkatësisë 
etnike goranë, boshnjakë dhe 
shqiptarë. Asistencë me parësi 
do t'i jepet grave që kalojnë kohë 
të konsiderueshme në ngritjen e 
bagëtisë, mbledhjen dhe shitjen e 
produkteve.

Titulli i projektit: 
Ndihma juridike për personat e 
margjinalizuar 
Dorëzuar nga: 
Klinika për ndihmën ligjore në 
Mitrovicë
Kohëzgjatja e projektit: 
Nëntor 2010-Maj, 2011
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KFOS çmimi:  $ 15 500

Përshkrimi: Qëllimi i përgjithshëm 
i projektit është të sigurojë ndihmë 
juridike pa pagesë dhe të promovojë 
qasjen në drejtësi për individët që 
kanë të ardhura të ulëta, me anë të 
ofrimit të shërbimeve mbështetëse 
juridike të vazhdueshme të cilësisë 
së lartë në një mënyrë me kosto 
efektive dhe efikase. Grupi i synuar 
do të jenë: pensionistët, të rinjtë, 
të papunët dhe të zhvendosurit, të 
cilët nuk mund të paguajnë këshillat 
ligjore dhe shërbimet ligjore, të 
tilla si këshillim ligjor, shërbimet 
për të shkruar parashtresat ligjore 
dhe dokumentet ligjore (kërkesa, 
deklarata, testamente, etj) që kanë 
të bëjnë me rastet e paraqitura në 
gjykatën e Mitrovicës dhe vende të 
tjera sipas nevojës, etj. 
Një grup avokatësh, të gjithë 
anëtarë të Odës së Avokatëve të 
Kosovës që janë të gatshëm të japin 
kohën dhe ekspertizën e tyre, do të 
ofrojnë këshillim për çështje ligjore 
të paraqitura nga personat në nevojë 
nga rajoni i Mitrovicës. Kohëzgjatja 
e projektit do të jetë 8 muaj dhe do 
të zbatohet nga grupi i ekspertëve 
i përbërë nga anëtarët e OJQ-së  
Klinika Ligjore, me ndihmën e OJQ-
së Qendra për Zhvillimin e Shoqërisë 
Civile. Programi do të menaxhohet 
nga menaxheri i projektit të Klinikës 
për Ndihmë Juridike të Mitrovicës 
me ndihmën e stafit të LCM. Përveç 
ndihmës juridike dhe shërbimeve 
të këshillimit, Klinika do të ofrojë 
informacione ligjore dhe do të 
lobojë, në bashkëpunim me grupet 
e tjera, në qeveri për politikat që 
ndikojnë negativisht në grupet e 
margjinalizuara të qytetarëve me të 
ardhura të ulëta.
Rezultati i paraparë i projektit është 
rritja e numrit të përfituesve të 
ndihmës ligjore falas dhe ngritja e 
vetëdijes për rëndësinë e sistemit 
ligjor të fortë dhe efikas në veri të 
Kosovës. Është e qartë se projekti 

synon të promovojë një sistem ligjor 
të fortë dhe funksional, ndërsa do të 
ndihmojë qytetarët të cilët nuk mund 

të sigurojnë shërbime ligjore.

Titulli i projektit: 
Mundësitë për gjenerimin e të 
ardhurave për kultivuesit e frutave 
Dorëzuar nga:
Shoqata e Kultivuesve të frutave 
Blagoje
Kohëzgjatja e projektit: 
Nëntor 2010-Qershor 2011
KFOS çmimi: $ 13 600

Përshkrimi: Shoqata e kultivuesve 
të frutave Blagoje, e themeluar 
që nga viti 2003, ka 7 anëtarë të 
përkatësisë boshnjake, egjiptiane 
dhe shqiptare. Shoqata zotëron 
4,000 pemë frutore; të gjitha 
të vendosura në kushtet e 
përshtatshme klimatike. Të gjithë 
anëtarët e Shoqatës janë kultivuesit 
e kualifikuar të frutave dhe me një 
përvojë solide në këtë fushë dhe 
kanë marrë pjesë në trajnimet e 
kualifikuara të ofruara nga ekspertët 
ndërkombëtarë. Aktualisht, për 
të zgjeruar, diversifikuar dhe 
plasuar produktet e tyre, për shkak 
mungesës së programeve financiare 
nga Ministria e Zhvillimit Rural dhe 
normat e larta të kredisë të aplikuara 
nga bankat dhe institucionet 
financiare në Kosovë, është bërë 
tejet e vështirë dhe vështirësitë e 
tilla do të kenë pasoja të tmerrshme 
për prodhuesit vendor duke i hedhur 
në falimentim. Ekziston edhe një 
mungesë të donatorëve në sektorin 
e bujqësisë dhe politikat aktuale të 
qeverisë për të inkurajuar prodhuesit 
vendor janë të dobëta edhe në 
rastet më të këqija, nuk ekzistojnë. 
Përmes grantit të propozuar, Shoqata 
ka për qëllim që të rrisë prodhimin 
e frutave, blerjen e pajisjeve të 
reja, teknologjinë dhe fidane dhe 
të përmirëson bashkëpunimin 
mes vreshtarëve dhe shitësve. 
Konsumatorët e Kosovës do të jenë 
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në gjendje të konsumojnë produktet 
vendore, të freskëta dhe me çmime 
shumë më të lira. Përveç në zonat 
e mësipërme të investimit për 
grantet e kërkuara, Shoqata synon 
zgjerimin e biznesit të frutave duke 
angazhuar njerëz të rinj dhe gratë 
si kultivues të mundshëm të frutave 
apo ndërmarrësit e ardhshëm. 

Titulli i projektit: 
Gjenerimi i të ardhurave – bizneset 
familjare
Dorëzuar nga: 
“PREHJA” Qendra e grave
Kohëzgjatja e projektit: 
Nëntor 2010-Qershor 2011
KFOS çmimi:  $ 13 600

Përshkrimi: Promovimi i 
vetëpunësimit dhe mundësitë e 
barabarta punësimi, rritja dhe 
transferimi i aftësive dhe njohurive, 
dhe zbutja e varfërisë së familjeve 
që jetojnë në prag të varfërisë 
ose nën kufirin e varfërisë, janë 
aktivitetet kyçe të projektit të 
propozuar. Qendra e Gruas synon 
të përdorë fondet e nevojshme 
të projektit të propozuar për të 
mbështetur krijimin dhe funksionimin 
e 15 serrë /fidanishte, në 48 metra 
katror për secilin. Serrë do të 
ndërtohet në pesë fshatra, në një 
mesatare prej tre për çdo fshat.  
Familjarët që do të përzgjidhen si 
përfituesit e projektit do të marrin 
farë, materialet për ndërtimin e 
serrës, insekticid. Përveç kësaj, do 
të mundësohet trajnimi dhe orientimi 
për 30 individë, dy për çdo familje 
do të merr aftësi dhe transferim të 
njohurive për t’iu mundësuar atyre 
të jenë të suksesshëm në këtë 
përpjekje. Përfituesit e trajnuar do të 
ndihmohen nga një ekspert përgjatë 
fazës fillestare. Pritet që familjet që 
do të përfitojnë nga kjo ndihmë të 
jenë në gjendje të mbulojnë nevojat 
e tyre dhe të jenë në gjendje të 
gjenerojnë të ardhura të vogla nga 

shitja e produkteve shtesë në treg. 

Gjithsej: $ 96 000 
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