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Fondacioni në vitin 2020
Viti 2020 ishte vit i Pandemisë. Nga mesi i marsit, i
gjith stafi filloi te punojë nga shtëpia. Kjo situatë e
re, e papritur, ndikoi në punën që fondacioni bëri
gjat këtij viti, në rend të parë duke e përshtatur
strategjinë e veprimit dhe planin aksional me
kushtet e reja. Vendimi i parë që morëm ishte që
një pjesë e madhe e fondeve dhe angazhimit të
stafit të ri-orientohet drejtë situatës së krijuar me
paraqitjen e pandemisë. Një qasje të njëjtë kanë
pasë të gjitha njësitë, gjeografike dhe tematike të
OSF dhe lidhja me kolegët tanë nga menaxhmenti
i OSF ishte e shpeshtë dhe bashkëpunuese. Si
rezultat, fondacioni ka arritur që në tremujorin e
dytë të këtij viti, të sigurojë buxhete shtesë, për
projektet që i ka përgatitur si përgjigje e parë
ndaj grupeve më të rrezikuara nga kjo epidemi.
Në tremujorin e dytë, në bashkëpunim me
menaxhmentin më të lartë të OSF dhe me aprovim
të George Sorosit, Kosovës iu ndan 1.5 milion
dollarë ndihmë për të zbutur problemet e shumta
që solli situata e krijuar shëndetësore. Fondacioni
vendosi që këto mjete t’i dedikojë blerjes së
100.000 testeve, për të cilat kishte nevojë, dhe
këtë e bëri në bashkëpunim të plotë me qeverinë
dhe posaçërisht IKSHPK-në.

grant-dhënies, tentoi t’iu mbajë gjallë aktivitetin
e tyre të vështirësuar në rrethana të reja. Për këtë
qëllim, fondacioni organizoi dy ftesa të hapura
për projekte, nga të cilat dolën një numër shumë
i madh i propozimeve, që kryesisht synonin t’i
adresonin në mënyrë kritike problemet e shumta
të krijuara në vend, e në rend të parë aktivitetet
e ndërmarra nga administrata shtetërore, për të
zbutur pasojat e Pandemisë.
Ky vit ishte i shënuar në shumë aspekte. I tërë
fondacioni punoi në rrethana të jashtëzakonshme,
dhe ishte i motivuar të gjej modalitete veprimi
që do të lënë gjurmë pozitive me punën që
bënë. Ishte po ashtu vit kur arritëm të sjellim
një buxhet të dyfishuar dhe e menaxhuam më
së miri që mundëm. Gjatë vitit i mbajtëm gjallë
kontaktet dhe bashkëpunimin me partnerët tanë
shumëvjeçar, të cilët i ndihmuam të vazhdojnë
me aktivitetet e tyre të zakonshme. Stafi ishte
vazhdimisht i mobilizuar dhe motivuar për të
dhënë më shumë se kurrë më parë në këtë gjendje
të jashtëzakonshme.

Në vitin 2020 fondacioni ka shpenzuar më shumë
se dyfishin e buxhetit bazë, me të cilin operon çdo
vit, falë qasjes shumë pro-aktive që kishte stafi i
fondacionit, i cili vazhdimisht përgatiti projekt
propozime për fondin rezervë të OSF. Me këtë
buxhet shtesë fondacioni i ka adresuar grupet më
të rrezikuara: gratë që kanë humbur punën gjatë
pandemisë, familjet e personave të burgosur,
komunitetet RAE dhe qasja e tyre mësimdhënies
përmes internetit, si dhe pako të ndihmave për
më të varfrit dhe mediat më të rrezikuara.
Fondacioni, përveç masave që ndërmori për të
lehtësuar sado pak gjendjen e vështirë të krijuar
në vend, vazhdoi të punojë edhe më çështjet
me të cilat merret zakonisht, duke punuar me
organizatat e shoqërisë civile, të cilëve, përmes
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RAPORTI FINANCIAR
Pasqyra përmbledhëse financiare e shpenzimeve të KFOS-it
Janar - Dhjetor 2020
Nr.

Specifikimi

Buxheti Euro

Shpenzuar Euro

% e Shpenzuar

1

*Mjetet e buxhetit bazë për vitin 2020
Koncepti 1 - Ribashkimi i Mitrovices

301,622.25

301,622.25

100.00

Koncepti 2 - Perafrimi i institucioneve
publike te Kosoves me Standarde te BE.

335,531.75

333,866.92

99.50

Fusha 1 - Ngritja e transparences dhe
llogaridhenja

242,923.72

199,687.65

82.20

Fusha 2 - Programi i Edukimit te larte

234,277.49

233,415.31

99.63

Covid19 Projektet e financura nga buxheti bazë

141,418.00

141,418.00

100.00

Prospekt plus projekt e financuara nga
buxheti bazë

15,795.66

15,795.66

100.00

Shpenzimet Administrative

257,664.94

236,521.85

91.79

1,529,233.81

1,462,327.64

95.62

Sub-Totali 1:
2

Mjetet e buxhetit të OSF të fondit rezerve për vitin 2020 (Covid19-Projektet)
Mjetet e Fondit Rezerve 1 - Ndihma për
familjet e të burgosurve

95,515.00

95,515.00

100.00

Mjetet e Fondit Rezerve 2 - Tre projekte
të vecanta për ti ndihmuar mediat,gratë
e punësuara dhe mbështetje për komunitetet RAE.

361,489.55

361,489.55

100.00

Mjetet e Fondit Rezerve 3 - Ndihme për
IKSHP - Testet per Covid19

1,270,863.34

1,270,963.34

100.00

1,727,867.89

1,727,967.89

100.00

Sub-Totali 2:
3

Mjetet e buxhetit të dontorëve tjerë për vitin 2020
Karl Kubel Shtiftung

144,951.86

144,951.86

100.00

Balkan Tender Watch

35,714.46

35,714.46

100.00

Sub-Totali 3:

180,666.32

180,666.32

100.00

Totali i buxhetit dhe shpnezimeve:

3,437,768

3,370,962

*Mjetet e mbetura ne vlere prej 65.363.52 euro nga buxheti baze i Fondacionit me automatizim
barten ne vitin 2021 ne fondin e drejtorit ekzekutiv.
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Programi Evropian
Ankorimi i institucioneve publike të
Kosovës në standardet dhe politikat
e BE-së dhe përmirësimi i statusit
ndërkombëtar të Kosovës
Përmbledhje
Viti 2020 shënoi një vit të vështirë në mbarë
globin me një krizë shëndetësore e ekonomike që
sfidoi të gjitha shtetet dhe ndërpreu lidhshmëritë
në mes njerëzve dhe vendeve. Përhapja e virusit
COVID-19 ishte një sfidë për Bashkimin Evropian,
anëtarët e të cilit nuk u afektuan njëlloj nga
virusi, dhe arriti të ndikojë edhe relacionet e BEsë me vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më
tepër pandemia ndikoi edhe në ripozicionimin e
strategjive shtetërore të shteteve anëtare të BE-së
dhe të vet vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke
lënë kështu çështjen e integrimit evropian në plan
të dytë.
Para se të fillonte kriza, Fondacioni kishte filluar
me aktivitetet e veta operacionale duke organizuar
takime pune me akterë kyçë në Berlin (janar
2020) dhe duke planifikuar se gjatë vitit 2020 do
të vazhdonte me iniciativën e vet për të fuqizuar
pozitën e Kosovës karshi dialogut me Sërbinë.
Megjithatë këto plane shpejt u suspenduan për
shkak të pandemisë.
Me 10 mars, pak ditë para se të shpallej kriza e
Covid-19 pandemi, Fondacioni organizoi tryezën
Forum 2015 “Shqipëri – Kosovë: dekonstruktimi
i mitit të Shqipërisë së Madhe” së bashku me
Fondacionin për Shoqëri të Hapur në Shqipëri.
Ky panel, i cili u mbulua nga mediat lokale dhe
rajonale dhe përmes të cilit u lancuan disa botime
(anketa dhe një seri punimesh që analizonin
bashkëpunimin rajonal mes dy vendeve fqinje),
në të njëjtën kohë ishte edhe organizimi i fundit
publik e fizik që Fondacioni organizoi gjatë vitit
2020.

Pas shpalljes së pandemisë, prioritetet e qeverisë
në Kosovë ndryshuan - ashtu siç ndryshoi edhe
qasja e vet shoqërisë civile dhe vet Fondacionit
si donator. Që në javët e para Fondacioni ishte
i shpejtë të reagonte me ndihma direkte dhe
grante emergjente për të ndihmuar shoqërinë
civile dhe komunitetet e cënueshme, e që
afektoheshin nga kriza shëndetësore e ekonomike
disproporcionalisht.
Për këtë qëllim, Fondacioni kanalizoi një pjesë
të fondeve të veta bazë kah reagimet e shpejta
duke i përkrahur organizatat e shoqërisë civile që
të fokusonin punën e tyre në pandeminë, krizën
ekonomike dhe të i përshtateshin kushteve të reja
të punës në virtualitet. Gjatë kësaj kohe, shumë
nga organizatat partnere suspenduan aktivitetet
publike në hapësira fizike dhe u ri-pozicionuan për
të bërë avokim virtuelisht përmes mediave sociale,
infografikave, animacioneve dhe dokumenteve të
shkurta.
Përveç reagimit ndaj pandemisë, Fondacioni
vazhdoi punët e veta programore duke nisur
gjeneratën e katërt të bursës Kosovo Research
and Analysis Fellowship dhe duke vazhduar
përkrahjen e partnerëve në monitorimin e
zbatimit të agjendës së reformave evropiane.
Gjatë vitit 2020, Fondacioni po ashtu vazhdoi
përpjekjet veta për të avokuar për konsensus në
procesin e dialogut Kosovë-Serbi dhe filloi me
projektet e para për të analizuar problemet dhe
përparësitë e bashkëpunimit rajonal.

Përgigja ndaj COVID-19
Një nga grantet e para emergjente që Fondacioni
dha në reagim të shpalljes së pandemisë, ishte
mbështetja e Asociacionit të Gazetarëve të
Kosovës për të furnizuar gazetarët e terrenit
me maska, mjete mbrojtëse dhe dezinfektues.
Përveç kësaj Fondacioni organizoi takime me
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organizatat partnere për të identifikuar pikat kyçe
ku intervenimi ynë do të ishte i dobishëm. Për
këtë arsye, Fondacioni u fokusua në përkrahjen
e projekteve që mbanin qytetarët e informuar,
analizonin përgjigjen institucionale ndaj krizës
dhe monitoronin sjellen e institucioneve karshi të
drejtave të qytetarëve gjatë gjendjes emergjente.
Në vazhdën e këtyre projekteve, Fondacioni
mbështetit Kosovo Glocal për të fuqizuar një
gazetari që fokusohej tek qytetarët dhe përvoja
e tyre gjatë pandemisë. Ky projekt përfshinte
raportimin dhe botimin e perspektivave të
qytetarëve gjatë pandemisë në uebfaqen Kosovo
2.0 në tri gjuhë. Në ndërkohë, organizata antikorrupsion Çohu u mor me analizimin e politikave
të institucioneve të drejtësisë gjatë pandemisë
në veçanti duke i analizuar rastet e arrestimeve
si pasojë e masave parandaluese të pandemisë.
Një nga pjesët kyçe të projektit të Çohu ishte
edhe analizimi i rasteve të mëdha të korrupsionit
lënda e të cilave mund të parashkruhej për shkak
të vonesave në gjykim që mund t’i shkaktonte
shpallja e gjendjes emergjente. Me ketë projekt,
Çohu ngriti alarmin për raste të mëdha si ai i Sami
Lushtakut, dhe rasti i ish-drejtorit të arsimit në
Prizren me kohë.
Përveç kësaj, partnerët tanë u fokusuan
edhe në analiza të detajuara të mundësive të
institucioneve të vendit për të reaguar me kohë
dhe me efikasitet. Instituti i Studimeve Avancuara
GAP u fokusua në analizimin e buxhetit dhe
kufizimeve të tij për të reaguar në lehtësimin e
krizës shkaktuar nga pandemia. GAP përgatiti një
rapor të pavarur lidhur me ndikimin e pandemisë
në buxhetin e Kosovës dhe avokoi tek deputët e
Kuvendit të Kosovës për të rritur borxhin publik
dhe për të votuar për kredi ndërkombëtare.
Në ndërkohë, organizata Demokracia për Zhvillim
D4D analizoi se si kriza ekonomike po afektonte
dukshëm më shumë gratë në tregun e punës
përmes implementimit të një sondazhi dhe
publikim të raportit. Me gjetjet e tyre, D4D arriti
të avokojë për diskutimin e punësimit të grave
dhe arriti të ndërgjegjësojë qytetarët për dalimet
gjinore në rrafshin ekonomik në lidhje me efektet
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e pandemisë.
Instituti i Prishtinës për Studime Politike, PIPS, në
ndërkohë inicoi një projekt për të problematizuar
politikën e jashtme të Kosovës dhe mënyrën se si
kjo afektohej nga pandemia. Si pjesë e projektit,
PIPS realizoi dhe botoi katër dokumente të
shkurta politikash dhe nxori një seri infografikash
të shpërndara përmes mediave sociale. Përmes
shkrimeve dhe një tryeze të hapur, PIPS nisi
debatin për efektin e pandemisë në politikën e
jashtme kur takimet kyçe përmes të cilave Kosova
shtynte interesin e vet në rrafshin ndërkombëtar,
si Asambelja e Përgjithshme e OKB-së, ishin
anuluar.
Përveç projekteve që lidheshin ngushtë me
aktivitetet tona të zakonshme programore,
Fondacioni u fokusua në mundësimin e
digjitalizimit të punës së organizatave të tjera
të shoqërisë civile. Për këtë qëllim, Fondacioni
mbështeti OJQ Rritu me fonde për të organizuar
programin e komunitetit plotësisht përmes
internetit, duke përfshirë këtu seanca të
konsultimeve psikologjike, programe kulturore e
deri tek diskutimet në komunitet. Me po të njëjtin
qëllim, Fondacioni përkrahi Dokufest-in për të
organizuar për herë të parë në historinë e vet 15
vjeçare një edicion komplet internet. Mbështetja
e Fondacionit në këtë aspekt ishte substantive
dhe jetike për të transformuar festivalin më
të madh në Kosovë në një festival digjital.
Ngjashëm, Fondacioni mbështeti OJQ-në GERMIN
në organizimin e konferencës së përvitshme
“Diaspora Flet,” e cila në vitin 2020 për herë të
parë u mbajt plotësisht online.

Bursa për hulumtim dhe analizë - Kosovo Research and Analysis Fellowship
(KRAF)
Për vitin e katërt me radhë, Fondacioni mbështeti
rjetin e hulumtuesve të rinj nga vendet e rajonit
dhe vendet mosnjohëse për të sfiduar perceptimet
stereotipike dhe mungesën e njohurive për
Kosovën. Në vitin 2020 Fondacioni po ashtu
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vendosi që të formalizojë këtë rrjet hulumtuesish
duke e brenduar iniciativën e cila tash mban emrin
Kosovo Research and Analysis Fellowship (KRAF).
Gjatë vitit 2020, 12 hulumtuesit e përzgjedhur një
vit më parë vazhduan të punonin në hulumtim
dhe të botonin shkrimet e tyre gazetareske dhe
komentuese. Me qindra kolumne dhe komente u
botuan në gjuhë të ndryshme në mediat evropiane
dhe rajonale. Dy nga hulumtuesit e kësaj gjenerate
arritën të prezantonin hulumtimin e tyre me një
shkrim të gjatë në gazetën prestigjioze britanike
The Independent.
Ndonëse hulumtimet kishin përfunduar sipas
planit në fillim të vitit 2020, për shkak të gjendjes
pandemike, megjithatë, botimi i vëllimit të tretë
me artikujt akademikë të redaktuar nga Ioannis
Armakolas dhe të tjerë, u vonua deri në fund
të vitit. Libri i titulluar “Local and international
determinants of Kosovo’s statehood: Volume II,” u
finalizua në dhjetor dhe 2020 dhe planifikohet të
promovohet në fillim të vitit 2021.
Përveç botimit të vëllimit dhe përfundimit të
hulumtimeve të gjeneratë së tretë, Fondacioni u
fokusua në themelimin e rrjetit të alumnive të tre
gjeneratave të para dhe të konsolidimit të tyre si
një rrjet ekspertësh që bashkëpunojnë. Për këtë
qëllim në shtator 2020, Fondacioni nisi projektin
me alumnit, duke përkrahur kështu projekte të
alumnive që dëshironin të bashkëpunonin në
hulumtim dhe shkrim të dokumenteve të shkurta
të politikave. Shtatë ekipe dyshe të përbëra nga
hulumtues nga Spanja, Maqedonia e Veriut,
Greqia, Shqipëria, Italia, Rumania etj. janë duke
punuar në hulumtimin e temave relevante në
marrëdhënieve me jashtë, anti-korrupsion,
integrime evropiane dhe arsim. Kjo seri e “policy
papers” do të botohet në çerekun e parë të vitit
2021.

Avokimi për vazhdimin e reformës evropiane dhe rritja e llogaridhënies
Kriza e shkaktuar nga pandemia dhe pamundësia
për të punuar efektivisht dhe fizikisht, shtyu
shumë nga qëllimet dhe aktivitetet operacionale

të Fondacionit. Megjithatë që në fillim,
Fondacioni iu përshtat punës në virtualitet dhe
u mundua të ndërtonte ura lidhëse në mes të
qëllimeve të veta programore dhe gjendjes reale
në terren. Një nga botimet e para të programit
evropian ishte edhe botimi i analizës së detajuar
“Mbështetja e BE-së në reagimet në Ballkan dhe
Kosovë ndaj pandemisë së koronavirusit”, shkruar
nga Gjeraqina Tuhina dhe Augustin Palokaj. Ky
raport që u publikua virtuelisht në maj 2020,
analizon përgjigjen e BE-së ndaj COVID-19 dhe
ndihmat që iu ofruan Ballkanit Perëndimor. Për
më tepër është një nga raportet e para që tërheqi
vërejtjen e autoriteteve se lajmet e rreme mund
të paraqisnin një problem serioz për institucionet
demokratike gjatë emergjencës pandemike.
Një nga qëllimet programore që më së shumti
u afektua ishte organizimi i moduleve “Thellimi
njohurive mbi BE-në”, të cilat për shkak të
pamundësisë për të organizuar punëtori u shtyen
po thuajse të gjitha. I vetmi modul që u mbajt gjatë
vitit 2020 ishte shkolla e gazetarisë hulumtuese
organizuar nga Çohu. Kjo shkollë u mbajt në
qershor me numër të zvogluar të pjesëmarrësve
dhe u fokusua në temën e mbrojtjes së ambientit,
si parapërgatitje për punën e Programit të Gjelbërt
të Fondacionit që do të hapë në vitin 2021.
Shumë nga aktivitetet e planifikuara me qëllim
të përmbushjes së objektivave programore
të mbështetjes së agjendës së reformës dhe
zbatimit të Marrëveshjes për Stabilizim-Asociim u
shtynë për pjesën e dytë të vitit 2020, kur edhe
Fondacioni shpalli një konkurs të hapur dhe dha
një seri të granteve për organizata të shoqërisë
civile.
Përmes konkursit të hapur, Fondacioni përzgjodhi
të mbështeste projektin e Institutit të Prishtinës
për Studime Politike, PIPS, për të bërë vlerësimin
paralel afatmesëm të Marrëveshjës StabilizimAsociim (MSA), e cila në vitin 2021 shënon 5
vjetorin e zbatimit. Ky projekt është në zbatim e
sipër dhe pritet të përfundojë në çerekun e dytë
të vitit 2021.
Gjatë këtij viti, Fondacioni po ashtu grantoi edhe
Lëvizjen FOL për të bërë monitorimin e detajuar të
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zbatimit të Kontratës së Reformës Sektoriale për
Reformën e Administratës Publike. Kjo kontratë
është dokument esencial në marrëdhëniet e
Kosovës dhe BE-së dhe ka shërbyer edhe në të
kaluarën si mjet efektiv për shtyrjen e reformave
në institucionet publike. Projekti i FOL mundëson
participimin e shoqërisë civile ne këtë proces dhe
do të synojë të rrisë efektivitetin e qeverisë në
zbatimin e detyrimeve nga procesi i integrimit
evropian në lidhje me reformën e administratës
publike. Projekti pritet të përfundojë në fund të
çerekut të parë të vitit 2021.
Një tjetër projekt i programit evropian që do të
vazhdojë deri në çerekun e parë të vitit 2021,
është projekti i Institutit të Kosovës për Politika
Evropiane, EPIK. EPIK-u pritet të bëjë një analizë
sektoriale të përgjithshme për të vlerësuar se sa
dhe si ka ndikuar pandemia në procesin integrues,
vonesat e shkaktuara si rezultat i pandemisë
dhe politikat e ndërmarra për t’i tejkaluar këto
pengesa.
Institutit Demokratik i Kosovës, KDI, po ashtu
do të fokusohet në reformimin legjislativ me
një projekt që fokusohet në kalimin e ligjit për
lobim. Ky projekt pritet të ndihmojë legjislaturën
e ardhshme për të kaluar një ligj që do të rrisë
transparencën e financimit të partive në Kosovë.
Projekti pritet të përfundojë në mes të vitit 2021.

Bashkëpunimi rajonal dhe dialogu
Një nga qëllimet kyçe të programit evropian të
Fondacionit gjatë katër viteve të fundit ishte
edhe përmirësimi i reputacionit ndërkombëtar
të Kosovës. Në këtë drejtim Fondacioni ka qenë
i angazhuar aktivisht në vitet e fundit për të
rritur bashkëpunimin në mes të vendeve në
rajon dhe për të fuqizuar iniciativën për arritjen
e marrëveshjes finale në mes të Kosovës dhe
Sërbisë. Çka fillimisht ishte nisur si një projekt
nga Fondi Rezervë, u kthye në një nga iniciativat
operacionale për të cilat Fondacioni u angazhua
në veçanti gjatë vitit 2018 dhe 2019. Në vitin
2020, kushtet për të punuar në këtë drejtim
ishin të limituara, fillimisht sepse dialogu në mes
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Kosovës dhe Sërbisë ishte suspenduar për shkak
të tarifës 100 % mbi produktet serbe, e më vonë
për shkak të vendosjes së masës së reciprocitetit
nga Qeveria Kurti. Më vonë kur dialogu u rinis nga
Qeveria Hoti dhe kulminoi me marrëveshjen në
Uashington, Fondacioni mbështeti iniciatiava që
merreshin me dialog duke iu bashkuar Platformës
së Shoqërisë Civile për Dialog, një iniciativë e disa
organizatave të shoqërisë civile në mbështetje të
procesit dhe hapjes së tij, drejtuar nga KDI.
Përveç kësaj, Fondacioni i dha mbështetje
direkte Programit për Paqe-bërje në Universitetin
Columbia në Nju Jork, për të organizuar një
seri diskutimesh të nivelit të lartë në lidhje me
ardhmërinë e dialogut Kosovë-Sërbi. Columbia
University ishte nikoqire e kësaj serie të quajtur
“Virtual roundtables on the Future of Kosovo”,
takime në mes të akterëve kyç në Uashington,
Bruksel, Tirana, Beograd dhe Prishtinë. Në maj
2020, projekti mbajti një tryezë me ekspertë të
rajonit Daniel Serëer (Johns Hopkins University),
si dhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës si
UD Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Në tetor,
projekti ftoi në një tryeze virtuele përfaqësues të
institucioneve amerikane, ish Sekretaren e Shtetit
Madeleine Albright, Gjeneralin Wesley Clarke dhe
Kryeministrin e Kosovës, Avdullah Hotin.
Në përgatitje për ciklin e ardhshëm strategjik,
Fondacioni gjatë vitit 2020 i kushtoi vëmendje
edhe problematizimit të marrëdhënieve me
jashtë dhe bashkëpunimit rajonal. Në shtator,
qeveria e Kosovës në marrëveshjen e Uashingtonit
nënshkroi se do t’i bashkohej iniciativës së krijimit
të zonës së tregtisë së lirë, të ashtuquajtur
iniciativa Mini-Schengen pjesë e të cilës deri në
atë kohë ishin Serbia, Maqedonia e Veriut dhe
Shqipëria.
Për të parë më shumë efektin e këti lloj
bashkëpunimi, fondacioni përkrahi organizatën
Demokracia për Zhvillim D4D, për të eksploruar
implikimet rajonale të kësaj iniciative. Si pjesë e
projektit D4D pritet të bëjë një sondazh të opinionit
të qytetarëve të Kosovës në lidhje me iniciativën e
bashkëpunimit rajonal dhe të analizojë mundësitë
që ky lloj bashkëpunimi i ofron.
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Lista e granteve dhe shpenzimeve tjera:
Titulli i projekti

Grantist

Shuma në euro

Raportimi i sigurtë mbi pandeminë COVID-19

Asociacioni i Gazetarëve të
Kosovës

5,500.00

Dokufest online

Dokufest

18,000.00

Diaspora Flet 2020

NGO Germin

5,000.00

Mundësitë dhe kufizimet buxhetore për adresimin e krizës COVID-19

Instituti i Studime të
Avancuara GAP

4,965.00

Qytetarët në thelb: Covid-19

Kosovo Glocal

9,180.00

Reagimi institucional per covid

Organizata Çohu

9,090.00

Larg njeri-tjetrit per njeri-tjetrin

NGO"Rritu"

9,973.46

Pozita e grave në tregun e punës post-COVID-19: Sfidat dhe mundësitë Democracy for Development

9,110.00

Avokimi në fushën e politikës së jashtme në procesin e përshtatjes me Instituti i Prishtinës për
gjendjen post-Covid 19”
Studime Politike PIPS

9,960.50

Shkolla e Gazetarisë organizuar nga Çohu, 26-30 qershor 2020 në
Shqipëri

Operacional

12,324.39

Përkrahje për 8 projekte të vogla hulumtimi si pjesë e Kosovo Research
Operacional
and Analysis Felloëship (bursa për hulmtues dhe ekspertë të politikave)

39,500.00

Tryeza 'Ardhmëria e Kosovës'

Columbia University

6,800.00

Tirana Observatory- Foreign Policy and IR- Zëri shqiptar mbi marrëdhëniet ndërkombëtare dhe politikën e jashtme

Albanian Institute for
International Studies, AIIS

10,000.00

Projekti filmik "As I ëas looking above, I could see myself underneath"

Center for Liberty & Equality,
CEL

9,959.00

Shërbime konsulence në lidhje me themelimin dhe rritjen e rrjetit të
hulumtuesve Kosovo Research and Analysis Felloëship, Gjenerata e
Katërt

Operacional

6,000.00

Mirëdita Dobardan 2020

Integra

12,000.00

Vlerësimi afatmesëm ‘në hije’ i zbatimit të Marrëveshjes StabilizimAsociimit (MSA-së) gjatë fazës së parë

Instituti i Prishtinës për
Studime Politike PIPS

16,000.00

Integrimi i Pandemisë: procesi integrues në kohën e Koronavirusit

Instituti për Studime
Evropiane, EPIK

20,990.58

Eksplorimi i impikimeve rajonale per zonën mini-shengen

Democracy for Development

10,570.00

Ankorimi i institucioneve në standarde evropiane në sektorin e
administratës publike

Lëvizja FOL

13,000.00

Frenimi i korrupsionit përmes ngritjes së transparencës, gjithpërfshirjes Instituti Demokratik i Kosovës,
25,304.00
dhe llogaridhënies gjatë procesit legjislativ në Kosovë
KDI
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Subtotal

263,226.93

Shpenzime Programore
Takime dhe konferenca

Operacional

8,002.48

Shërbime konsulence

Operacional

12,699.61

Shërbime përkthimi

Operacional

2,466.43

Publikim dhe printim

Operacional

2,784.70

Shpenzime administrative

Operacional

44,686.77

Subtotal

70,639.99

Total

333,866.92
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Rilidhja e Mitrovices
Përmbledhje
Situata e jashtëzakonshme me pandemi gjatë vitit
2020 dhe ngjarjet e shumta në sferën politike ishin
sfiduese në çdo aspekt të shoqërisë kosovare. Kjo
situatë ishte edhe më sfiduese për komunitetet
pakicë dhe grupet e margjinalizuara në përgjithësi. Pa marë parasysh sfidat e shumta në këtë kohë
të brisht organizatat e shoqërisë civile dhe mediat
e komuniteteve pakicë treguan pjekuri, solidaritet
dhe seriozitet në aktivitetet e veta, ndërsa fondacioni iu adoptua situatës dhe pati një përkrahje të
shtuar për këto grupe vunerabël përmes buxhetit
bazë dhe fondeve rezervë nga OSF.
Mungesa e informimit në gjuhë të komuniteteve
jo-shqip folëse nga institucionet përkatëse ishte
problemi i parë me të cilin u ballafaqua, në rend
të parë, komuniteti serb menjëherë në fillim
të shpalljes së pandemisë dhe ndërmarrjes së
masave parandaljuese. Çështja e gjuhës serbe si
gjuhë e dytë zyrtare sipas Kushtetutës së Kosovës
është një nga problemet për të cilën komuniteti
serb avokon vite me rradh dhe nuk gjenë zgjidhja
adekuate. Tri javë pas shpalljes së pandemisë dhe
presionit të mediave por edhe të organizatave
të shoqërisë civile kjo çështje u zgjidh përkohësisht deri në relaksimin e masave kur ky problem
përsëri u kthye në gjendje të mëparshme.
Heqja e taksës 100% në mallërat nga Serbia, rëzimi i qeverisë, rinisja e dialogut shumë të pritur Kosovë-Serbi, takimi në Uashington e shumë të tjera
që ndodhën gjatë këtij viti sollën edhe sfida tjera,
politike për të cilat organizatat e shoqërisë civile
dhe mediat serbe u angazhuan gjatë vitit 2020.
Të gjitha këto ngjarje dhe situata të cilat e shënuan vitin 2020 nuk mbetën pa angazhim të shtuar të fondacionit dhe partnerëve të tij. Të gjithë
klasterët programor të konceptit Rilidhja e Mitorvicës u zbatuan pa pengesa të mëdha duke kaluar
në formatin online gjithkund ku kjo ishte e mundur.

Puna e organizatave partnere dhe grantistëve në
përgjithësi, me shpallje të pandemisë, u kthy në
punë online gjë që ndikoi në një numër më të
vogël të aktiviteteve fizike nëpër qendra (CEC) dhe
numër të zvogluar të pjesëmarrësve për shkak të
masave parandaluese të distancimit fizik, por kjo
u zavendësua me diskutime shumë kualitative online.
Ambienti politik është gjithnjë e më shumë duke
u zgjeruar me pjesëmarrjen aktive të organizatave
civile serbe, të cilat janë duke sjellë një mendim
autokton dhe nganjëherë më ndryshe nga ai i partive politike. Guximi për një mendim politik ndryshe nga “establishmenti” është në rritje dhe në raport të drejtë me tentativat e bashkëpunimit me
pjesëtar të shoqërisë civile shqiptare, që dëshmohet me diskutime që pjesëtarët e këtyre dy komuniteteve i realizojnë në TV emisionin “Sporazum”.
Një seri analizash të kontraktuara këtë vit në
kuadër të iniciativës “Open” ekzaminojnë se si
ndikojnë dhe cilat janë shkaqet dhe pasojat e
hapjes (openess) të komunitetit serb përbrenda
vetës, institucioneve karshi komunitetit serb dhe
si e shohin ata perspektivën e vet në Kosovë duke
marë për bazë dy të parat.
Ky vit ishte vit i fushatave avokuese për organizatat
dhe mediat serbe. Ato avokuan për shumë çështje
individualisht apo bashkarisht karshi institucioneve qendrore të Kosovës dhe institucioneve lokale, komunale. U vërejt edhe një bashkëpunim i
shtuar në mes të organizatave të shoqërisë civile
dhe mediave serbe në fushata avokuese gjë që
deri më tani ishte shume rallë dhe sporadike.
Për ta përmyllur, mund të thuhet si konstatim përfundimtarë se objektivat e konceptit janë realizuar
plotësisht përkundër situatës së jashtëzakonshme
dhe sfidave të shumta sociale dhe politike.
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Qendrat e energjisë qytetare – nxitja e
aktivizmit dhe pjesëmarrjes qytetare

pjesëmarrje të përafërsisht 350 pjesëmarrës,
pjesërisht fizikisht prezent dhe pjesërisht online. Këto aktivitete ishin të përkrahura plotësisht nga fondacioni, ndërsa nga organizatat
Qendrat e energjisë qytetare, si u tha edhe tjera u organizuan 34 aktivitete deri ne fillim
më herët, më së shumti pësuan nga situ- të pandemisë me përafërsisht 400 pjesëmarata pandemike. Përkundër vullnetiti të mirë rës. Aktivitetet të cilat i organizoi NGO Aktiv
të partnerëve në tremujorin e dytë të viti nga shtatori deri në dhejtor në kuadër të platmbetën kryesisht të zbrazëta. Partnerët e an- formës Klubet sociale të Mitrovicës trajtuan
gazhuar për manaxhim të qendrave u treguan tema serioze politike si Dialogu Kosovë-Serbi,
koshient dhe i ndaljuan të gjitha anktivitetet, zhedhjet presidenciale të SHBA-ve me pjesëmbyllën qendrat përkohësisht dhe kaluan në marrës kredibil si Daniel Server, Augustin
formatin online të zbatimit të aktiviteteve. Palokaj, Florian Biber, Borko Stefanivic, etj.
Kjo ndryshoi me relaksim të masave në qershorë kur qendrat përsëri u aktivizuan por me Lista dhe të gjitha të dhënat mbi aktivitetet
shumë kujdes duke respektuar të gjitha masat e CEC qendrave të përkrahura nga fondacioni
mbrojtëse të qeverisë së Kosovës.
gjinden bashkangjitur këtij raporti si Anex I.
Dy partnerët tonë të cilët drejtojnë CEC qendrat kishin qasje dhe drejtime të ndryshme
programore këtë vit karshi zbatimit të aktiviteteve në qendra. Përderisa, Forumi për zhvillim dhe bashkëpunim ndëretnik (FDMC) i
cili drejton CEC qendrën në Graçanicë për nga
natyra e vet merret më shumë me projekte
humanitare dhe lokale, NGO Aktiv i cili drejton CEC qendrën në Mitrovicë ka më shumë
karakter think tank dhe avokues. Në këtë
mënyrë edhe aktivitetet e tyre kishin natyra
dhe qasje të ndryshme.

Në shtator fondacioni organizoi një punëtori
për të gjitha klasterët programorë të konceptit Rilidhja e Mitrovicës me pjesëmarrës
të të gjithë partnerëve dhe grantistëve të vet
duke përfshirë organizatat e shoqërisë civile,
mediat, intelektual e akademik për ta vlerësuar punën e deritanishme dhe për të përshtatur kahjet programore sipas nevojës. Duke pas
parasysh situatën e jashtëzakonshme punëtoria është mbajt në grupe të vogla me deri në
7 pjesëmarrës. Një nga këto punëtori ka trajtuar edhe punën, efiktivitetin dhe efikasitetin
e CEC qendrave.
Në CEC qendër në Graçanicë gjatë vitit 2020 u Si përfundim nga kjo punëtori njëditore doli
zbatuan në total 74 aktivitete me 914 pjesë- se CEC qendrat duhet (1) t’i përshtaten konmarrës, aktivitete të cilat të shumtën kishin tekstit dhe komunitetit lokal në rend të parë
karakter humanitarë dhe lokal me 4 disku- por duke trajtuar edhe tema të rëndësisë
time të hapura të cilat trajtonin tema aktuale politike, sidomos ato të cilat e afektojnë kotë kohës. 31 aktivitete të organizuara në këtë munitetin serb, (2) duhet gjetur mënyra që
qendër ishin të përkrahura plotësisht nga fon- të mirëmbahet interesimi për shfytëzim të
dacioni, ndërsa të tjerat nga donatorët tjerë qendrave dhe të masovizohet edhe numri i
dhe të zbatuara nga organizatat tjera lokale.
aktiviteteve të organizuara nga vet qendrat
NGO Aktiv pati një qasje tjetër këtë vit, duke dhe numri i pjesëmarrëse; një mënyrë për të
mos rezikuar pas shpalljes së pandemisë bërë këtë janë edhe aktivitetet zbavitëse, ardhe duke iu përmbajtë orientimeve të veta tistike dhe kulturore të cilat deri më tani kanë
strategjike ata organizuan 14 aktivitete me
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dhënë rezultate, (3) të përkrahen organizatat tjera të vogla lokale si edhe vet komunitetit me programe adekuate për ata,
(4) të mendohet dhe planifikohet proaktivisht për vazhdimin e punës së qendrave
në situatë të jashtëzakonshme – edhe pse
qendrat ishin në shërbim të komuniteteve
në kohë pandemie kjo përkrahje duhet të
vazhdoj më fuqishëm dhe me programe e
forma adekuate situatës.

Edhe pse synimi i këtij klasteri programorë
të konceptit Rilidhja e Mitrovicës është
i shpërndarë në të gjitha synimet e këtij
koncepti ai është më vizibil për publikun e
gjërë në emisioni televiziv debatues “SporaZoom”. Ky emisionn trajton tema serioze
dhe shpeshherë të rënda politike në formatin i cili nuk mund të gjindet në mediat e
Kosovës e shumë rrallë në mediat e Serbisë
dhe në përgjithësi në mediat rajonale.

Lista e granteve dhe shpenzimeve tjera:
Emri i Projektit
Grantisti
Menaxhimi i CEC qendrës në Mitrovicë NGO Aktiv
Menaxhimi i CEC qendrës në Graçanicë Forum për zhvillim dhe
bashkëpunim ndëretnik
Klubet sociale për të rinj në kohë pand- Komunikimi për zhvillim social
emie I
Klubet sociale të Mitrovicës
NGO Aktiv
Graçanica Bridge
Forumi për zhvillim dhe
bashkëpunim ndëretnik
Klubet sociale për të rinj në kohë pand- Komunikimi për zhvillim social
emie II
Jeta dhe puna me covid
Media qendra
Subtotal
Shpenzime programore dhe administrative
Shpenzime tjera administrative
Operacionale
Subtotal
Total

Emisioni diskutues “SporaZoom –
Nxitja dhe lehtësimi i dialogut në
mes të serbëve dhe shqiptarëve të
Kosovës

Shuma në Euro
23,920.00
23,940.00
2,200.00
9,000.00
5,580.00
5,370.00
5,040.00
75,050.00

1,698.73
1,698.73
76,748.73

Formati i emisionin nënkupton pjesëmarrje
të mysafirëve serb dhe shqiptarë nga Kosova dhe Serbia dhe shpesh herë pjesëmarrje
të mysafirëve rajonal dhe ndërkombëtarë.
Kujdes i veçant i kushtohet sigurimit të
balansit të mendimeve, qendrimeve dhe
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animeve politike, gjë që sigurohet përmes
përzgjedhjes së kujdesshme të mysafirëve
dhe përgatitijes së pyetjeve për secilin
mysafirë veçmas duke pasur shumë kujdes
gjithashtu edhe në gjuhën e përdorur në
emision. Pyetjet për publikin të cilët ftohen të përgjigjen përmes rrjeteve sociale
ia japin edhe një dimension gjithëpërfshirës emisionit dhe shumëllojshmërisë së
mendimit.
Ky emision transmetohet në pesë televizione lokale serbe dhe në televizionin e
Mitrovicës. Përmes rrejteve sociale, kanalit
të vet në Youtube, faqes në FB dhe Tweeter emisioni mund të përcillet nga çdo cep
i globit. Ai poashtu ze vend edhe në ueb
faqet e partnerëve, ndërsa arkiva e të gjitha emisioneve gjindet në kalanit e emisionit në Youtube.
Emisioni realizohet në bashkëpunim me
NGO Aktiv, FDMC dhe TV Mreza (rrjet i televizioneve dhe produkcioneve sebre) të
përforcuar me konsulentin për media dhe
një shtëpi video dizajni. Emisioni ka edhe
këshillin e vet editorial i përbërë prej partnerëve, konsulentit dhe koordinatorit të
rogramit si ex-officio anëtar. Pas gjashtë
viteve punë në ngritje të kapaciteteve të të
tri partnerëve kualiteti i emisionit ka arritur një nivel të lakmueshëm, mirpo si i tillë
ai ende nuk arriti të hyjë nëpër televizione
kryesore shqipfolëse të Kosovës, ndërsa në
Serbi dhe rajon është transmetuar vetëm
për një vit në kalanin 92 deri sa nuk kaloj
në pronësi të tjetërkujt me çka ndryshoi
edhe politika editoriale e atij televizioni.
Gjatë vitit 2020 u realizuan 26 emisione
në dy cikle, atë pranverorë dhe vjeshtor.

Shumica e emisioneve u realizuan online,
përmes platofrmës Zoom, për shkak të kufizimve të imponuar të pandemisë të distancimit social, gjë që pamundësoi incizimin e emisioneve në studio në Mitrovicë,
respektivisht në Graçanicë. Pa marrë parasysh këtë situatë emisioni arriti të realizoj
më shumë emisione se që ishte planifikuar
dhe kontraktuar. Shpenzimet për realizim
të një emisioni online ishin mjaft më të ulta
gjë që na mundësoi të realizojmë përafërsisht 20% më shumë misione këtë vit se zakonisht dhe të kalojmë në skemën e transmetimit javor.
Situata me pandemi Covid-19 faktikisht
ndikoi që emisioni të rritet në aspektin
kuantitativ me realizim të numrit më të
madh të emisioneve dhe njëkohësisht e
ngriti edhe kualitetin e vet duke pasur
mundësi të përfshijë shumë më shumë
bashkëbisedues nga anët e ndryshme të
Kosovës, rajonit dhe Evropës dhe në këtë
mënyrë siguroi shumëllojshmëri të qëndrimeve, pikëvështrimeve dhe ngriti debatin
në një nivel më të lartë dhe profesional.
Transmetimi përmes televizioneve lokale u
përforcua me transmetim premierë nëpër
rrjetet sociale dhe në këtë mënyrë siguroi
shikueshmëri shumë më të madhe se që e
kishte deri më tani.
Në Anex II gjindet lista me të gjitha emisionet e realizuara gjatë vitit 2020 me përshkrim të shkurtër të temës së emisionit,
mysafirëve të saj, data e transmetimit dhe
linkun drejt emisionit.
Fondacioni gjatë vitit organizoi edhe tri
takime vlerësuese dhe planifikuese të
këshillit editorial të emisionit “Spora-

Zoom” ku u diskutua për avasimin e emisionit në askpektin e (1) depërtimit të tij
nëpër televizione tjera në Kosovë, me
fokus në ato shqipfolëse, Serbi dhe rajon,
(2) planifikimit të një platforme informuese dhe avokuese me përmbajtje tjera
përpos një emisioni, (3) ngritja e mëtejme
e kualitetit të emisionit, (4) gjetja e zgjidhjeve për problemeve të vazhdueshme në
realizim të emisionit si mungesa e madhe
e bashkëbiseduesve kualitativ serb nga
Kosova, përfshirja e përfaqësuesve politik
nga ky komunitet në debat dhe (5) ngritja
e vazhdueshme e kualitetit të diskutimit
televiziv.
Lista e granteve dhe shpenzimeve tjera:
Emri i Projektit
Emri i Projektit
Realizimi i 19 emisioneve “SporaZoom”
Realizimi i 8 emisioneve “SporaZoom”
Realizimi i 8 emisioneve “SporaZoom”
Konsulencë dhe dizajn për emisionin “SporaZoom”

Iniciativa Open – Përkrahja e organizatave civile dhe mediave serbe për
punë hulumtuese dhe avokuese
“Demokracia, hapja dhe perspektiva e komunitetit serb në Kosovë - Open” është një
nismë e re e Fondacionit e filluar në vitin
2020. Open zbatohet në bashkëpunim me
nëntë organizata të shoqërisë civile që veprojnë në komunitetin serb në Kosovë.
Qëllimi i përgjithshëm i nismës së re është
të zhvillojë një hapësirë të hapur dhe dinamike për diskutim brenda komunitetit
serb, në mes të komunitetit serb dhe komuniteteve të tjera, si dhe institucioneve
në Kosovë.

Grantisti
Grantisti
TV Mreza

Shuma në Euro
Shuma në Euro
36,605.00

NGO Aktiv

14,560.00

Forum për Zhvillim dhe
Bashkëpunim Multietnik
Operacionale

7,700.00

Subtotal

67,625.00

Shpenzime programore dhe administrative
Shpenzime të publikimit
Operacionale
Shpenzime tjera administrative
Operacionale
Subtotal
Total

8,760.00

1,961.80
3,075.91
5,037.71
72,662.71

¯¯Nisma do të adresojë në mënyrë specifike analizën dhe vlerësimin e ndikimit
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të organizatave civile dhe politike mbi
demokracinë dhe hapjen (openess) e
komunitetit serb në Kosovë.
¯¯Do të analizohen dhe vlerësohen
demokracia dhe hapja (openess) e institucioneve, politikave publike dhe proceseve të rëndësishme ndaj komunitetit
serb në Kosovë, si dhe shkalla e hapjes
së komunitetit serb ndaj tyre.
¯¯Këto analiza do të ndihmojnë për të
kuptuar gjendjen aktuale dhe perspektivat e komunitetit serb në Kosovë, përderisa në të njëjtën kohë do shërbejnë si
bazë për përfaqësim argumentues ndaj
qytetarëve, institucioneve të qeverisë
lokale dhe qendrore si dhe bashkësisë
ndërkombëtare.

Partitë politike - Demokracia dhe pluralizmi
i partive politike serbe të Kosovës, hapja e
tyre për të marrë pjesë në sistemin politik
të Kosovës dhe për të kontribuar në avancimin dhe përmirësimin e politikave publike. Në këto çështje do të fokusohet Iniciativa e re shoqërore dhe Qendra Mediale.
Përgjegjësia e institucioneve – Përmes
monitorimit të kuptohet më mirë pozita
e komunitetit serb në Kosovë dhe se sa të
hapur janë institucionet ndaj problemeve
të serbëve. Analiza realizohet nga Bota
bardh e zi dhe Forumi për Zhvillim dhe
Bashkëpunim Multietnik.

Siguria - Sa ndikon ndjenja e sigurisë në
hapjen e komunitetit serb ndaj institucionOrganizatat e shoqërisë civile dhe mediat eve të sigurisë së Kosovës? Në këtë pyetje
me përvojë të dëshmuara, për të arritur kërkon përgjigje Qendra Humane Mitroqëllimin e përgjithshme dhe objektivat vica.
specifik, kanë realizuar tetë analiza sektoriale.
Ekonomia - Sa janë të hapura entitetet
ekonomike nga komunitetet me shumicë
Fushat që partnerët tanë i analizuan në vi- serbe për integrim në ekonominë e Kotin 2020 janë:
sovës? Këtë fushë e analizon Instituti për
Zhvillimin Ekonomik Territorial (InTER).
Mediat - Sa ndikojnë mediat në gjuhën serbe në Kosovë në shkallën e hapjes, qasjes Të drejtat e pakicave - Si të arrihet një shodhe pluralizmit të opinioneve dhe temave? qëri më e hapur duke vënë në pah boshKjo fushë hulumtohet nga Media Qendra llëqet në zbatim të së drejtave të pakicave?
dhe Bota bardh e zi.
Kjo temë shqyrtohet nga OJQ Aktiv dhe
Qendra për të Drejtat e Komuniteteve të
Shoqëria civile - Si kontribuojnë organi- Pakicave
zatat e shoqërisë civile në hapjen dhe
demokracinë e komunitetit serb dhe sho- Procesi i dialogut dhe normalizimi i marqërisë në Kosovë në përgjithësi? Me këtë rëdhënieve Kosovë-Serbi - Deri në çfarë
temë merret Iniciativa e re shoqërore dhe mase përfaqësohet dhe cilat janë qënForumi për Zhvillim dhe Bashkëpunim drimet e komunitetit serb të Kosovës lidMultietnik.
hur me ndikimin dhe të ardhmen e procesit? Kjo analizë realizohet nga OJQ Aktiv
dhe Forumi për Zhvillim dhe Bashkëpunim
Multietnik.
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Këto analiza sektoriale mbështeten me një
publikimi gjithëpërfshirës me gjetje të konsoliduara të të gjitha analizave dhe opinionit publik mbi fushat e analizuara.

në vonesa të arsyeshme për shkak të pamundësisë së realizimit të takimeve, daljes
në terren të anketuesve, organizim të fokus
grupeve, etj si rezultat i distancimit social.
Në shtator janë mbajt edhe katër punëtori
Përveç analizave sektoriale dhe publikimit njëditore me partnerë të angazhuar sipas
të gjetjeve të konsoliduara që janë produk- sektorëve për të diskutuar rrejdhen e analte kryesore të nismës Open dhe bazë për izave, koordinimin në mes të partnerëve
diskutime të argumentuara dhe avokim, në dhe planifikuar promovimin dhe fushatat
kuadër të nismës, në bashkëpunim me RTV avokuese pas përfundimit të analizave.
Kim, https://www.radiokim.net/ janë publikuar dhe 40 tekste autoriale nga ekspertë Analizat e tetë sektorëve të përzgjedhur
të dëshmuar të temave dhe proceseve ak- dhe kontraktuar u përfunduan në mes të
tuale socio-politike në Kosovë, rajon dhe dhejtorit dhe tani janë në proces të përkEvropë. Këto tekste i ofruan publikut një thimit. Analiza gjithëpërfshirëse e cila do
pasqyrë të pikëpamjeve të ndryshme si të konsolidoj të gjithë sektorët dhe do të
dhe nxitën diskutime të hapura dhe plu- përmbëledhë të gjitha gjetjet në një strukralizëm të qëndrimeve.
turë paraprakisht të përcaktuar është duke
u hartuar. Analiza gjithëpërfshirëse do të
Në Anex III gjindet lista e të gjitha teksteve mundohet të jep përgjigje në pyetjet në
të publikuara nga ky segment i iniciatives vijim: (1) Çka anëtarët e komunitetit serb
Open së bashku me autorët e tyre, linqet shohin si mangësit/problemet kryesore të
drejt teksteve, datat e publikimit dhe num- demokracisë në komunitetit e vet dhe në
rin e shikimeve të eksteve deri ne datën e përgjithësi në Kosovës? (Problemi), (2) Sa
hartimit të këtij raportin. Tekstet janë duke janë vet anëtarët e komunitetit të gatshëm
u lexuar vazhdimisht duke qenë se janë të pëtfshihen në zgjidhjen e këtyre probanaliza të sektorëve të ndryshëm ende ak- lemeve dhe a janë institucionet e hapura
tual në shoqëri.
për këtë? (Manifestimet), (3) Cili është
ambienti i përgjithshëm në të cilin pritet
Kjo iniciative u nis me një punëtori në nga anëtarët e komunitetit të përfshihen
shkurt të vitit 2020 e bajtur para shpalljes në proceset politike? (Rrethanat), (4) Çka
së pandemisë në Kopaonik me pjesëmarrje duhet ndërmarrë që kjo të arrihet? (Retë një grupi të përzgjedhur të organizatave komandimet).
civile dhe mediave serbe të Kosovës. Në
këtë punëtori iniciativës iu vendos themeli Promovimi i të gjitha analizave, diskutimet
dhe drejtimet kryesore të saj. Një takim për grupe të lidhura të analizave sektoriale
tjetër pune u mbajt në mars, një ditë para dhe aktivitete tjera avokuese do të realizoshpalljes së pandemisë në të cilën u dakor- hen në katërmujorin e parë të vitit 2021,
duan përfundimisht fushat për analizë dhe ndërsa njëkohësisht do të hapet konkursi
partnerët realizues. Vazhdimi i punës së për ciklin e ri të vitit 2021 të iniciatives
iniciativës është bërë në kushte pandemia Open. Në përgatitje janë edhe materialet
gjatë së cilës pati vështërësi dhe ndikuan video të cilat do të promovojnë iniciativën
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Open, organizatat partnere të iniciativës, rezultatet dhe gjetjet nga analizat që do të shërbej në mes tjerash edhe për fushata avokuese.
Në kuadër të kësaj iniciative është përkrahur edhe Analiza e trendeve të cilën e realizon NGO Aktiv çdo vit. Kjo Analizë është bërë
barometër i trendeve në shumë fusha politike
dhe shoqërore të komunitetit serb dhe është
nismë e iniciuar nga fondacioni në vitin 2016.
Ajo përveç vlerës së saj të treguesit se kah
shkon opinioni publik i serbëve plotëson iniciativën Open dhe i ja jep edhe një dimenzion
krahasues.
Lista e granteve dhe shpenzimeve tjera:
Emri i Projektit

Grantisti

Punëtoria fillestare e iniciatives Open,
Operacionale
Kopaonik, 9-10 shkurt, 2020
Analiza e Trendeve
NGO Aktiv
Sa janë të hapura mediat serbe të Kosovës? Media qendra dhe Bota
bardh e zi
Ndikimi i sigurisë në hapjen e komuQendra humane e Mitroniteteve
vicës
Sa e kultivon hapjen (openess) dhe cili
Iniciativa e re shoqërore
është ndikimi i shoqëria civile në demokra- dhe Forumi për zhvillim dhe
ci në mesin e komunitetit serb?
bashkëpunim multietnik
Demokracia dhe pluralizmi i partive politike Iniciativa e re shoqërore dhe
serbe
Media qendra
Institucionet karshi komunitetit serb
Bota bardh e zi dhe Forumi për zhvillim dhe
bashkëpunim ndëretnik
Të drejtat e komuniteteve pakicë në shoNGO Aktiv dhe Qendra për
qërinë demokratike dhe të hapur
mbrojtjen e të drejtave të
komuniteteve
Analiza e ekonomisë në mjediset serbe dhe Instituti për zhvillim teritopotenciali për integrim
rial ekonomik, InTER
Në cilën masë dhe si përfaqësohen serbët NGO Aktiv dhe Forumi për
e Kosovës në procesin e dialogut Kosovëzhvillim dhe bashkëpunim
Serbi?
ndëretnik
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Shuma në Euro
6,372.00
11,000.00
8,190.00
5,000.00
8,460.00
8,460.00
5,840.00
8,380.00
5,000.00
8,460.00
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Honoraret për hartim, përkthim dhe publikim të teksteve autoriale dhe konsulencë
për metodologji.
Punëtoritë njëditëre me partnerë sipas grupeve sektoriale
Realizimi i anketimit në terren, mosta 600
respondent, në komunat me shumicë
serbe, monitorimi i anketuesve dhe përpunimi i të dhënave
Realizimi i video materialit promovues dhe
avokues për iniciativën Open
Përgatitja dhe hartimi i analizës gjithëpërfshirëse të iniciativës Open

Operacionale

7,907.00

Operacionale

9,112.97

NGO Aktiv

5,020.00

RTV Kim dhe Media qendra

4,990.00

Miodrag Marinkovic

2,000.00

Subtotal

104,191.97

Shpenzime programore dhe administrative
Shpenzime të përkthimit
Operacionale
Subtotal
Total
Totali i përgjithshëm

798.22
798.22
104,990.19
301,662.65
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Transparenca dhe llogaridhenia
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Transparenca dhe llogaridhenia
Përmbledhje
Gjatë muajve të parë të vitit kemi mbajtur takime me organizatat partnere dhe
kemi diskutuar për vazhdën e aktiviteteve
që duhet t’i organizojmë. Në fillim të vitit, më saktësisht prej 6 deri më 8 mars,
kemi mbledhur anëtarët e koalicionit Pro
Open për një punëtori dy ditore në Tiranë.
Tema e punëtorisë ishte informimi sa më i
mirë për iniciativat rajonale dhe evropiane
ambientale (Green New Deal), si dhe përgatitjet për sfidat që koalicioni Pro Open
mund ti ketë, për tu bërë adresë e rëndësishme që merret me këtë lëmi në shoqërinë civile kosovare.

Demokraci Plus – Përmirësimi i
qasjes së Qeverisë në reagim ndaj
emergjencës së shëndetit publik
përmes koordinimit më të mirë
institucional dhe komunikimit të
unifikuar me publikun.
Projekti kishte për qëllim që përmes intervenimeve të shkurta të cilat i adresohen
Qeverisë, të ndikojë në përmirësimin e reagimit të Qeverisë ndaj situatës së krijuar
me pandeminë Covid-19.
Gjatë kësaj periudhe janë publikuar disa
Policy Memos dhe Infografika:

Derisa u bënin përgatitjet për të vazhduar
me punë normale, në gjysmë të marsit
gjithçka ndryshoi, si pasojë e pandemisë
COVID 19, dhe me te edhe kursi jonë i veprimit.

¯¯ Më 6 maj është publikuar Policy Memo
e parë me titull: “Përmirësimi i koordinimit institucional dhe komunikimit me
publikun në kohën e emergjencës së
shendetit publik”.
Gjatë një takimi në mes të marsit me part- ¯¯Më 18 maj është bërë lansimi i Policy
Memo të dytë me titull: “Funksionimi
nerët tanë kemi vendosur që ti përgjigjemi
demokratik i institucioneve gjatë pandsituatës së krijuar me pandeminë dhe të
emisë COVID-19”.
riorientohemi me tepër në zbutjen e efek¯
¯
Janë publikuar dy infografika që kanë
teve të saj.
përmbledhur një kronologji të aktiviteteve të bëra nga Kuvendi i Kosovës
Grantet e para i janë ndarë organizatave
gjatë kohës së Pandemisë Covid-19.
Demokraci Plus, KDI, INPO dhe Instituti Ri¯¯Gjithashtu është publikuar edhe editoinvest.
riali Menaxhimi i pandemisë: tre aspekte
për korrigjim, si dhe janë publikuar tri
komunikata për media.

33

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

KDI – Promovimi i transparencës
dhe llogaridhënies publike në kohën
e pandemisë COVID 19

dhe shtator me qëllim të përshpejtimit të
rimëkëmbjes së sektorit privat si promotor
kryesor i zhvillimit ekonomik në Kosovë.
KDI, pas një analize të hershme të dokumentit qeveritar që parasheh pakon e
Projekti kishte për qëllim të vë dritë mbi rimëkëmbjes ekonomike, vlerëson se disa
procesin e zbatimit të disa prej masave nga rekomandimet e Institutit dhe të eknë kuadër të Pakos Emergjente Fiskale. spertëve të ekonomisë të përfshirë në proNë veçanti, projekti synonte fokusimin në jekt janë marrë në konsideratë.
masat 3 dhe 10 të pakos që ndërlidheshin
me sigurimin e likuiditetit financiar të kom- Materialet që janë prodhuar gjatë implepanive publike dhe private.
mentimit të projektit:
KDI vlerëson se rreziku në rritje nga veprat
korruptive duhet të adresohen si në fazën
e dizajnimit të pakove emergjente ashtu
edhe gjatë ekzekutimit të tyre. KDI, gjatë
zbatimit të projektit ka vlerësuar se programi kishte mungesa serioze të kanaleve të
komunikimit mes institucioneve, organizatave të shoqërisë civile, mediave dhe publikut në mënyrë që informatat e përditësuara zyrtare të ishin më lehte të qasshme.
Procesi i aplikimit për pakon emergjente
fiskale ka qenë i stërngarkuar me procedura burokratike e cila kanë ndikuar në
zvogëlimin e numrit të aplikacioneve dhe
rritjen e atyre të pavlefshme. Në fazat e
ardhshme si dhe në pakon e rimëkëmbjes
ekonomimke, KDI i ka rekomanduar Qeverisë lehtësim të procedurave gjithmonë
duke pasur kujdes që kjo të mos ndikoj në
rregullsinë e përgjithshme të procesit të
aplikimit.
KDI gjithashtu ka rekomanduar që pakoja e
ardhshme, ajo për rimëkëmbje ekonomike,
të jetë shumëfish më e madhe se pakoja e
parë dhe të parasheh edhe mundësinë e
vazhdimit të disa prej masave nga pakoja
emergjente fiskale për muajtë korrik, gusht
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¯¯Infografika e parë është publikuar më
1 qërshor 2020. Tema e infografikës së
parë ishte prezentimi vizual i pjesëmarrjes së secilës masë në shumën totale të
pakos emergjente fiskale.
¯¯Infografika e dytë është publikuar më
15 qërshor 2020 dhe për temë kishte
krahasimin e pakos emergjente fiskale
në Kosovë me ato të shteteve në rajon
dhe botë. Si parameter krahasues është
marrë përqindja e pakove emergjente
në bruto prodhimin vendor nominal të
vendeve respektive.
¯¯Infografika e tretë që është publikuar në
korrik dhe ka paraqitur nivelin e zbatimit
të masave të pakos emergjente fiskale
veç e veç.
¯¯Editoriali i parë është publikuar më 1
qërshor me temën “Pakoja emergjente
fiskale në Kosovë dhe shtetet në rajon”.
¯¯Editoriali i dytë është publikuar në korrik, në të cilin profesori Pëllumb Çollaku
ka paraqitur opinionin e tij rreth pasojave afatmesme dhe afatgjata të krizës
ekonomike të shkaktuar nga pandemia.
¯¯Për editorialin e tretë që është publikuar
në fund të korrikut, është angazhuar znj.
Nora Hasani, drejtore e Odës Ekonomike
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Gjermano-Kosovare. Tema e editorialit
ishte faza e rimëkëmbjes ekonomike pas
pandemisë.

INPO – Komuna (Prishtinë, Ferizaj,
Gjilan, Prizren) transparente dhe
llogaridhënëse në kohë krizash pandemike

Instituti Riinvest - Përmirësimi i
politikave për te përballuar efektet
negative te virusit COVID 19
Projekti kishte për qëllim përmirësimin
e politikave për të përballuar efektet
negative të COVID 19 në situatën ekonomike e sociale të Kosovës si dhe ngritjen
e vetëdijes mbi nevojën e qasjes me
frytdhënës për evitimin e pasojave ekonomike sociale të virusit. Projekti ka trajtuar
përgjegjësinë e institucioneve që e kanë
mandatin të veprojnë në këtë kohë krize,
duke analizuar masat që ndërmerren dhe
ato që mungojnë. Nëpërmjet hulumtimit të
raporteve, analizës së pakos së propozuar
nga Qeveria, analizës së këndvështërimeve
të aktorëve të ndryshëm, e veçmas komunitetit të biznesit, analizës se përvojave
nga vendet e tjera, etj, projekti ka shtuar
vlerë në debatin ekzistues dhe ka kontribuar që të kuptohet dimenzioni real në
planin ekonomik e social.

INPO ka monitoruar ueb faqet zyrtare të
komunës së Ferizajt, Gjilanit dhe Prishtinës
dhe ka bërë identifikimin e publikimit të dokumenteve dhe informatave financiare të
përcaktuara sipas gjashtë (6) indikatorëve.
Gjetjet tregojnë së komunat në përgjithësi
kanë zhvilluar një kulturë të transparencës
dhe llogaridhënies. Shumica e dokumenteve që konsiderohen apo radhitën
nën shtyllën e transparencës financiare,
publikohen nga komunat e monitoruara.
Prishtina është nivel krejt tjetër krahasuar
më komunat e tjera. Kjo komunë ka treguar vazhdimisht se është e përkushtuar
në avansimin e transparencës komunale
dhe këtë e ka treguar përmes publikimit të Në kuadër të këtij projekti janë publikuar:
pothuajse secilit dokument që konsidero¯¯Më 30 qërshor - Pakoja emergjente në
het publik sipas ligjit.
vendet e Ballkanik Perendimor
¯¯Më 30 qërshor - Pakoja fiskale
Në kuadër të projektit, janë publikuar:
emergjente: Implikimet dhe Sfidat e
Zbatimit
¯¯Më 3 qërshor - Op-Edi Prokurimi “paush¯¯Më 19 qërshor - Implikimet Ekonomike
all” në Ferizaj
dhe Sociale të COVID-19: Kosova dhe
¯¯Më 15 qërshor - raporti “Transparenca
Ballkani Perendimor
financiare e komunave (Ferizaj, Gjilan,
¯
¯
Më 19 qërshor - Indikatorët Relevant
Prishtinë)”
Ekonomik dhe të Shëndetësisë Publike
¯¯Më 15 qërshor - infografika “Transparengjatë COVID-19
ca financiare e komunave (Ferizaj, Gjilan,
¯
¯
Më 19 qërshor - Numri i infektimeve
Prishtine)”
në raport me numrin e përgjithshëm të
popullsisë në vendet e Ballkanit Perendimor
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Infografikat që janë dizajnuar dhe publikuar janë:
¯¯Më 19 qërshor - Numri i infektimeve në
Ballkanin Perendimor
¯¯Më 30 qërshor - Pakoja emergjente në
Ballkanin Perendimor
¯¯Më 26 qërshor - Shëndeti publik dhe
indikatorët makroekonomik.

gjyqësore karshi këtij problemi. Projekti
përfundon në mars 2021 me publikimin e
video-dokumentarit.

Çohu – Privatizimi i privatizuar

Procesi i privatizimit në Kosovë konsiderohet të jetë përcjellë me shumë parregullsi
dhe paqartësi. Që nga viti 1999 me hyrjen e
forcave të NATO-s në Kosovë, ky proces ka
qenë përgjegjësi e institucioneve të ndryDuke e parë që situata shëndetësore do
shme ndërkombëtare e lokale në Kosovë.
të vazhdojë me këtë trend, kemi vendosur
Ky proces ka kaluar përmes AKM-së
të kombinojmë aktivitetet e planit tonë të
(Agjencia Kosovar i Mirëbesimit) në kuadër
veprimit me situatën e krijuar nga COVID
të shtyllës IV të UNMIK-ut. Më pas, me
19, dhe më poshtë janë listuar grantet e
shpalljen e pavarësisë së Kosovës kjo
dhëna dhe punët e bëra gjatë kësaj peripërgjegjësi kalon te AKP-ja (Agjencia Kosudhe.
ovare e Privatizimit). Të gjitha ankesat që
kanë shkuar në drejtim të këtyre instituÇohu - Ndotësit industrialë dhe
cioneve për parregullsitë e pretenduara
mbrojtja e mjedisit
janë shqyrtuar nga Dhoma e Posaçme e
Duke parë gjendjen shumë të rëndë të Gjykatës Supreme.
mjedisit në Kosovë për shkak të ndërhyrjeve të shumta dhe pas realizimit të shumë Shumë herë, ky proces është kritikuar nga
hulumtimeve në këtë fushë nga Preportr, faktori vendor në Kosovë si për mungesë
gjatë realizimit të këtyre hulumtimeve transparence por edhe për shumë aspekte
është vërejtur se dëmtimi ndodh edhe për të tjera të cilët kanë qenë pjesë e këtij profaktin se në mbrojtjen e tij janë përfshirë cesi, siç është çmimi i shitjes, ofertuesit e
shumë institucione, dhe si rrjedhojë asn- tjera.
jëra nga to nuk e merr barrën për këto dëmtime. Ferronikeli si ndotësi më i madh in- Në 2020, Parlamenti i Kosovës ka propodustrial i ujit, tokës dhe ajrit në Kosovë, po zuar themelimin e një Komisioni hetimor i
shkakton dëm të madh mjedisor por edhe cili do të shqyrtojë procesin e privatizimit
të shëndetit të banorëve. Me gjithë faktin nga fillimi deri më sot. Komisioni hetimor
e njohur dhe përmasat e kësaj ndotjeje, për çështjet e privatizimit do të analizojë
institucionet nuk po bëjnë shumë për ta kontratat dhe të nxjerrë në pah parregulladresuar këtë problem të madh mjedisor. sitë e mundshme të cilat e kanë përcjellë
Organizata ÇOHU do të realizojë një video këtë proces.
dokumentar me të cilin do të pasqyrojë
përmasat e ndotjes industriale nga Ferron- Duke marrë parasysh kompleksitetin e këtij
ikeli por edhe përgjigjen institucionale dhe procesi, Organizata ÇOHU ka monitoruar
të gjithë punën e Komisionit si dhe do të
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hulumtojë procesin e privatizimit, duke
analizuar të dhënat në dispozicion dhe
duke i vënë ato në kontekstin e periudhës
së privatizimit (siç është çmimi i pronave
të privatizuara, destinimi i ndërmarrjeve,
pasojat ekonomike dhe juridike, etj.). Edhepse pas shperberjes se parlamentit mandati i ketij komisioni perfundon, Çohu, ne
fund te implementimit te projektit (shkurt
2021) do te dale me me një hulumtim të
vetin, me gjetjet që lidhen me parregullsitë
të cilat e kanë përcjellë tërë procesin e privatizimit në Kosovë.
Hulumtimi do të ndahet në dy pjesë. Pjesa e parë do të përqendrohet në punën e
Komisionit hetimor, në gjetjet e Organizatës ÇOHU nga monitorimi i punës së tij.
Pjesa e dytë e hulumtimit do të merret me
analizën e procesit të privatizimit (nga fillimi e deri më sot).

Agromedicine - Avokim për përfshirjen e grupeve të margjinalizuara
në pakon e rimëkëmbjes ekonomike
Pandemia covid 19 ka shkaktuar pasoja si
në sistemin shëndetësor ashtu edhe ne sistemin social dhe ekonomik, të cilat pasoja
do ta na përcjellin gjatë deri në rikithim të
normalitetit. Nga kjo gjendje janë prekur
të gjitha shtresat e shoqërisë por gratë
dhe vajzat të cilat jetojnë në viset rurale të
cilat merren me prodhime bujqësore dhe
prodhime artizanale janë në pozitë shumë
të vështirë dhe rrezikohet mbyllja e aktivitetit ekonomik të tyre. Shumë veprimtari
prodhuese si bujqësia, turizmi dhe zejet e
ndryshme artizanale rrezikojnë të shuhen,
pasi që janë veprimtari të reja në treg dhe
nuk janë të regjistruara si biznese të rreg-

ullat, dhe rrjedhimisht këto gra dhe vajza
nuk kanë mundur të përfitojnë nga pakoja
emergjente.
Agromedicine do të avokojë në tre ministri dhe në agjensionin për barazi gjinore që
urgjentisht të përfshihen edhe këto veprimtari të grave, të përkrahen në mënyra të
ndryshme dhe të sigurohet tregu i produkteve të prodhimtarisë primare dhe të ndihmohen për të rritë zingjirin e vlerës edhe
për përpunime finale e deri te marketingu
dhe promovimi i produkteve vendore të
grave. Projekti përfundon në prill 2021.

INDEP - Barometri i rimekembjes per transparence dhe llogaridhenie
Qellimi i projektit eshte te kontribuoj ne
rritjen e nivelit te zbatimit te pakos se
rimekembjes permes monitorimit te zbatimit te masave te parapara, rritjes se
llogaridhenies se institucioneve si dhe rritjes se transparences dhe informimit te
publikut ne menyre qe te shtohet presioni
nga poshte-lart. Perfundimisht, projekti
synon qe te kontribuoj ne rritjen e impaktit te Pakos se rimekembjes ne rivitalizimin e ekonimise dhe rritjes se mireqenies
sociale permes rritjes se informimit te qyetatareve, rritjes se qytetarise aktive dhe
gjitheperfshirjes ne procesin e zbatimin te
saj. Projekti përfundon në korrik 2021.

BIRN - Verifikimi i fakteve per respektimin e masave kunder COVID-19 dhe monitorimi i shpenzimit
te parase publike nga institucionet e
arsimit te larte gjate pandemise
Qellimi i projektit eshte verifikimi i respektimit te masave dhe udhezimeve per
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parandalimin e perhapjes se COVID19 dhe
monitorimi i shpenzimit te parase publike
per kontratat per mirembajtje dhe sherbime gjate pandemise. Poashtu synim
është edhe sensibilizimi i opinionit dhe
organeve ligj-zbatuese per mundesite e
keqperdorimeve dhe mosrespektimit te
masave kunder perhapjes se COVID19, që
do të çonte ne rritjen e numrit te te infektuarve. Projekti përfundon në korrik 2021.

luara përmes procedurës së hapur. Disa autoritetet kontraktuese ndoshta duke mos e
kuptuar Ligjin e Prokurimit apo me qëllim,
në procedura emergjente kanë ftuar për të
ofertuar në shumë raste vetëm një kompani, gjë e cila ka shkaktuar ngritje të çmimeve. Arsyetimi i përdorimit të procedura
emergjente mund të ketë kuptim në fillim
të pandemisë pasi kjo ka qenë një ndodhi
e papritur. Mirëpo pasi pandemia veç u
kuptua që ekziston, nuk është e arsyeshme
Demokraci Plus - Ekspozimi i korrup- që tërë kohën të lidhen kontrata duke përsionit në fushën e shëndetësisë dhe dorur procedurën emergjente. Autoritetet
kontraktuese kanë shfrytëzuar pandeminë
arsimit gjatë pandemisë Covid-19
për të lidhur kontrata me çmime më të
larta se ato të tregut, e njëkohësisht kanë
Gjatë kohës së pandemisë Covid-19, për zvogëluar konkurrencën. Projekti përfunshkak të situatë së krijuar emergjente don në prill 2021.
autoritetet kontraktuese kanë përdorur
procedurën e negociuar pa publikim KADC - Mjedis i shëndetshëm për
të njoftimit për kontratë (procedurën
jetë të shëndetshme
emergjente) për të lidhur kontrata. Kjo procedurë lejohet sipas nenit 35.2.1 të Ligjit të
Prokurimit Publik. Përdorimi i procedurës Qëllimi i projektit është mbrojtja e shënemergjente ka shkaktuar rritje të çmimeve detit publik nga ndotja e ajrit përmes
dhe zvogëlim të dukshëm të konkurrencës. avokimit për zhvillimin e infrastrukturës
Vetëm për furnizime me pajisje mbrojtëse, për çiklizëm, vrapim dhe ecje, inkurajimin
barna, etj. institucionet kanë nënshkruar e shfrytëzimit të transportit alternativ dhe
kontrata në vlerë mbi 13 milion euro duke kufizimin e qarkullimit të automjeteve në
përdorur procedurën emergjente. Për zonat me trafik të ngarkuar. Objektivat e
blerje të maskave mbrojtëse FFP2 autorite- projektit janë avokimi në shtatë komunat e
tet kontraktuese kanë paguar nga 3 deri në Kosovës për: 1) Zhvillimin e infrastrukturës
12 euro për të njëjtin produkt. D+ synon që për çiklizëm, vrapim dhe ecje, 2) nkurapërmes këtij projekti të analizojë aktivite- jimin dhe promovimin e shfrytëzimit të
tet e prokurimit në fushën e shëndetësisë transportit alternativ, 3) Kufizimin e qarkuldhe të arsimit të cilat janë zhvilluar që nga limit të automjeteve në zonat me trafik të
fillimi i pandemisë. Fokusi kryesor do të ngarkuar. Projekti përfundon në maj 2021.
jetë të kontratat emergjente, pasi shumica
e kontratave të nënshkruara janë zhvilluar
përmes kësaj procedure. Por do të analizohen edhe aktivitetet e prokurimit të zhvil-
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Punëtori me dy grupe të deputetëve
të Kuvendit të Kosovës rreth
çështjeve ambientale, specifikisht
shkatërrimit të ambientit si pasojë e
ndërtimit të mini hidro centraleve

ancë në kuvend, ku do të diskutohej vetëm
për mini hidrocentralet, mirëpo për shkak
të shpërbërjes së kuvendit, kemi vendosur
që ta shtyejmë për një periudhë më të përshtatshme politike.

Krahas linjës së punës me organizatat
partnere të shoqërisë civile për të zbuluar
hapat në të cilat qeveria e Kosovës potencialisht ka mundur të shkel ligjet gjatë
paisjes së investitorëve me leje për ndërtimin dhe operimin e mini hidrocentraleve,
kemi menduar që është shumë e rëndësishme që të lidhemi edhe me deputetët
e zëshëm të kuvëndit, në mënyrë që së
bashku të mund të gjejmë një zgjidhje për
problemet e paraqitura. Gjatë përcjelljes
së punës së Komisionit për Hidrocentrale,
kemi vërrejtur se deputetëve u nevojitet
më tepër informacion rreth problematikës
dhe mundësive se si të zgjidhet kjo çështje.
Gjatë pjesës së dytë të vitit i kemi ftuar
dy grupe deputetësh (ndarazi) – Grupin e
Deputetëve të Gjelbër (grup jo formal) si
dhe deputetët e Komisionit Parlamentar
Hetimor për Hidrocentrale për takime një
ditore në Tiranë. Gjatë këtyre takimeve
kemi bërë prezentimin e gjendjes aktuale
me mungesën e ujërave në Kosovë, rëndësia që të merremi më seriozisht me Europe
Green Agenda, të cilën padyshim duhet
të fillojme ta implementojmë edhe ne, si
dhe mundësitë e bashkëpunimit midis shoqërisë civile dhe këtyre grupeve formale
dhe joformale në kuvend. Kemi planifikuar
që në fillim të janarit, në hollin e Kuvendit
të Kosovës ta shfaqim një ekspozitë me fotografi dhe informacione rreth degradimit
të ambientit si pasojë e ndërtimit të këtyre
hidrocentraleve dhe të organizojmë një se-
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Lista e granteve dhe shpenzimeve tjera:
Emri i Projektit
Përmirësimi i qasjes së Qeverisë në reagim ndaj
emergjencës së shëndetit publik përmes koordinimit më të mirë institucional dhe komunikimit
të unifikuar me publikun
Promovimi i transparencës dhe llogaridhënies
publike në kohën e pandemisë COVID 19
Përmirësimi i politikave për te përballuar efektet
negative te virusit COVID 19
Komuna (Prishtinë, Ferizaj, Gjilan, Prizren)
transparente dhe llogaridhënëse në kohë krizash
pandemike
Ndotësit industrialë dhe mbrojtja e mjedisit
Privatizimi i privatizuar
Avokim për përfshirjen e grupeve të margjinalizuara në pakon e rimëkëmbjes ekonomike
Barometri i rimëkëmbjes - për transparencë dhe
llogaridhënie
Verifikimi i fakteve për respektimin e masave
kundër COVID-19 dhe monitorimi i shpenzimit të
parasë publike nga institucionet e arsimit të lartë
gjatë pandemisë
Ekspozimi i korrupsionit në fushën e shëndetësisë dhe arsimit gjatë pandemisë Covid-19
Mjedis i shëndetshëm për jetë të shëndetshme
Punëtori me Grupin e Deputetëve të Gjelbër të
Kuvendit të Kosovës - Tiranë
Punëtori me Deputetët e Komisionit Parlamentar
Hetimor për Hidrocentrale - Tiranë
Shpenzime programore
Konferenca dhe takime
Shëbime të përkthimit
Publikime
Shpenzime administrative programore
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Grantist

Shuma në euro

Demokraci Plus

7,560.00

Instituti Demokratik i
Kosovës

7,020.00

Instituti Riinvest

9,620.00

Iniciativa për Progres
- INPO

3,625.00

Çohu
Çohu

9,876.00
20,000.00

Agromedicine

9,970.00

INDEP

20,740.00

BIRN

16,920.00

Demokraci Plus

14,385.00

KADC

12,000.00

Operacional

5,259.99

Operacional

5,623.64

Subtotal

142,594.13

Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Subtotal
Total

10,121.20
1,835.30
4,750.31
40,386.71
57,093.52
199,687.65
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Edukimi i lartë
Puna para pandemisë Covid-19
Koalicioni për Integritet dhe Transparencë në Universitet - KITU
KITU edhe gjatë vitit 2020 vazhdoi të angazhohet për rritjen e transparencës dhe të
llogaridhënies, si dhe respektimin e standardeve akademike dhe etike në fushën e
arsimit të lartë. Në këtë angazhim KITU
bashkëpunoi me organizata të shoqërisë
civile, grupe të studentëve, profesorëve,
media, si dhe me të gjithë njerëzit e vullnetit të mirë që duan një arsim të lartë, i
cili ofron respektimin e standardeve akademike dhe etike, me qëllim të ofrimit të
parakushteve për zhvillim të qëndrueshëm
dhe të përgjithshëm shoqëror si dhe të përgatitjes së studentëve për sfidat e kohës në
të cilën jetojmë.
Në vazhdën e këtij angazhimi të organizatave anëtare është parë e nevojshme që të
hartohet një kornizë e monitorimit, e cila
do t’i paraqesë në mënyrë më të përmbledhur dhe më të organizuar të gjitha
aktivitetet monitoruese të organizatave,
ashtu që informatat, të cilat mblidhen si
rezultat i këtyre aktiviteteve, të mund të
shfrytëzohen për të nxitur diskutime të
hapura, kuptimplote dhe gjithëpërfshirëse
në nivel të shtetit. Informimi i drejtë dhe
bashkëveprimi i të gjitha palëve të interesit është parakusht për gjetjen e mënyrave
për të reaguar ndaj veprimeve që janë në
kundërshtim me standardet dhe praktikat
e mira ndërkombëtare dhe që e rrezikojnë

dhe e dëmtojnë cilësinë a arsimit të lartë
në Kosovë.
Korniza e monitorimit është mbështetur
në Planin e punës 2019-2021 të Koalicionit KITU dhe ka rezultuar nga diskutimi
disa ditor i anëtarëve të Koalicionit në dy
punëtori të mbajtura në tetor 2019 dhe
shkurt 2020. Ndarja e përgjegjësive për aktivitetet specifike në mes të anëtarëve të
Koalicionit është bërë me marrëveshje në
bazë të fushëveprimit, përvojës dhe kapaciteteve të organizatës përkatëse. Raportet
e monitorimit do të prezantohen dhe publikohen në formë të koordinuar.
Korniza e monitorimit ka përcaktuar se cili
do të jetë fokusi i monitorimit të Koalicionit
dhe cila do të jetë strategjia e monitorimit,
duke i organizuar aktivitetet monitoruese
në pesë fusha kryesore, si: stafi akademik, transparenca, studentët, financat dhe
nxënësit. Këto fusha, të lidhura ngushtë
ndër vete, janë vlerësuar nga partnerët e
Koalicionit si parësore, meqë brenda tyre
mund të përfshihen proceset kryesore të
sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë, që
gjithashtu monitorohen në vazhdimësi nga
këto organizata. Katër organizata anëtare
të Koalicionit janë mbështetur për të monitoruar këto procese: Admovere, Çohu,
ORCA dhe Qendra për Kurajo Politike. Raporti gjashtëmujor do të prezentohet në
fund të qershorit 2021, ndërsa raporti përfundimtar i monitorimit për vitin 2021 do
të prezentohet në fund të vitit 2021.
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Realizimi i projekteve të mbështetura në vitin 2019

përjashtimine një reviste mashtruese të
indeksuar në Scopus, “International Journal of Research in Business and Social Science” ku disa pjesëtarë të stafit akademikë
Më 26 shkurt, Admovere ka bërë prezan- në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të
timin e publikimit të tyre Gjendja në Prishtinës kanë publikuar dhe me punime
Fakultetin e Gjeoshkencave të Universitetit të tilla kanë synuar të avansohen, përfshirë
të Mitrovicës (UMIB). Qëllimi i projektit këtu dekanin e fakultetit. Pas denoncimit
ishte të kuptohet se a rrezikohen të mbyl- të ORCA-s revista është përjashtuar nga
len, qoftë edhe në të ardhmën e largët, Senati i universitetit dhe avansimi i këtyre
programet e Fakultetit të Gjeoshkencave si personave u ndalua.
dhe janë dhënë rekomandimet se si të trajtohet kjo çështje shumë e rëndësishme, ORCA ka aktivizuar lëvizjen studentore,
sidomos për ekonominë e Kosovës.
duke arritur deri në rreth 200 persona,
Integriteti akademik përmes aktivizmit
studentor, implementuar nga ORCA. Të
arriturat kryesore të projektit përfshijnë
ngritjen e çështjeve të ndryshme në arsimin e lartë si: shpenzimet e studentëve,
akreditimi i programeve, plagjiatura etj.
bashkë me lëvizjen studentore të ORCA-s,
përmes aksioneve të ndryshme, tryezave,
si dhe gazetës studentore.
Përmes hulumtimit dhe avokimit, ORCA ka
arritur të përjashtojë dy revista të cilësisë
së ulët nga databaza indeksuese Scopus.
Në këto dy revista kanë botuar tetë profesorët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike,
dhe janë avancuar përmes këtyre punimeve. Po ashtu, Këshilli i Etikës i UP-së, pas
denoncimit nga ORCA, ka shqiptuar një
vërejtje me shkrim ndaj një profesori për
“kryerje të aktiviteteve që bien ndesh me
interesat e institucionit apo veprimet që e
dëmtojnë institucionin” dhe “keqpërdorim
i autoritetit dhe emrit të universitetit për
përfitime personale”.
Për më tepër, ORCA ka bërë presion ndaj
Senatit të Universitetit të Prishtinës për
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përmes fokus grupeve të Shportës së Studentit, Kongresit të Aktivizmit Studentor, si
dhe aktiviteteve të ndryshme të projektit.
Gjithashtu, sukses i këtij projekti është
zgjerimi i rrjetit të aktivistëve për arsim
cilësor edhe në shtete tjera të rajonit,
përmes Kongresit të Aktivizmit Studentor.
Tashmë ORCA dhe studentët aktivistë të
saj kanë kontakte me studentë nga veriu i
Kosovës, Shqipëria, dhe Maqedonia.

Projekti Klubet e Etikës i cili realizohet nga
organizata ORCA ka përfunduar me sukses
fazën e parë e takimeve dhe trajnimeve
për anëtarët e Klubeve të Etikës. Për shkak
të gjendjes së krijuar nga covid – 19, janë
mobilizuar për fazat e projektit në të cilat
parashihej themelimi i Klubeve, kjo është
realizuar përmes takimeve virtuele me
anëtarët e klubeve. Lidhur me fazën e fundit të projektit në të cilën është planifikuar
mbajtja e një konference të përbashkët me
të gjithë studentët anëtar të Klubeve të
Etikës, është vendosur që të shtyhet për fillim të vitit akademik 2020/2021, për arsye
të vazhdimit të gjendjes me pandeminë.
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Pas përfundimit të fazës së parë të projektit, ku kishin marrë pjesë 194 studentë
nga Universiteti i Prishtinës të cilët janë
angazhuar aktivisht për konstituimin dhe
themelimin e Klubeve të Etikës, në nëntor
të viti 2020 është realizuar konferenca me
studentë anëtarë të Klubeve të Etikës. Si
pasojë e kushteve të diktuara nga pandemia, konferenca është realizuar në mënyrë
virtuale përmes platformës zoom. Numri
i pjesëmarrësve studentë në konferencë
ishte 63.

ity Assurance – CHEQA)”. Në prill 2020 ka
organizuar Forumin Online: Si të ofrojmë
cilësi të mësimit në distancë në kohë të
koronavirusit. Në këtë forum të ftuar ishin:
ekspertja shumë e njohur evropiane prof.
Claire Gordon nga London School of Economics, Anke Rigbers Shefe Ekzekutive nga
Agjencia e Akreditimit EVALAG, ish Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe
Inovacionit, Znj. Hykmete Bajrami, Përfaqësuesi i Zyres së BE-së në Kosovë Stergios Stragoudas, Rektori i Universitetit të
Prishtinës Prof. Marjan Dema, përfaqësuePo ashtu, në nëntor të vitit 2020 ka për- si i Agjencisë së Akreditimit të Kosovës
funduar edhe aktiviteti i tjetër i projek- Shkëlzen Gerxhaliu, Udhëheqësja e kotit: “Numri i 8 i Gazetës Satirike, TD”. Ky legjit IBC-M prof. Mihone Kerolli Mustafa
numër përfshinë ngjarje në arsimin e lartë dhe Udhëheqësja për çështje akademike
që kanë ndodhur brenda një periudhe në IBC-M prof. Jelena Djokic.
kohore 1 vjeçare. Hapësirë të veçantë në
këtë numër të gazetës iu është dhënë stu- Konkluzionet e këtij forumi janë të ndara
dentëve anëtarë të klubeve të etikës, të në tri drejtime: për politikëbërësit, për
cilët kanë dhënë opinione mbi procesin marrjen e masave për të siguruar cilësi në
mësimor të zhvilluar përgjatë pandemisë. arsimin e lartë dhe praktikat se si të zbatohen nga institucionet e arsimit të lartë.
Projekti Aftësim profesional në BONEVET
Prishtina ka ofruar një ambient të punës Situata gjatë e pandemisë Covid 19
për studentë të Universitetit të Prishtinës
nga departamentet e Inxhinierisë MePandemia Covid-19 gjatë vitit 2020 edhe
kanike dhe Elektrike, në mënyrë që ata të
në arsim, sikurse në sektorët e tjerë,
zhvillojnë aftësitë e tyre praktike dhe të
shkaktoi çrregullime të mëdha në të gjitha
përgatiten për tregun e punës. Duke filnivelet e arsimit. Institucionet arsimore
luar nga shtatori 2019 BONEVET Prishtina
mbeten të mbyllura për muaj të tërë. Maka trajnuar 72 studentë në fushën e Eleksat parandaluese për përhapjen e Covid19
tronikës, CNC Mekanikës dhe programimit
e kanë ndikuar funksionimin e arsimit të
duke mbajtur nëntë trajnime dy mujore.
lartë. Për kohë jashtëzakonisht të shkurtër
Projekti ka vazhduar edhe gjatë vitit 2020
u organizua që mësimi në të gjitha nivelet
dhe një pjesë e tij është realizuar online
të mbahet online. Formati online është
për shkak të situatës së krijuar me covid19.
bërë për herë të parë edhe në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”. Si për
Kolegji IBC-M, në kuadër të projektit “Koamësimdhënësit ashtu edhe studentët ishte
licioni për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e
sfidë e madhe adaptimi në këtë situatë të
Lartë (Coalition for Higher Educaiton Qual-
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krijuar. Në institucionet e arsimit të lartë,
këtë vit akademik ligjëratat u mbajtën online, kurse pjesa praktike dhe provimet në
fakultete.
Gjatë kësaj periudhe Fondacioni ka mbajtur disa takime online me Koalicionin për
Integritet dhe Transparencë në Universitet
– KITU. Është diskutuar për punët tashmë
të planifikuara, si të vazhdohen dhe si t’i
përshtatemi situatës së pandemisë.
Një ndër ndikimet të cilat i ka arritur KITU
ishte refuzimi i avancimit akademik të Ministres së atëhershme të Arsimit, Hykmete
Bajramit. Megjithëse Ministrja ishte e bindur se i përmbushë kriteret formale, Senati i
UP-së votoi kundër promovimit të saj duke
mbështetur rekomandimin e KITU’s që ajo
me të vërtetë nuk ka numrin e nevojshëm
të botimeve në revistat e nevojshme për
promovim akademik në UP.

Në nëntor 2020, Ministri i Arsimit, Ramë
Likaj lëshoi një vendim për të rritur në
mënyrë të paligjshme numrin e kuotave
të pranimit të studentëve në UP, Fakulteti
i Mjekësisë, pa miratimin e duhur nga
Agjencia Kosovare e Akreditimit (AKA).
Kjo rrezikoj aplikimin e AKA-së në Rrjetin
Evropian për Sigurimin e Cilësisë, pasi paraqiti shkelje serioze të funksionimit dhe
pavarësisë së saj. Organozata anëtare e KITU’s, ORCA, ngriti alarmin public dhe bëri
presion Universitetit për të mos zbatuar
vendimin e Ministrit. Në fund, Rektori i UPse dhe Dekania e Fakultetit të Mjekësisë
refuzuan të rrisin kuotat, duke përmendur
kundërshtimin me aprovimin e AKA’s.

Menjëherë pas shpalljes së gjendjes
emergjente të shëndetit publik për shkak
të pandemisë Covid19, Fondacioni vendosi
që të ofrojë mbështetje organizatave të
shoqërisë civile. Qendra për Kurajo Politike – CPC është mbështetur për ta realiNë muajin korrik Këshilli Drejtues i UP mori zuar projektin ‘Përvojat dhe mësimet nga
vendim që dy përfaqësues të shoqërisë civ- pandemia në shërbim të cilësisë së qënile, një i KITU’s dhe një i Platformës Civikos drueshme në edukimin e vazhdueshëm’.
të monitorojnë gjithë procesin intervistues Janë përpiluar katër dokumente me syndhe përzgjedhës të kandidatëve për rec- imin e lehtësimit të mbarvajtjës së mësimtor të UP-së. KITU përmes ORCA’s moni- it: 1. Udhëzim me përshkrimin e disa prej
toroi nga afër këtë process nga fillimi dhe platformave ekzistuese online, duke thekinformoi publikun dhe palët e interesuara suar përparësitë dhe mangësitë e secilës
përkatëse se po bëhej një përpjekje nga prej tyre 2. Udhëzues i hollësishëm në
partitë politike për të zgjedhur kandidatin gjuhën shqipe për përdorimin e Google
e tyre.Për fat të mire, komisioni përgjegjës Classroom si njëra ndër platformat më të
për propozimin e kandidatëve në Senat mira ekzistuese për klasët virtuale e ofruar
zbuloi se i njejti kandidat kishte një konflikt falas nga Google 3. Fletushkë me udhëzime
interesi. Në fund kndidati që plotësoi krit- për përgatitjen e prezantimeve efektive
eret e integritetit akademik u zgjodh Rek- (organizimi, gjuha, zëri, intonacioni etj),
tor me 7 nga 9 vota.
meqenëse, mësimi online në këto kohë lidhet ngushtë me përgatitjen e prezantimeve
si nga ana e mësimdhënësve ashtu edhe
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e nxënësve për prezantime 4. Fletushkë
online me këshilla konkrete për mësimdhënësit rreth angazhimit maksimal të nxënësve përmes platformave virtuale për të
garantuar komunikim efikas, trasnparencë
dhe cilësi si dhe 5. Krijimi i një menuje të
veçant në faqën e CPC-së të titulluar @
CPC-Education e cila është zgjeruar tutje
me dokumente që do të shërbejnë për
mësimdhënësit, nxënësit dhe studentët.
CPC ka promovuar vazhdimisht materialet e hartuara në të gjitha rrjetet sociale,
ka shpërndarë materialin tek të gjitha komunat e Kosovës, drejtoritë e arsimit dhe
shkollat, duke siguruar kështu që numri i
përfituesve të jetë sa më i madh. Kështu,
p.sh. vetëm në rrjetin social Facebook janë
ndërlidh përmes postimeve informuese
për projektin në fjalë më shumë se 35.411
persona. Po ashtu, CPC ka qenë në kontakt
me komunat e Kosovës ku janë siguruar se
të njëjtat kanë pranuar materialin.

të familjeve dhe fëmijëve të cilëve ju mungon informata dhe këshilla gjatë kohës së
izolimit të pandemisë.
Emisionet janë transmetuar në Koha
Vizionin (KTV), çdo të mërkurë dhe premte
nga ora 16:30-16:55. KTV të gjitha emisionet i ka transmetuar edhe online në kanalin e tyre në facebook. Po ashtu janë ritransmetuar në TV Arta, dhe gjatë vikendit
në KTV. Të gjitha emisionet KTV i ka edhe
në kanalin e saj të youtube.

Emisioni i parë Afër jush ka filluar transmetimin me 1 maj dhe i fundit është transmetuar me 19 qershor 2020. Emisionet
në strukturën e vet kanë pasur tema të
cilat ishin shumë relevante për situatën
aktuale, si: Higjiena e shtuar në kohën e
pandemisë, Lojëra zbavitëse në kushte të
shtëpisë, Më mungojnë shokët e shoqetmungesa e shoqërisë në kohe pandemie,
Rëndësia e ushqimit të shëndoshë - Gatuajmë së bashku, Ofrimi dhe marrja e shërbiKy projekti ka ndikuar qartë në ngritjen e meve psiko-sociale e pedagogjike në kohë
kapaciteteve për përdorimin e platfomave pandemie, Rreziku i dhunës kibernetike dhe veglave online për mësimdhënie dhe Cyberbulling, Menaxhimi i konflikteve tek
mësimnxënie si tek mësimdhënësit ashtu fëmijët në mënyrë paqësore në kohe panedhe tek nxënësit e studentët. Me këtë demie, etj.
është rritur vetedijësimi për përdorimin e
plaformave dhe veglave online gjatë një Vijece Kongresa Bosnjackih Intelektualaca
faze shumë kritike të shkaktuar nga pan- Kosova - VKBIK, E-mësimi në gjuhën boshdemia. Për të siguruar qëndrueshmëri CPC njake. Situata e pandemisë bëri që të mbyldo të shërbej si pikë kontakti edhe pas len institucionet arsimore dhe të fillohet
përfundimit të periudhës së projektit dhe me aplikimit e platformave elektronike në
gjendjes së pandemisë.
funksion të vazhdimit të mësimit. Të gjitha
shkollat në vend u udhëzuan nga MAShT
Qendra e Kosovës për Arsim – Cikël i emi- që të fillojnë me e-mësimin, koncept ky
sionit Afër jush. Emisionet televizive të që i zuri shumicën e komunitetit arsimor
dala si kërkesë e gjendjes emergjente të të papërgatitur. Megjithatë, për një kohë
krijuar nga pandemia Covid-19, kanë pasë të shkurtër komuniteti arsimor, përfshirë
për qëllim arritjen e numrit sa më të madh menaxhuesit e arsimit si drejtoritë komu-
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nale të arsimit, drejtorët e shkollave, dhe
njësitë e ndryshme të MAShT-it, u mobilizuan dhe e-mësimi filloi në gjithë vendin.
Për këtë qëllim është shfrytëzuar platforma e RTK-së, si burim kryesor i marrjes
së informacionit nga shkollat dhe fëmijët.
Mësimi klasor dhe ai lëndor filloi të organizohej në formë ligjërimi, që emetohej në
kohë të rregullta në platformën e RTK-së.
Si organizues kryesor i e-mësimit, MAShT
është sfiduar në organizimin e e-mësimit
në gjuhën boshnjake, sidomos në përgatitjen e materialit ligjërues për nxënësit
boshnjakë dhe emetimit të ligjërimeve
në RTK nga mësimidhënësit boshnjakë.
Nuk kishte ligjërues të mjaftueshëm që të
mbuloheshin të gjitha lëndët mësimore,
drejtoritë komunale të arsimit nuk mund
t’i detyronin mësimdhënësit boshnjakë që
vullnetarisht të ligjërojnë, meqenëse shumica e mësimdhënëse vinin nga mjediset
rurale të Prizrenit, dhe nuk u mbuloheshin
shpenzimet e udhëtimit. Në anën tjetër,
për t’i mbuluar të gjitha lëndët mësimore,
duhej që të silleshin mësimdhënësit për
ligjërim nga viset tjera të vendit, si nga
Peja, Mitrovica, dhe Prishtina. Të gjetur në
një pamundësi për koordinim të mirëfilltë
të organizimit të e-mësimit në gjuhën
boshnjake, dhe rrezikimit që e-mësimi në
boshnjakisht të dështojë, MAShT i është
drejtuar Fondacionit për ndihmë, duke
kërkuar mundësinë që përmes organizatave të shoqërisë civile, të asistohet në
koordinim dhe organizim të e-mësimit në
gjuhën boshnjake. Për këtë qëllim Fondacioni ka mbështetur OJQ-në e boshnjakëve
VKBIK, që pati mandatin që t’ia ofronte
komunitetit arsimor boshnjak përkrahjen
e nevojshme për organizim të mirëfilltë
të procesit të e-mësimit. Organizata men-
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jëherë filloi me koordinimin e palëve të
përfshira në procesin e e-mësimit: MAShTin, drejtorinë komunale të arsimit, ekipin
përgjegjës të RTK-së, dhe koordinatorët e
caktuar nga autoritetet arsimore. Organizata identifikoi, krijoi listat dhe kontaktoi
mësimdhënësit boshnjakë nga Prizreni,
Peja, Mitrovica dhe Prishtina, të cilët ishin
të vullnetshëm që në kohë të mbylljes nga
pandemia të vijnë dhe të ligjërojnë/inçizojnë lëndët mësimore, gjersa RTK i emetonte
në kohën e rregullt. Xhirimet kanë përfunduar në javën e dytë të qershorit, gjersa
zyrtarisht projekti është përmbyllur një
javë më vonë, më 19 qershor.
Gjendja e komunitetit rom, ashkali dhe
egjiptian gjatë pandemisë Covid-19 në Kosovë është projekt i cili është realizuar nga
Admovere. Historikisht grupet e margjinalizuara, siç është komuniteti rom, ashkali
dhe egjiptian, prekën më shumë nga pandemitë dhe katastrofat natyrore. Ndonëse
kanë vështirësi të kenë qasje në shërbime
të mira shëndetësore, këto komunitete
shpesh herë jetojnë në rrethana që rrisin
probabilitetin ndaj sëmundjeve. Prandaj,
është shumë e rëndësishme që të analizohen politikat e ndërmarra në nivel qëndor
dhe lokal, veçanërisht në kohë krizash, për
adresimin e nevojave të komunitetit rom,
ashkali dhe egjiptian.
E arritura kryesore e projektit është evidenimi i problemeve, përmbledhtazi në
një raport, me të cilat janë ballafaquar
komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian si
pasojë e Covid-19. Ky raport mund të shërbejë si ‘manual’ në rast të pandemive dhe/
ose katastrofave të tjera e të ndryshme
natyrore me ç’rast autoritetet dhe institu-
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cionet qendrore e lokale të Kosovës do të
kenë parasysh problematikat, kushtet, rrethanat të këtyre komuniteteve në mënyrë
që të aplikojnë masa afirmative sa më
efektive. Po ashtu, për shkak se projekti
ngjalli interesim të madh në media dhe të
publiku përgjithësisht, kopje të raporteve
na kërkuan deputetë dhe grupe parlamentare të Kuvendit të Kosovës, aktivist të të
drejtave të komuniteteve, përfaqësues të
partive politike, e me radhë.
BONEVET është mbështetur për të prodhuar mburoja fytyre për ta luftuar Covid 19.
Që nga muaji Prill 2020, BONEVET ka filluar
me prodhimin e Mburojave të Fytyrës, që
t’ju ofrojë mbrojtje punëtorëve mjekësorë
në vijën e frontit, të cilët po e rrezikojnë
jetën e tyre për të shpëtuar jetë tjera, nga
COVID’19 në Kosovë. Gjatë fillimit të rritjes
së numrit të rasteve me COVID-19 është
vërejtur mungesa e pajisjeve mbrojtëse
për të gjithë profesionistët shëndetësorë,
dhe punonjësit tjerë. Duke marrë parasysh
nevojën urgjente për mburoja të fytyrës,
BONEVET ka krijuar linja prodhimi në tri
qendrat te cilat janë transformuar nga
hapësira arsimore në struktura inxhinierie
dhe përpunimi, për prodhimin e mburojave të fytyrës.

mohej në 8 javë.
Me këtë linjë të prodhimit BONEVET brenda tre muajve ka prodhuar 12.190 mburoja
të cilat përveç që janë shpërndarë tek personeli shëndetësor në të gjithë Kosovën,
një pjesë është dhuruar edhe tek Inspektoratet Komunale, shoqata dhe organizata joqeveritare, organizatat sociale dhe
edukative, transporti urban dhe kompani
të ndryshme. Fondacioni ishte një ndër
përkrahësit më të mëdhenj të këtij misioni.
Down Syndrome Kosova – DSK Qendra
Prishtinë dhe Prizren janë mbështetur
për t’i ofruar mbështetje personave me
sindromën down dhe familjarët e tyre në
ballafaqim me vështirësitë e krijuara si
pasojë e pandemisë. Në kuadër të këtij angazhimi DSK është duke ofruar: shërbime
të mbështetjes në fushat e zhvillimit duke
përfshirë mbështetje psikosociale, rehabilitimit; mbështetje dhe ndërgjegjësim i
personave me sindromën Down dhe familjarëve të tyre për masat e ndërmarra si
përgjigjie ndaj covid19; si dhe mjete mbrojtëse dhe informacione të qasshme për
fëmijët me sindromën Down.

Që nga muaji Mars 2020, DSK ka filluar
ofrimin e shërbimeve në formatin onPër ta adresuar këtë nevojë në afat të line. Çdo fëmijë me sindromë Down i cili
duhur kohor, stafi i BONEVET ka organi- është pjesë e Programit të Intervenimit
zuar një fushatë për Mbledhje të Fondeve, dhe Edukimit të Hershëm i nënshtrohet
përmes platformës së mirënjohur për këtë vlerësimit fillestar. Vlerësimi bëhet në
qëllim, KOSOVAIDEAS (kosovaideas.com). prani të prindërve nga ekipi multidisipliMe përkrahjen e duhur të donatorëve dhe nar i përbërë nga Koordinatori i Programit
qytetarëve, BONEVET ka rritur kapacitetin të Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm,
prodhues me 30 printerë të rijnë 3D dhe psikologu klinik, fizioterapisti dhe logopedi.
një sasi të konsiderueshme filamenti, në Në bazë të vlerësimit përpilohet raporti i
mënyrë që kapaciteti i prodhimit të dy- cili paraqet gjendjen aktuale zhvillimore të
fishohej dhe koha e prodhimit të përgjys- fëmijës dhe në bazë të këtij raporti përpilo-
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het Plani Edukativ Individual, i cili përmban
pikat për ndërhyrje në fushat e caktuara.
Këto dokumente i dërgohen prindërve dhe
bashkë me prindërit terapistët punojnë
për arritjen e objektivave në periudhë të
caktuar kohore deri në ri-vlerësim të fëmijës, ku caktohen objektivat e reja për t’i
arritur. Në baza ditore çdo terapist, pas seancës terapeutike, plotëson raportin ditor
ku pasqyrohen të arriturat dhe vështirësitë
gjatë seancës terapeutike me fëmijën.

diseminimi i raportit monitorues, ky proces
do të zgjasë përgjatë gjithë implementimit
të projektit dhe do të realizohet në pjesë
të shkurtra dhe do të shoqërohet me inforgrafika që janë të lehta për t’u lexuar dhe
kuptuar nga publiku i gjerë. Këtu CiviKos
synon që të de-konstruktojë edhe Manualin e Ministrisë së Shëndetësisë duke e
bërë atë të kapshëm dhe të kuptueshëm
për të gjithë qytetarët. 3. Publikimi i tre
op-eds që do të prodhohen nga ekspertë
të cilët do të ftohen nga CiviKos 4. OrganiRi-formësimi i Shoqërisë Civile në Kosovë zimi i tri debateve online 5. Organizimi i një
si pasojë pandemisë COVID-19, është pro- debati televiziv që ndërlidhet me temën e
jekt i cili implementohet nga Platforma projektit apo edhe punës së përbashkët të
CiviKos. Pas përmbushjes së kërkesave të shoqërisë civile gjatë pandemisë. Ky deOSF për zgjidhje të konfliktit të interesit, bat do të organizohet në bashkëpunim me
është aprovuar nga zyra përkatëse dhe DESKU-n 6. Lehtësimi i bashkëpunimit të
fondacioni ka ndarë grantin.
shoqërisë civile me autoritetet lokale dhe
qendrore -Shtrirja e bashkëpunimit AuZbatimi i aktiviteteve në kuadër të këtij toritete Publike - Shoqëri Civile.
projekti ka rrjedhur me sukses, dhe sipas
planit fillestar të aktiviteteve të para- CiviKos ka organizuar takime të vazhparë nga CiviKos dhe aprovuar nga KFOS. dueshme më ZKM/ZQM, Ministrinë e
Megjithatë, gjendja politike në Kosovë ka Pushtetit Lokal, Komunat si dhe akterët
ngritur dukshëm nivelin e sfidave me të tjerë relevantë në mënyrë që të ndërlidhë
cilin janë përballur ekipi i CiviKos. Rënia e punën e shoqërisë civile me institucionet
Qeverisë, kriza politike si dhe ngecja, apo publike.
ndërprerja e dialogut në mes të Kosovë
dhe Serbisë janë konsideruar si faktorë që CiviKos ka të hapura tri thirrje për të
kanë ndikuar negativisht në mbarëvajtjen zgjedhur përfaqësuesit e shoqërisë civile
e planit avokues. Megjithatë, aktivitetet në grupe të ndryshme punuesë të MAPL,
janë zbatuar në përputhshmëri me planin MF si dhe anëtarin për panel në përzgjede propozuar. Pjesa më e madhe e aktiv- hjen e bordit të Kompakt MCC. Poashtu,
iteteve të planifikuara është realizuar. 1. është në përgatitje një raport i shkurtër
Monitorimi dhe analizimi i ndikimit të situ- në formë të infografikave rreth procesit të
atës me COVID-19 në punën e organizatave bashkëpunimit shoqëri civile qeveri, më
të shoqërisë civile në Kosovë. CiviKos do specifikisht zbatimi i Strategjisë Qeveritare
të publikojë një raport që përfshin të gji- për bashkëpunim me shoqërinë civile nga
tha vendimet e dy Qeverive në funksion të viti 2013 deri më sot.
parandalimit të COVID-19. 2. Publikimi dhe
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Gjatë gjithë kohës Platforma CiviKos ka
promovuar punën e organizatave të shoqërisë civile, në veçanti organizatave lokale
tek publiku.

cilat kanë shtrirje në tërë territorin e Kosovës, dhe përvojat e FKAK-së është parë
si më së e nevojshmë për të krijuar platformën emergjente për personat me aftësi
të kufizuara me anë të së cilës mund të
Përveç kësaj mbështetje, Fondacioni vazh- marrin informacionet e duhura. Platformë
doi të mbante takime online dhe edhe në kjo e cila është e para në rajon dhe është
muajt në vijim duke diskutuar me organi- praktikë e shteteve të perëndimit.
zatat e shoqërisë civile lidhur me ndikimin
e situatës së krijuar nga pandemia. Janë Platformë është tejet funksionale dhe
mbështetur edhe këto organizata:
do ketë jetëgjatësi të madhe pasi që ka
shumë mënyra se si të përditësohet me
Admovere - Përfshirja e komuniteteve pa- qëllim të përfitimit për grupin e synuar.
kicë në UP. Qëllimi i projektit ishte të ofro- Përmes fushatës vetëdijësuese nga fan
jë një pasqyrë të masave afirmative për page e FKAK-së deri më tani është arritur
përfshirjen e studentëve të komuniteteve nga 200,000 persona dhe ende vazhdon
jo-shumicë në Universitetin e Prishtinës, fushata.
efektin e tyre ndër vite dhe propozimin e
politikave në favor të shkollimit të komu- Para fillimit të projektit nuk ka pasur ndonniteteve jo-shumicë në UP. Arritja kryesore jë platformë se ku mund të drejtohen pere këtij projekti është skanimi, e për rrjed- sonat me aftësi të kufizuara për lajme të
hojë identifikimi i gjendjes në 14 Fakultete ndryshme sa i përket rasteve emergjente.
të Universitetit të Prishtinës, sa i përket Benefit i platformës është se në bazë të krigjithpërfshirjes së studentëve të komu- tereve të FKAK-së kjo platformë është lehtë
niteteve jo-shumicë. Pra, për herë të parë, e adaptueshme për nevojat që mund të
janë grumbulluar, analizuar dhe paraqi- lindin në çfarëdo situate tjetër emergjente.
tur të dhëna për numrin e studentëve të
paraparë secilin vit që nga 2008 e deri në Meso Online – Connect ED-Kosova: Qëlvitin 2020, studentëve të pranuar si dhe limi i këtij projekti është të zhvillohet një
studentëve të diplomuar. Gjithashtu janë sistem gjurmimi që identifikon dhe regjisevidentuar fakultetet që kanë ngjallur më tron numrin e fëmijëve të moshës shkolshumë interesim për studentët e komu- lore që kanë mbetur mbrapa për shkak të
niteteve jo-shumicë, fakultetet me më pak ndarjes dixhitale. Sistemi i gjurmimit Coninteresim, fakultetet ku kanë diplomuar nectEd Kosova është krijuar pjesërisht me
më së shumti dhe ato ku kanë diplomuar mbështetje nga KFOS – për dy komuna
më së paku. Hulumtimi ka rezultuar në një (Mitrovicë dhe Gjakovë), ndërkaq zhvillim
raport në shqip dhe anglisht.
i mëtejmë është mbështetur nga ADA dhe
Unicef Innovations Lab përmes programit
Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar – Techinistution 4.0 të Open Data Kosova.
FKAK - Fuqizimi i personave me aftësi të ku- Deri me tani sistemi mbulon 6 komuna në
fizuara përmes platformës. Duke u bazuar total, dhe të dhënat janë të hapura për t’u
nga inputet e tetë organizatave anëtare të ndjekur dhe shkaruar.
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Përmes pesë fushatave të zhvilluara është
arritur të promovohet e drejta për arsim
në distance për çdo fëmijë, dhe kjo është
duke vazhduar akoma me angazhimin e organizatës.

departamentet e universiteteve publike
me tregun e punës që përkon me atë fushë.
Hulumtimi do konsistojë në realizimin e pyetësorëve me studentë (240 studentë në 4
programe të UP-së), dhe intervista me profesorë, menaxhment të universitetit, zyrFalë programit ConnectEd Kosova deri më tarë të AKA-së, dhe përfaqësues të komtani 20 fëmijë gëzojnë të drejtën e tyre për panive të fushës.
arsim nga distanca. Këta fëmijë përfitues
ishin dhe do jenë në gjendje të mbajnë Gjatë pjesës së parë të projektit është
mësimin online ngjashëm me moshatarët punuar në metodologjinë e hulumtimit,
e tyre, rrjedhimisht është ndikuar direkt në dhe përpilimin e pyetësorëve dhe pyetjeve
zbutjen e braktisjes së shkollave në Mitro- për intervistë. Metodologjia po shqyrtohet
vicë, Gjakovë, Prishtinë, Fushë Kosovë dhe nga recenzentë ekspertë të arsimit të lartë
Hajvali.
në akreditim dhe në biznese.
Në fillim të muajit shtator fondacioni ka
hapur konkurs i cili ka inkurajuar që të aplikojnë projektet të cilat do të merren me: a.
Mbikëqyrjen e transparencës së proceseve
mësimore, akademike dhe menaxhimit të
financave, përfshirë ehe atë gjatë situatës
së covid19 b. Menaxhimin e situatës dhe
planifikimi për të ardhmen: 1. Analizimi i
menaxhimit të situatës, sfidave dhe planeve të emergjencave për arsimin e lartë
2. Analizimi i planifikimeve afatmesme
të institucioneve relevante për arsimin e
lartë dhe c. Ngritjen e transparencës dhe
llogaridhënies në institucionet e edukimit
të lartë, e cila mund të përfshijë, por jo kufizuar tek, analizat dhe hulumtimet.

Gjatë muajit janar 2021 do fillohet plotësimi i pyetësorëve nga studentët, si dhe intervistat me profesorë, menaxhment të
universitetit, zyrtarë të AKA-së, dhe përfaqësues të kompanive të fushës.
Gjatë muajit shkurt 2021 do analizohen
të dhënat dhe do shkruhet raporti i cili do
botohet në mars 2021, kur dhe do organizohen tryezat e parapara dhe konferenca.

OJQ Teach For Kosova (TK) - Fuqizimi i studentëve për reformë në arsim. Projekti ka
për qëllim të rrisë qasjen, mundësitë dhe
ndërgjegjësimin në arsimin e lartë për orientim në karrierë. Në këtë kontekst Teach
For Kosova synon t’u mundësojë të rinjëve
Nga ky konkurs janë mbështetur katër or- të forcojnë aftësitë e tyre ekzistuese e njëganizata:
kohësisht të zhvillojnë aftësitë e të menduarit kritik, avokimit dhe lobimit, debatit
Organizata për Rritjes e Cilësisë në Ar- dhe në vecanti lidershipit në arsim. Projeksim – Përputhshmëria e aftësive të fituara, ti është duke u implementuar dhe deri më
me nevojat e tregut. Në fund të vitit 2020 tani kanë zhvilluar takime me Zyrat e KarriORCA ka filluar projektin e shqyrtimit të erës në pesë target Komunat, respektivisht
përputhshmërisë së aftësive të fituara në në pesë Universitetet; “Hasan Prishtina” –
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Prishtinë; “Ise Boletini”- Mitrovicë; “Haxhi
Zeka” Pejë; “Ukshin Hoti” Prizren, “Universiteti i shkencave të aplikuara”-Ferizaj. Të
gjitha Zyret e Karrierës e kanë mirëpritur
bashkëpunimin dhe kanë shprehur interesim të madh për këtë projekt. Gjithashtu, ata kanë treguar gadishmëri dhe kanë
asisituar në implementimin e aktiviteteve.

të Zyrave të karrierës.

Teach Kosova ka filluar të organizojë procesit të rekrutimit për të përzgjedhur 15
deri 20 të rinj të cilët do të bëhen pjesë
e kohortit të dytë të programit të Fellowshipit. Rekrutimi është i ndarë në dy faza,
në dhjetor, 2020 dhe shkurt, 2021. Aplikimi
është bërë online, dhe deri tani kanë apJanë organizuar katër infosessione me stu- likuar 220 student të drejtimeve të ndrydent të drejtimeve të ndryshme, përveç në shme. Stafi i TK procesin e rekrutimit do ta
“Universitetin e shkencave të aplikuara” realizojë në bazë të kritereve të forta dhe
për të cilin Zyra e karrierës ka rekoman- transparente të rrjetit global TEACH FOR
duar që organizojmë infosessionin në ALL www.teachforall.org.
muajin Shkurt, 2021. Numri i studentëvë
që kanë marrë pjesë në infosesione është ETEA - A mjafton Fakulteti i Edukimit për
rreth 280. Gjatë infosessioneve studentët mësimdhënie. Përmes këtij projekt synojanë informuar për mbështetjen që ofron het të ipet një dinamike të re vështrimky projket lidhur me orientimin e tyre në it të problematikës së arsimit në nivel
karrierë, bashkëpunimin me Zyrat e Kar- mbarështetërorë duke nxjerrë fakte konkrierës dhe aktivizimin e studentëve për rete dhe mirë të argumentuara përmes të
të sjellë ndryshime pozitive në arsimni e hulumtuarit dhe analizuarit në hollësi të
lartë. Poashtu, janë mbajtur katër fokus monopolit të kuadrove të cilët janë shtylla
grupe me student të drejtimeve të ndry- e edukimit të gjeneratave të reja. Gjatë
shme në Universitetin e Pejës, Mitrovicës dy muajve të realizimit të këtij projekti
dhe Prizrenit. Temat e diskutimit kanë kanë përfunduar aktivitetet e parapara.
qenë kryesisht: Vlerësimi i nevojave të stu- Në muajin dhjetor 2020, është kontaktudentëve për orientim në karrierë, gjetja e ar dekani i Fakultetit të Edukimit në Unimënyrave për të rritur efektivitetin punës versitetin Kadri Zeka, Gjilan. I njejti është
së zyrave të karrierës, roli i studentëve në përgjigjur dhe ka shprehur gatishmërinë
avokimin për depolitizim të sistemit arsi- për bashkëpunim. Pas kësaj, hulumtuesit e
mor, transparenca dhe llogaridhënia e uni- projektit e kanë kontaktuar disa herë dekaversiteteve për mbështetjen në punësim nin për të aranzhuar vizitën përkatëse në
të studentëve etj. Studentët kanë shprehur Universitetin Kadri Zeka për intervistimin e
brengat dhe problemet e tyre me të cilat tij, por i njejti ka pamundëesuar këtë takim
përballen gjatë studimeve dhe kanë dhënë duke e justifikuar qëndrimin e tij me aride kreative për bashkëpunim dhe funk- syetimin se të tilla hulumtime po shtremsionim më të mirë të Zyrave të Karrierës. bërojnë realitetin dhe rrjedhimisht do të
Vlenë të theksohet se studentët janë ndi- keqpërdoren e keqinterpretohen deklaraer komod të flasim edhe për padrejtësitë tat e tij. Për arsye të krijimit të kësaj situate
dhe ndikimin e politikës në universitete, e dhe kohës së shkurtër të realizimit të progjithashtu edhe mos funksionimin e duhur jektit, ETEA në dakordim me fondacionin

55

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

kanë vendosur të zëvendësohet Fakulteti
i Edukimit të Gjilanit me atë të Prizrenit.
Muajt në vijim do fillojnë vizitat në shkolla
dhe intervistimi i mësimdhënësve të komunës së Prishtinës dhe asaj të Prizrenit
si dhe zhvillimi i anketave me studentët e
Fakulteteve të Edukimit në Universitetin
“Hasan Prishtina” dhe Universitetin “Ukshin Hoti”.
Admovere - Analizë e planeve strategjike
të arsimit të lartë. Projekti ka për qëllim
që të analizojë dhe krahasojë trendet e
vlerësimit të problematikave në arsimin e
lartë, që nga shpallja e pavarësisë e deri
më sot, në aspektin institucional. Objektivat e hulumtimit janë krahasimi dhe shqyrtimi i qëllimeve të përcaktuara dhe nivelin
e përmbushjes së tyre në mes të gjitha
strategjive (dhe planeve të veprimit) të
arsimit të lartë në Kosovë, të nxjerra nga
Qeveria e Kosovës dhe MASh, dhe në mes
të strategjive universitare (dhe raporteve
vjetore) të UP-së. Hulumtimi synon po ashtu që përmes një tryeze pune ku do të jenë
prezent dekanët e të gjitha njësive akademike të UP-së, përfaqësuesit nga rektorati
dhe përfaqësuesit nga MASh të nxirren rekoamndime për përpilimin e planeve strategjike të arsimit të lartë.
Sa i përket përmbushjes së objektivave,
deri në kohën e raportimit është arritur:
Të sigurohet dokumentacioni i plotë sa
i përket stragtegjive në nivel të Zyres së
kryeministrit dhe faza e analizimi të parë
të tyre, ka përfunduar; Të sigurohen 80%
e dokumentacionit të planeve të arsimit,
strategjive dhe planeve të veprimit në
nivel të MASh-it, si dhe analizimi i tyre si
fazë e parë është në përfundim; U vendos
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kontakti me Sekretarin e UP-së lidhur me
bashkëpunimin sa i përket ofrimit të dokumentacionit për strategjitë e UP-së dhe
organizimit të tryezës.
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Lista e granteve dhe shpenzimeve tjera:
Emri i Projektit

Grantisti

Shuma Euro

E-mësimi në gjuhën boshnjake
Prodhimi i Mburojave të Fytyrës për
mbrojtje nga COVID - 19
Hartimi i udhëzimit dhe kornizës së
monitorimit për KITU
Sfidat e komunitetit rom, ashkali dhe
egjiptian gjatë pandemisë COVID-19 në
Kosovë
Përvojat dhe mësimet nga pandemia në
shërbim të cilësisë së qëndrueshme në
edukimin e vazhdueshëm
Më afër fëmijëve në kohë të pandemisë
Ri-formësimi i Shoqërisë Civile në Kosovë
si pasojë pandemisë COVID-19
Mbështetja e shërbimeve për personat
me sindromën Down - qendra në Prishtinë
E drejta në shërbime dhe informacion e
drejtë e garantuar
Përfshirja e Komuniteteve Pakicë në Universitetin e Prishtinës
Fuqizimi i personave me aftësi të kufizuara përmes platformës
Connect – Ed Kosova
Përputhshmëria e aftësive të fituara, me
nevojat e tregut
Analizë e planeve strategjike të arsimit të
lartë
Fuqizimi i studentëve për reformë në
arsim
A mjafton Fakulteti i Edukimit për
mësimdhënie
Monitorim i indikatorëve: Revistat
Akademike të Universiteteve Publike në
Kosovë

Vijece Kong.Bos.VKBIK

7,564.00

Fondacioni Bonevet

10,000.00

Qendra per Arsim e Kosovës

3,000.00

Admovere

8,785.00

Qendra për Kurajo Politike

8,580.00

Qendra per Arsim e Kosovës

9,500.00

Platforma Civikos

19,945.00

Down Syndrome Kosova Prishtinë

9,997.98

Down Syndrome Kosova Prizren

9,987.00

Admovere

9,700.00

Forumi Kosovar i Aftësisë së
Kufizuar
Mëso Online

5,000.00
5,490.00

ORCA

21,580.00

Admovere

17,460.00

Teach for Kosova

9,230.00

ETEA

10,000.00

Admovere

4,750.00
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Monitorim i indikatorëve: Stafi akademik
në poste politike, Stafi akademik i angazhuar në sektorin privat, dhe Zbatimi Lëvizja Çohu
i rekomandimeve të Zyrës Kombëtare të
Auditimit.
Integriteti Akademik në Universitete
ORCA
Publike
Monitorimi i transparencës dhe njohuritë e studentëve për mënyrën e
Qendra për Kurajo Politike
qeverisjes në universitetet publike
Subtotal
Shpenzime programore
Konferenca dhe takime
Operacional
Pagesë për konsulencë
Operacional
Shërbime të përkthimit
Operacional
Shpenzime administrative programore
Operacional
Subtotal
Total
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4,750.00

4,750.00
4,750.00
184,818.98
7,514.81
368.41
220.00
40,493.11
48,596.33
233,415.31

Raporti Vjetor 2020

59

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

60

Raporti Vjetor 2020

Fondet rezervë nga OSF

61

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

62

Raporti Vjetor 2020

Fondet rezervë nga OSF
Ndihma emergjente dhe grante për
mediat dhe gazetarët e pavarur

puna 20 punëtorë për shkak të krizës. Në
këtë kohë, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës raportonte se i gjithë sektori po përjetonte tkurrje dhe si pasojë kishte zvoglim
Me shpalljen e pandemisë globale nga të stafit apo ulje të rrogave të stafit medial
Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH) gjithandej nëpër sektor. Në një anketë të
në mars 2020, qeveria e Kosovës adop- brendshme të bërë nga partnerët tanë, 80
toi masa parandaluese për të luftuar përqind e medieve të intervistuara raporshpërndarjen e COVID-19, duke përfshirë tuan tërheqje të reklamave nga bizneset
këtu një kufizim strikt të lëvzjes dhe masa apo edhe vonesa në pagesa të borxheve
tjera të distancimit social. Këto masa gati ekszistuese. Për herë të parë që nga viti
sa ndalen komplet zhvillimin e ekonomisë 1997, e përditshmja Koha Ditore u ndal së
në vend, ndikuan negativisht në bizneset shtypuri.
private dhe sidomos tek mediat private që
varen nga reklamimi për të hyra. Për më Një aspekt tjetër brengosës, ishte edhe
tepër, një gjendje e tillë emergjente në të anashkalimi i gazetarëve dhe stafit mecilën shumica dërrmuese e popullsisë nuk dial si staf esencial që po kryenin punë
mund të lëvizte lirshëm, e shumëfishoi me rrezikshmëri të lartë. Përderisa stafit
rëndësinë e rolit të mediave si mibkqyrës mjekësor, punëtorëve të shitoreve ushqitë institucioneve dhe si informues kryesor more dhe barnatoreve u njihej kontributi
të qytetarëve.
i tyre si punëtorë esencialë dhe të rreziPrandaj si reagim ndaj kësaj krize të papreceden, Fondacioni e pa të nevojshme të
kërkojë fonde shtesë nga rrjeti i Fondacioneve për Shoqëri të Hapur( OSF) në mënyrë
që të intervenonte urgjentisht në sektorin
e mediave me ndihma direkte dhe grante
institucionale. Fondacioni pranoi një fond
rezervë afro 130,000 euro dhe mbështeti
këtë intervenim me mjete nga buxheti i vet
bazë me shumë mbi 30,000 euro.

kuar nga pakoja emergjente e përgatitur
nga Qeveria– punëtorët e sektorit medial
nuk u konsideruan si të tillë. Për këtë arsye,
edhe para se të merrnin fonde shtesë nga
OSF, Fondacioni I dha një grant emergjent
Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës për
të blerë mjete mbrojtëse si maska N-95,
dorëza dhe mjete tjera për mbrojtje në
terren (ky grant është i listuar tek tabela
e granteve tek kapitullu i Programit Evropian).

Intervenimi ynë në këtë lëmi ndodhi në
një ambient ku mediet në përgjithësi, por
ato private në veçanti, ishin nën presion të
madh ekonomik. Një nga gazetat nacionale, Zëri, në fillim të pandemisë largoi nga

Përtej krizës së shkaktuar nga vet pandemia, pasi që Parlamenti i Kosovës votoi
mocionin e mos-besimit me 25 mars, Kosova u fut edhe në një krizë të thellë politike.
Duke u përballur me këtë krizë të dyfishtë,
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mediat e pavarura dhe “ëatchdogs” u bënë
më të rëndësishme se kurrë më parë, dhe
po ashtu u bënë edhe më të cënueshme
ndaj presionit politik.

pandemia në të gjatë periudhës prill-tetor,
Fondacioni po ashtu mbështeti Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës për të realizuar
një studim mbarë-sektorial. Në analizën e
tij e të bazuar në anketë me 120 punëtorë
Një tjetër zhvillim brengosës ishte edhe medialë dhe dhjetra intervista me ekspertë
se si kriza po i theksonte ndarjet ndër- medialë, Asociacioni theksoi mungesën e
etnike në Kosovë, duke qenë që serbët e mjeteve mbrojtëse për gazetarët në terKosovës merrnin trajtimin mjekësor nga ren si dhe cënueshmërinë financiare të
sistemi paralel i shëndetësisë të drej- gazetarëve si pasojë e krizës (vetëm 40 për
tuar nga Beogradi. Në një gjendje të tillë, qind e të anketuarve raportonin se kishin
çështja u keqpërdor për të ngritur tensione përfituar nga pakoja emergjente fiskale,
midis komuniteteve dhe për tu politizuar dhe 11 % thonin se mjetet ishin përfituar
përgjigjen e qeverisë ndaj pandemisë. Me nga punëdhënësi i tyre)1.
2 prill, Federata Evropiane e Gazetarëve
reagoi kundër ndërhyrjes politike në tel- Për të luftuar shpërndarjen e raportimeve
evizionin publik RTK, dhe e denonocoi atë jo të drejta dhe lajmeve të rreme, Fondapër raportim jo-etik. RTK kishte raportuar cioni po ashtu mbështeti gazetën Koha Dinë mënyrë të njëanshme nga Mitrovica e tore për të krijuar një task forcë që do të
Veriut, ku qindra qytetarë ishin vendosur fokusohej në mbulimin e pandemisë si dhe
në karantinë. Ngjashëm, portale të tjera demantimin e lajmeve të rreme. Kjo task
të afërta me politikën kishin shkelur të forcë që bazohej në punën që Koha Ditore
drejtat e privatësisë së këtyre qytetarëve veç më kishte filluar në fillim të marsit, ar(shumica rom dhe serb), duke ia botuar riti të raportonte mbi përhapjen e pandemrat dhe detajet tjera personale. Për të emisë në botë dhe në Kosovë për çdo ditë,
fuqizuar vet mediat në garantimin e rapor- duke rezultuar me qindra artikuj të lexuar
timit të drejtë, Fondacioni intervenoi me nga mbi 2 milion vizitorë unikë në uebmbështetje institucionale për organet vet- faqen Koha.net.
qeverisëse të mediave si Këshilli i Mediave
të Shkruara, dhe shoqatën avokuese Aso- Përveç përkrahjes institucionale dhe kriciacioni i Gazetarëve të Kosovës.
jimit të një task force për të luftuar raportimin jo të drejtë, Fondacioni u angazhua
Fondacioni mbështeti Këshillin e Mediave në mënyrë rapide për të shpërndarë grante
të Shkruara të Kosovës, i cili përbëhet edhe emergjente në ndihmë te mediave të afeknga të gjitha mediat e shtypura dhe një tuara financiarisht nga pandemia. Përmes
numër të madh të mediave digjitale, me një një konkursi të hapur, Fondacioni ftoi të
grant emergjent për të rritur intensitetin e gjitha mediat private dhe organizatat jo
punës së tyre në shqyrtimin e ankesave në qeveritare që funksionojnë si media, të aplidhje me raportimin e zhdrejtë. Në anën 1 Për raportin e plotë vizitoni uebfaqen e AGK-së http://
tjetër, për të fituar një pasqyrë të detajuar agk-ks.org/wp-content/uploads/2020/10/NDIKIMI-IPANDEMIS%C3%8B-COVID-19-N%C3%8B-GJENDJEN-EKONOtë gjendjes së sektorit dhe ndikimit që pati MIKE-T%C3%8B-GAZETAR%C3%8BVE-KAMERAMAN%C3%8BVEDHE-FOTOREPORTER%C3%8BVE.pdf
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likonin për grante emergjente të cilat do të
mund të shfrytëzoheshin për mbulimin e
shpenzimeve për staf, kostove administrative dhe blerjen e pajisjeve që do të lehtësonin punën e raportimit nga terreni dhe
digjitalizimin e mëtutjeshëm të mediumit.
Nga 41 media të cilat aplikuan në thirrjen
e hapur, 15 prej tyre u përzgjodhën për
mbështetje nga njue komisioni vlerësues
me ekspertë të mediave. Me qëllim të ruajtjes së pluralitetit të peizazhit mediatik,
sidomos gjatë kohës së izolimit kur raportimi i drejtë dhe i saktë ishte bërë edhe më
i rëndësishëm, komisioni kishte përzgjedhur një grup divers të mediave duke përfshirë media lokale, radio, media digjitale
dhe media që u shërbenin komuniteteve
pakicë. Komisioni po ashtu u dha prioritet
mediave lokale të cilat mbulonin zona më
të prekura nga pandemia gjatë muajve të
parë, si Prishtina, rajoni i Pejës dhe Kamenica. Në këtë frymë, Fondacioni përkrahi radio lokale si Radio Plus, Radio Peja, Radio
Gorazdevac, dhe Radio 24.
Përmes këtyre granteve emergjente, Fondacioni po ashtu përkrahi trajnimin dhe
punësimin e gazetarëve të cilit ishin afektuar nga kriza, përmes grantimit të KosovaLive të cilët trajnuan dhe punësuan
gazetarë të rinj. Në anën tjetër, organizata
jo-qeveritare si Interneës Kosova – një nga
prodhuesit e Kallxo.com – u fokusuan në
monitorimin e prokurimit publik gjatë pandemisë, duke qenë që me procedura të
përshpejtuara rritej rreziku për korrupsion.
Përmes verifikuesit të tyre të fakteve, Krypometrit, dhe hulumtimeve të gjata, Kallxo
kishte zbardhur shkelje nëpër tenderë në
emër të pandemisë. Më së rëndësishmi,
Kallxo përmes këtij granti zbardhi edhe

skemën e kurdisjes së tenderit në vlerë
prej 100,000 euro në komunën e Pejës.
Një tjetër projekt mbresëlënës që u realizua si rezultat i këtij granti emergjente
ishte edhe projekti i Medija Centar, “Heronjtë në kohën e korona virusit” – një seri
emisionesh që profilizuan personazhe që
po bënin ndryshim në komunitetin e tyre
gjatë pandemisë. Nga korriku deri në fund
të nëntorit, Medija Centar realizoi dhjetë
emisione përmes të cilave i mbajti detajisht
të informuar qytetarët serb të Kosovës për
iniciativat e institucioneve, organizatave të
shoqërisë civile dhe aktivistëve në lidhje
me luftimin e pandemisë.
Arritja kryesore e këtij intervenimi padyshim është përkrahja e mediave të pavarura në një moment kritik i cili rrezikonte
mbijetesën e tyre. Përmes këtij intervenimi Fondacioni po ashtu krijoi një rrjet të
bashkëpunëtorëve të rinj– gjë që do të jetë
e dobishme me fillimin e zbatimit të ciklit
të ri strategjik që përfshin programim në
sektorin e mediave dhe të informacionit.
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Lista e granteve dhe shpenzimeve tjera:
Titulli i projektit

Grantisti
Këshilli i Mediave
Fuqizimi i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kostë Shkruara të Koovës në kohën e pandemisë të koronavirusit
sovës
Task Forca Koha për Covid-19
Grupi KOHA
Asociacioni i
Ndikimi i pandemisë COVID-19 në ekonominë e
Gazetarëve të Kosgazetarëve, kameramanëve dhe fotoreporterëve
ovës
Zhvillimi profesional i gazetarëve/eve gjatë
KosovaLive
pandemisë
Verifikimi i lajmeve/deklaratave të rreme dhe
procedurave të prokurimit publik gjatë pandInterneës Kosova
emisë Covid-19
Lufta me t’pa dukshmin
KosovaPress
Heronjtë në kohën e korona virusit
Medija Centar
Përmes informimit me kohë e objektiv i kontriboRadio Peja
jmë parandalimit dhe luftimit te Covid-19
Përkrahje emergjente për perballimin e krizës
Gazeta Blic
nga Covid19
Ekonomia pas pandemisë
Ekonomia Online
Haptazi për të gjitha’ platforma për informim për
Radio Gorazdevac
Covid-19
Inserte radio-televizive dhe ne internet - RaporRadio KIM
timi për Covid-19
Lufta me pandeminë
Infokus
Fuqizimi i kapaciteteve për raportim nga terreni Gracanica Online
Jeta sociale e kontrolluar
Radio Kent
Radio në kohë pandemie
Radio 24
Plus Heronj
Radio Plus
Avancimi në informim
Radio Fontana
Totali
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Shuma në euro
14,955.00
19,783.44
10,000.00
10,000.00
9,600.00
9,900.00
8,200.00
5,000.00
7,103.68
9,980.00
8,690.00
5,000.00
9,323.00
5,000.00
5,000.00
6,700.00
9,589.00
9,570.00
€ 163,394.12
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Nga fondet rezervë të OSF, të kombinuara
me buxhetin bazë të programit të transparencës gjatë pandemisë:

Përgjigje e shpejtë ndaj pandemisë
COVID-19 – mbështetja e grupeve
më të cënueshme të grave.

Në anën tjetër, në kuadër të kësaj iniciative, kemi punuar dhe Institutin Riinvest
dhe GAP, që të bëjnë analiza të situatës
aktuale dhe të ofrojnë rekomandime për
politikëbërësit në aktivitetet e tyre të ardhshme.

GAP ka bërë dy analiza: 1) Performanca e
përbërësve kryesorë të Bruto Prodhimit
Projekti është pjesë e fondit rezervë të OSF, Vendor (si një nga treguesit më të rëndëpër të cilin kanë aplikuar 5 vendet (Fonda- sishëm të ndikimit të pandemisë në ekonocionet) e Ballkanit Perëndimor: Shqipëria, mi) në mënyrë që të pasqyrojnë ndikimin
Kosova, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe e kësaj krize në të gjithë sektorët ekonoBosnja e Hercegovina. Në Kosovë, projekti mikë të vendit. 2) Vlerësimi i ndikimit të
implementohet nga Forumi Ekonomik i diasporës në ekonominë e Kosovës gjatë
Grave nën ombrellën e Institutit Riinvest, krizës dhe potencialet për një përdorim të
i cili në këtë periudhë kryeson sekretari- qëndrueshëm të kapitalit të diasporës.
atin e Forumit Ekonomik të Grave. Projekti
kishte për qëllim ndihmën direkte financi- Instituti Riinvest ka bërë vlerësimin
are të grave që kanë humbur bizneset apo e ndikimit të programit qeveritar për
vendin e punës, si pasojë e pandemisë.
rimëkëmbjen ekonomike pas Covid-19
përmes vlerësimit sistematik ex-ante të
Është shpallur thirrja për aplikim me kritere pikave kryesore dhe fazave të zbatimit të
strikte, në mënyrë që të pëfitojnë gratë që programit. Kjo ka rezultuar në një vlerësim
më së shumti janë prekur nga pandemia. bazë empirik të situatës së sektorëve që
Nga kjo thirrje kanë përfituar 450 gra nga ishin në qendër të planit të rimëkëmbjes
170 EUR (paga minimale).
dhe e ka bërë më të lehtë gjurmimin e
efekteve të kësaj pakoje.
Projekti gjithashtu ka bërë prodhimin e 5
Op-Edave dhe 10 infografikave, që kanë Gjatë janarit 2021 pritet që të organizohen
trajtuar çështjen e grave në biznes dhe takime të shumta virtuale midis organizahumbjet e tyre gjatë pandemisë. Gjithash- tave implementuese të të gjitha vendeve
tu, është avokuar që kjo kategori sho- të Ballkanit Perendimor (pjesë të kësaj iniqërore, të përfshihet në pakot e ardhshme ciative) në një platformë të përbashket, në
financiare të dizajnuara nga qeveria.
mënyrë që të ndahen eksperiencat dhe të
merren mësime nga përvojat e njëri tjetrit.
Në kuadër të projektit është mbështetur
Forumi Ekonomik i Grave në zhvillimin e
webfaqes si dhe një video dokumentari të
shkurtër.
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Vetëqeverisja e komunitetit në
shkolla për klimën, katastrofën dhe
qëndrueshmërinë sociale

Lista e projekteve të organizatave të
mbështetura me fondet reserve të OSF të
kombinuara me fondet e buxhetit bazë të
programit të transparencës:

Është projekt rajonal me pjesëmarrje të Emri i Projektit
Grantist
Shuma Euro
fondacioneve të Kosovës, Maqedonisë
së Veriut, Shqipërisë dhe Serbisë, dhe re- Përgjigje e shpealizuar me fondet rezervë të OSF. Qëllimi jtë ndaj pandInstituti
i këtij investimi është të rrisë kapacite- emisë COVID-19 Riinvest
tin e ekosistemit të shkollave për të qenë – mbështetja e
(Forumi
107,340.00
më rezilient në rrafshin shoqëror, ekono- grupeve më të
Ekonomik i
mik dhe mjedisor gjatë përçarjeve dhe cënueshme të
Grave)
katastrofave. Për ta arritur këtë, aktivitetet grave
e propozimit synojnë të rrisin vetëqeverisjen e shkollave në ofrimin e mundësive ar- Ndikimi i
simore dhe të qëndrueshmërisë arsimore pandemisë
dhe komunitare gjithëpërfshirëse dhe të COVID-19 në
Instituti GAP 16,175.00
qëndrueshme, duke investuar fonde në ekonominë e
ndërmarrjet shoqërore në pronësi të ko- Kosovës
munitetit, që menaxhojnë gjenerimin e
shpërndarjes në shkallë të vogël të energjisë përmes teknologjisë fotovoltaike. Pro- Vlerësimi i efekjekti është në fazën fillestare, dhe pritet teve të programit
që propozimi për financim të paraqitet në qeveritar të
Instituti
19,100.00
OSF në pranverë të 2021. Deri tani janë rimëkëmbjes
Riinvest
përzgjedhur konsulentët ndërkombëtar ekonomike nga
që do të angazhohen në projekt, të cilët kriza e shkaktuar
janë kompensuar nga fondi rezervë i OSF, prej covid-19
i menaxhuar nga Fondacioni Shoqëria e
Total
142,615.00
Hapur për Shqipërinë. Nga buxheti bazë i
programit, gjatë 2021 do të financohen ekspertët lokalë, që do të punojnë së bashku Përkrahja për familjet e të burgome ata ndërkombëtar në këtë iniciativë.
sourve, mbajtës të familjeve në

kohën e pandemisë

Projekti është i përkrahur nga fondi i OSF
me ko-financim nga KFOS në kuadër të iniciatives së OSF për përkrahje të të margjinalizuarve në kohë pandemie, ndërsa
zbatues i këtij projekti ishte Këshilli për
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mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive të njeriut.
Qëllimi i projektit është lehtësimi i situatës
ekonomike të 185 familjeve të personave
të burgosur apo ish të burgosut të cilët janë
apo ishin të vetmit mbajtës të familjes.
Grupi i synuar ishin të burgosurit apo ish të
burgosurit të komuniteteve të ndryshme
të cilët gjindeshin në qendrat korrektuese
dhe burgjet e Kosovës si dhe ata të cilët
janë liruar e të cilët ishin të vetmit mbajtës
të familjes.
Me buxhetin e aprovuar është mundësuar
përkrahja për 185 familje të të burgosurve
apo po sa të liruar gjatë pandemisë për tre
muaj nga 170 € për familje për mbulim të
nevojave elementare të cilat do të mundësonin integrim më të lehtë në shoqëri. Për
këtë përkrahje kanë aplikuar më shumë se
600 persona/familje prej të cilëve janë përzgjedhë ata të cilët i kanë kushtet ekonomike më të vështira.
Familjet janë përkrahut për tre muaj rradhazi.
Përveç menaxhimit me konkurs për ndarje
të kësaj asistence KMDLNJ viziton qendrat
korrektuese, burgjet dhe bashkëpunon
me të gjitha intstitucionet tjera të drejtësis cilat janë kompetente për këtë grup të
përfituasve të projektit.
Përfitues të kësaj skeme ishin anëtarë nga
të gjitha komunitetet të cilat jetojnë në Kosovë.

Lista e granteve dhe shpenzimeve tjera:
Emri i Projektit
Masat preventive, menaxhimi
i situatës dhe
pasojave të
shkakëtuara
nga COVID -19
për personat e
privuar nga liria
dhe grupet e
margjinalizuara
në Kosovë.

Grantisti

Shuma Euro

Këshilli për
mbrojtjen e
të drejtave 117,550
dhe të lirive
të njeriut

Përkrahja e komunitetit rom, ashkali
dhe egjiptian në situatën e krijuar
me COVID19
Factsheet
Shuma e ndarë për realizimin
e projektit
# i organizatave të përfshira
në projekt
# i komunave të përfshira në
projekt
# i lokacioneve (fshatrave,
lagjeve) ku është zbatuar
projekti
# i pakove ushqimore/
higjienike të shpërndara
# i pakove sanitare për gra
dhe vajza
# i pakove mësimore të
shpërndara
# i familjeve të kyçura në
internet+CableTV

164.889
Eur
11
15
85
4565
120
1210
273
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# i vullnetarëve të përfshirë
në projekt
# i fëmijëve të asistuar online
në procesin e e-mësimit
# i fëmijëve të asistuar fizikisht në e-mësim (qendra
mësimore dhe shtëpi)
# i nxënësve të asistuar për
test mature dhe semimature
# i fëmijëve të asistuar për
regjistrim në parafillorë dhe
klasë të parë
# i fëmijëve të regjistruar në
parafillorë dhe klasë të parë
# i popullatës, përfitues të
shërbimeve të projektit (censusi + terreni)

64
852
331
78
229
203

Intervenimet kryesore
¯¯Shpërndarja e pakove ushqimore dhe
higjienike për 4565 familje
¯¯Shpërndareja e pakove mësimore për
1210 nxënës që vijojnë e-mësimin
¯¯Përkrahja e drejtpërdrejtë e fëmijëve në
procesin e e-mësimit
¯¯Sigurimi i internetit për 273 familje
¯¯Mbështetja e mediave rome, ashkali dhe
egjiptiane, nga të cilat 7 radio lokale
¯¯Mbështetja e punës së 11 organizatave
me bazë në komunitet / OJQ-ve

Komunat e përfshira në projekt dhe
partnerët

Projekti është realizuar në 15 komuna të
Kosovës: 1) Fushë Kosovë, 2) Obiliq, 3)
Graçanicë, 4) Shtimje, 5) Lipjan, 6) Ferizaj, 7) Gjakovë, 8) Mitrovicë, 9) Vushtrri,
Objektivat e projektit
10) Prizren, 11) Suharekë, 12) Rahovec,
¯¯Sigurimi i mirëqenies së pjesëtarëve të
13) Mamushë, 14) Pejë, dhe 15) Gjilan.
komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në Realizimi i projektit është përqendruar në
situatën e krijuar nga pandemia,
85 lokacione të këtyre komunave: janë
¯¯Përkrahja e komunitetin rom, ashkali
kryesisht lagjet apo paralagjet e qyteteve
dhe egjiptian në fushën e arsimit, përqë karakterizohen me numër të madh të
katësisht për të ndihmuar procesin e
banorëve të komunitetit rom, ashkali dhe
e-mësimit për fëmijë dhe regjistrimit në egjiptian, dhe fshatrat ku gjithashtu numri
shkolla
i këtyre komuniteteve është i madh.
¯¯Mbështetja dhe ngritja e kapaciteteve të
shoqërisë civile dhe mediave të komuProjekti është realizuar nga 11 organizatat
nitetit rom, ashkali dhe egjiptian, në
joqeveritare me bazë në komunitet:
mënyrë që të mund të japin informacion
me kohë në gjuhë të kuptueshme për
1) Balkan Sunflowers Kosova (BSFK), Fushë
komunitetet e tyre dhe të jenë të fuqiKosovë, 2) Nevo Koncepti (NVK), Prizren, 3)
zuar të mbështesin komunitetin e tyre
Bethany Christian Services (BCS), Gjakovë,
në këto ditë të vështira për ta.
4) Roma and Ashkali Documentation Center (RADC), Mitrovicë, 5) Romtegra, Prishtinë, 6) SHL-Kosova, Rahovec, 7) Roma in
Action (RIA), Gjakovë, 8) Art Stras Union
(ASU), Shtimje, 9) Bashkimi Rinor e Ardhm-
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ja e Ndritur (BRAN), Ferizaj, 10) Përparimi
Rinor i Ashkalinjve të Mitrovicës (PRAM),
Mitrovicë, dhe Rrjeti i grave rome, ashkali dhe egjiptiane i Kosovës (RrOGRAEK),
Prishtinë.

852 përmes formave dhe platformave të
komunikimit elektronik (viver, whatsapp,
FB, zoom, googleclassroom etj), dhe 331
fëmijë asistuar drejtpërdrejtë nëpër qendrat mësimore dhe përmes vizitave nëpër
shtëpi. Gjithashtu janë asistuar në përforcimin e mësimit, përmes platformave elePërshkrimi i intervenimit
ktronike të komunikimit, 78 nxënës të cilët
Arsimi
kaluan testet e maturës dhe të semimaQë nga prilli dhe deri në fund të qershorit, turës. Për t’i ndihmuar edhe më tutje në
kur edhe përfundoi viti shkollor, organiza- përfocimin e mësimeve, janë shpërndarë
tat kanë rekrutuar vullnetarë, në cilësinë e edhe 1210 pako mësimore, me përmbajtje
tutorëve, mediatorëve, facilituesve, përf- fletoresh, lapsash dhe mjeteve përcjellëse
shirë dhe mësimdhënësit, për t’i ndihmuar për ushtrime dhe mësim.
nxënësit në procesin e e-mësimit. Në Udhëzimin Administrativ të MAShT është Mirëqenia
kërkuar që mësimdhënësit të krijojnë dosNga situata e krijuar me Covid-19, dhe të
jet e nxënësve, ashtu që t’i vlerësojnë punigjetur në situatë fare të favorshme ekonomet e tyre dhe të vlerësohen / notohen.
mike, familjet e komunitetit rom, ashkali
Kjo nënkuptoi që fëmijët duhen t’i përgatitdhe egjiptian mbetën në mëshirë të asistnin dosjet apo punimet e tyre në lëndë të
encave fare të pakta nga agjencitë, shoqandryshme dhe në mënyrë elektronike t’ua
tat bëmirëse dhe autoritetet komunale.
dërgojnë mësimdhënësve. Meqenëse ky
Organizatat partnere u mobilizuan dhe
proces është sfidë jo vetëm për nxënësit
identifikuan familjet që më së tepërmi
por edhe familjet e tyre, organizatat partkanë nevojë për gjërat më elementare për
nere kanë mobilizuar 64 punonjës / vullnejetesë. Fillimisht u identifikuan rreth 4800
tarë të cilët përmes formave të ndryshme
familje, gjersa ndërkohë janë hartuar krittë komunikimit elektronik i kanë asistuar
eret për përfitues të asistencës në sigurimin
nxënësve dhe familjarëve në procesin e
e gjërave elementare për jetesë. Gjithë
e-mësimit dhe të përgatitjes së dosjeve.
kohës është koordinuar me autoritetet koNë disa prej komunave apo lokacioneve
munale dhe shtabet e emergjencës, të cilat
(Fushë Kosovë, Obiliq, Rahovec etj) asistenedhe kanë ofruar përkrahjen logjistike si në
ca i është dhënë fëmijëve fizikisht: Qendrat
sigurimin e transportit ashtu edhe në idenMësimore janë rihapur, dhe duke iu përmtifikimin e familjeve nevojtare. Koordinimi
bajtur udhëzimeve të autoriteteve shënka qenë gjithë kohës edhe me agjencitë
detësore fëmijët kanë marrë shërbimet si
zhvillimore dhe shoqatat bëmirëse, ashtu
në kryerjen e detyrave të shtëpisë, në përqë ndihmat të mos dyfishohen, por edhe
forcimin e mësimit, dhe të përgatitjes së
të referohen në ndihma me materiale të
materialeve të cilat u janë dërguar shkoltjera për familjarët. Gjithsej 4565 familje
lave / mësimdhënësve. 1183 fëmijë janë
kanë përfituar me pakoja ushqimore dhe
asistuar në procesin e e-mësimit, nga ta
higjienike, gjersa në komunën e Gjilanit

71

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

120 gra dhe vajza kanë përfituar me pako
sanitare.

Përkrahja e mediave dhe informimi i
pjesëtarëve të komunitetit
Të gjetur në panik nga efektet e pandemisë, komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian është sfiduar edhe nga informacioni i
duhur në kohë të duhur që jepej nga autoritetet shëndetësore dhe qeveritare,
meqenëse informacioni i tillë nuk jepej në
kontekstin lokal të gjuhës së komuniteteve.
Për ta përafruar informacionin me familjet
e komuniteteve, është angazhuar organizata Romtegra, personeli i të cilit udhëheqë
dhe redakton edhe programet në gjuhën
rome në televizionin kombëtar RTK dhe
Radio Kosova. Romtegra që nga fillimi,
përveç se i mbuloi medialisht të gjitha aktivitetet e këtij projekti që ndërmerren nga
partnerët, gjithashtu që nga fillimi krijoi
përmbajtje mediale në kontelkstin lokal
lidhur me rekomandimet dhe udhëzimet e
autoriteteve shëndetësore dhe qeveritare,
të cilat i emetoheshin gjithë kohës në RTK
dhe në radiot lokale. Përmes rrjeteve sociale, Romtegra ka ofruar informacion dhe
materiale ndërgjegjësimi të autoriteteve,
të cilat janë shfrytëzuar edhe nga partnerët tjerë të projektit. Në komunat ku
më së shumti graviton komuniteti rom,
ashkali dhe egjiptian, përmes Romtegra
janë përkrahur edhe 7 radio lokale, të cilat
jo vetëm që emetonin përmbajtjet mediale të përgatitura nga Romtegra, por edhe
përkraheshin të krijonin përmbajtjet e veta
mediale të dedikuara për komunitetet,
përfshirë emisionet e shpeshta me mysafirë nga autoritetet shëndetësore, ekzekutivet komunale, përfaqësues organizatash
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dhe liderë komuniteti, të cilët jipnin porositë dhe udhëzimet si të përballen me
situatën e krijuar nga pandemia, duke filluar me tema nga arsimi deri tek ruajtja e
shëndetit dhe parandalimi i përhapjes së
pandemisë. Radiot lokale të përkrahura
janë: 1) Radio Romano Avazo, Prizen, 2)
Radio Gjakova, 3) Radio Rahoveci/Aktiv, 4)
Radio Graçanica, 5) Radio Ferizaji, 6) Radio Gjilani, dhe 7) Radio Mitrovica. Synimi,
ndër tjerash, është që këto radio lokale të
përballojnë më lehtë fazën e paqëndruedshmërisë financiare në kohë të pandemisë,
ku thuaja të gjitha radiot në Kosovë përballeshin me paqëndrueshmëri financiare.
Në procesin e identifikimit të familjeve
nevojtare, është ndeshur në numër të konsiderueshëm të familjeve të cilat nuk kanë
qasje në internet dhe në shërbimin kabllor,
për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike.
Disave prej tyre i është shkëputur shërbimi
për shkak të mos pagesave, dhe disa të
tjerave për shkak se nuk kanë pasur mjete
të mjaftueshme për instalime të internetit
dhe të kabllorit. Këto familje kanë ngelur pa 1) kurrëfarë informacioni për pandeminë e krijuar, për rekomandimet dhe
udhëzimet nga autoritetet shëndetësore,
si dhe 2) fëmijët e familjarëve kanë ngelur
pa ndjekur procesin e e-mësimit përmes
platformave elektronike. Të gjetur në një
situatë të këtillë, këtyre familjeve në panik
menjëherë i është ofruar kyçja në internet
dhe kabllor. Janë identifikuar ISP-të (ofruesit e shërbimeve) në lokacionet ku jetojnë familjet, dhe është siguruar pagesa apo
kyçja për periudhën kohore nga 2 deri në 3
muaj. Janë kryer kyçjet për 273 familje, ku
më së shumti kanë përfituar fëmijët, të cilët
menjëherë janë asistuar nga vullnetarët që
t’i kompensojnë mësimet e humbura, dhe
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pjesëtarët e familjeve të cilat kanë marrë
informacion lidhur me menaxhimin e situatës në kohë pandemie.

Përkrahja e punës së OJQ-ve
Organizatat me bazë në komunitet, sidomos
ato që vijnë na radhët e komunitetit rom,
ashkali dhe egjiptian, ishin më të sfiduarat
në situatën e pandemisë. Në pamundësi
për t’iu qëndruar afër komunitetit, si dhe
për shkak se vëmendja e donatorëve është
zhvendosur në menaxhim të krizës globale,
organizatat kanë punuar me kapacitete të
kufizuara dhe u është cenuar qëndrueshmëria financiare. Për këtë arsye KFOS planifikoi që ky projekt të implementohet nga
11 organizata të komunitetit, që sado pak
i kontribuon qëndrueshmërisë së tyre dhe
mbajtjes së kapaciteteve dhe të resurseve
që i kanë në dobi të komuniteteve të tyre.
Puna e këtyre organizatave ka konsistuar
në koordinimin me autoritetet lokale dhe
shtabet e krizave, në koordinimin e aktiviteteve me agjencitë tjera zhvillimore
dhe shoqatat bëmirëse, në identifikimin
e familjeve në nevojë, në rritjen e trysnisë së autoriteteve lokale për kujdes më
të shtuar për pjesëtarët e komuniteteve,
në ndërmarrjen e aktiviteteve në fushën e
arsimit, në informimin e pjesëtarëve të komunitetit dhe ndërgjegjësimin e tyre lidhur
me parandalimin e pandemisë.
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Shuma e granteve e shpërndarë në partnerë lokalë për vitin 2020:
Emri i projektit
Përkrahja e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në situatën e krijuar me COVID19 – I
Përkrahja e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në situatën e krijuar me COVID19 – I
Përkrahja e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në situatën e krijuar me COVID19 - I
Përkrahja e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në situatën e krijuar me COVID19 - I
Përkrahja e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në situatën e krijuar me COVID19 - I
Përkrahja e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në situatën e krijuar me COVID19 - II
Përkrahja e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në situatën e krijuar me COVID19 - II
Përkrahja e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në situatën e krijuar me COVID19 – II
Përkrahja e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në situatën e krijuar me COVID19 – II
Përkrahja e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në situatën e krijuar me COVID19 – II
Përkrahja e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në situatën e krijuar me COVID19 – II
Përkrahja e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në situatën e krijuar me COVID19 – II
Përkrahja e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në situatën e krijuar me COVID19 – II
Përkrahja e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në situatën e krijuar me COVID19 – II
Përkrahja e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në situatën e krijuar me COVID19 – II
Përkrahja e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në situatën e krijuar me COVID19 - II

Grantisti
Balkan Sunflowers Kosova

Shuma
40,670.00

Nevo Koncepti

1,710.00

Roma and Ashkalia Docu- 1,230.00
mentation Center
Bethany Christian Services 1,390.00
Romtegra

5,000.00

Balkan Sunflowers Kosova

90,475.00

Roma and Ashkalia Docu- 3,415.00
mentation Center
Nevo Koncepti
5,350.00
Bethany Christian Services

3,730.00

Romtegra

8,300.00

SHL-Kosova

2,200.00

RROGRAEK

1,200.00

BRAN (Bashkimi Rinor e Ar- 1,200.00
dhmja e Ndritur)
Roma in Action
1,200.00
PRAM (Përparimi Rinor i 1,200.00
Ashkalinjve të Mitrovicës)
ASU (Art Stars Union)
1,200.00
Total
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Iniciativat nga fondet e paleve
të treta
Re/Integrimi i romëve, ashkalinjve
dhe egjiptianëve të cenueshëm dhe
të kthyer në komunën e Pejës dhe
të Suharekës, Kosovë (Prospect 3)
Projekti Prospect 3 zbatohet në dy komuna
të Kosovës (Pejë dhe Suharekë), duke filluar nga maji i v.2019. Projekti synon të vazhdojë t’i kontribuojë realizimit të strategjisë
shtetërore për integrimin e komunitetit
rom dhe ashkali duke e përmirësuar qasjen në shërbimet për arsim, punësueshmëri, shëndetësi dhe çështje sociale.
Andaj synimi i përgjithshëm i Projektit
Prospect 3 është të kontribuojë në realizimin e të drejtave të romëve, ashkalive
dhe egjiptianëve në Kosovë, respektivisht
në komunën e Pejës dhe të Suharekës,
dhe në integrimin e tyre në shoqërinë kosovare, me theks të veçantë në të kthyerit
nga vendet e Bashkimit Evropian, sidomos
nga Gjermania. Për të kontribuar në arritjen e këtij qëllimi të përgjithshëm, Projekti
Prospect 3 ka marrë mbi vete obligimin të
arrijë një qëllim të caktuar, i cili është që
në katër lagje në dy komunat e cekura ku
jeton komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian
të përmirësohet qasja në shërbimet për
arsim, shëndetësi dhe çështje sociale, si
dhe në punësueshmëri, si një hap i rëndësishëm drejt rritjes së pjesëmarrjes ekonomike dhe sociale si dhe të integrimit social.
Janë gjithsej tri fusha të intervenimit me
këtë projekt, të shprehura si qëllime të
projektit:

¯¯Fëmijët romë, ashkali dhe egjiptas në
katër lokacionet synuara vijojnë rregullisht shkollimin dhe është siguruar
vijueshmëria e tyre (nivelin parashkollor,
fillor dhe të mesëm të ulët).
¯¯Pjesëtarët e komunitetit rom, ashkali
dhe egjiptian përmirësojnë situatën e
tyre shëndetësore dhe cilësinë e jetës
¯¯Komuniteti i synuar rom, ashkali dhe
egjiptian, mes tyre edhe familjet e
kthyera, përmirësojnë perspektivën e
punësueshmërisë, dhe
¯¯Organizatat që punojnë në arsimimin,
shëndetësinë, mirëqenien sociale dhe
punësueshmërinë e romëve, ashkalinjve
dhe egjiptianëve, përmirësojnë kapacitetet e tyre për të ofruar shërbime cilësore
për mpërfituesit e tyre, dhe avokojnë me
autoritetet lokale dhe qendrore për një
pozitë më të mirë të komunitetit rom,
ashkali dhe egjiptian
Grupi i synuar i Prospect 3 janë komuniteti
rom, ashkali dhe egjiptian në katër lokacione (mëhalla) në dy komuna, të cilët
përbëjnë rreth 2200 banorë. Komuniteti i
synuar është: paralagjia “7 Shtatori” dhe
fshati Vitomiricë në Komunën e Pejës,
si dhe fshati Gelancë dhe Leshan/Tërne
në Komunën e Suharekës. Në secilin prej
katër lokacioneve ka nga një shkollë fillore
e cila ofron arsim parashkollor për fëmijët e moshës pesëvjeçare, arsim fillor për
fëmijët nga 6 deri 10 vjeç, si dhe arsim të
mesëm të ulët për fëmijët nga 11 deri 14
vjeç.
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Përgjatë vitit 2020 projekti ka realizuar një
varg masash dhe aktivitetesh në fushën e
arsimit, shëndetësisë dhe të punësimit.
Ato janë realizuar së bashku me grupet e
synuara, OJQ-të partnere si dhe palët relevante për të siguruar qëndrueshmërinë
edhe pas përfundimit të projektit. Që nga
muaji prill 2020, pas paraqitjes së pandemisë me Covid-19, mënyrat e realizimit
të aktiviteteve kanë ndryshuar dhe janë
zhvilluar në dy kahje: në komunikimin elektronik, dhe në intensifikimin e veprimeve
në përkrahje të familjeve të komuniteteve
të cilat janë gjetur në situata jo të favorshme gjatë pandemisë. Sigurimi i pakove
ushqimore dhe higjienike, si dhe përkrahja
intensive e e-mësimit të fëmijëve të komuniteteve ka qenë përqendrimi i projektit
pas shfaqjes së pandemisë, gjersa muajve
të verës është rinisur me aktivitete rekreative mësimore për fëmijë, dhe përafrimit të
shërbimeve shëndetësore për pjesëtarët e
komuniteteve, me theks në gratë dhe vajzat.

itetet e projektit kanë nisur të intensifikohen dhe të zhvillohen me prezencë
fizike të partnerëve. Lidhur me aktivitetet
ndërgjegjësuese, partnerët lokalë kanë
filluar fushatat ndërgjegjësuese për vijueshmëri të rregullt dhe për regjistrim të
fëmijëve në klasë të parë. Partnerët lokalë
kanë nisur vizitat në shtëpia dhe kanë organizuar takime me prindër, shpesh duke i
përfshirë edhe zyrtarët komunalë të arsimit. Gjithashtu kanë hartuar dhe shpërndarë
materiale ndërgjegjësimi, përfshirë edhe
ato për kujdesin dhe ruajtjen e shëndetit
në kohë pandemie. Sa i përket aktiviteteve
ndërkulturore, që ka për synim zbutjen/
eliminimin e paragjykimeve dhe stereotipave, partnerët lokalë kanë nisur të zhvillojnë aktivitete duke i bërë bashkë fëmijët
e komuniteteve me fëmijët e shumicës të
shoqërohen dhe të kuptojnë traditën kulturore të njëri-tjetrit përmes lojës, garave
të ndryshme, artit etj. Për t’u ndihmuar
fëmijëve të komuniteteve me vështirësi
në nxënie, të rejat dhe të rinjtë e komuniteteve të përgatitur për punë me fëmiPër të zhvilluar papengueshëm aktivitetet jë, kanë nisur t’u ndihmojnë fëmijëve të
e projektit në lagjet e përmendura, me komuniteteve në kryerjen e detyrave të
fillimin e vitit të ri shkollor KFOS gjithash- shtëpisë, të komunikojnë me prindërit
tu, përmes partnerëve lokalë, ka bërë dhe me shkollat, duke synuar kështu që
shpërndarjen e mjeteve didaktike mësi- fëmijëve të komuniteteve me vështirësi në
more për fëmijët e komuniteteve që vijo- nxënie t’u ofrohet një mjedis i përshtatjnë mësimin në lagjet ku gravitojnë shkol- shëm, me çka pritet të përmirësohet vilat e përfshira në projekt. Për të vazhduar jueshmëria dhe suksesi i nxënësve të kësaj
më tej, lidhur me arsimin, partnerët lokalë kategorie.
kanë filluar me dy grupe të aktiviteteve:
ato ndërgjegjësuese dhe ndërkulturore. Për çështjet që ndërlidhen me shëndetësQë nga shtatori, me zbutjen e masave të inë dhe çështjet sociale, partnerët lokalë
kufizimeve, gjithnjë me kujdes të shtuar kanë identifikuar 9 gra e vajza së cilave
dhe sipas udhëzimeve nga autoritetet kanë nisur t’u ndërtohen kapacitetet ashtu
shëndetësore dhe qeveritare për paran- që të punojnë si ndërmjetësues Shëndedalim të përhapjes së pandemisë, aktiv- tësorë dhe Socialë, si urë lidhëse ndërmjet
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komuniteteve dhe ofruesve të shërbimeve
mjekësore dhe sociale. Këto 9 vullnetare
njëkohësisht i kanë asistuar ndërmjetësueseve sociale dhe shëndetësore dhe kanë
mësuar dhe fituar shkathtësitë e ndërmjetësimit për çështjet që kanë të bëjnë me
shëndetin dhe mireqenien e pjesëtarëve
të komuniteteve. Për t’iu ndërtuar këto
kapacitete është angazhuar personeli i
Asociacionit të Mjekëve Familjarë të Kosovës, ku mënyra e shkathtësimit ka qenë
përmes trajnimit në punë. Pas përfundimit
të trajnimeve është filluar me angazhimin
e intensifikuar në lagjet e projektit, gjersa
personeli i AMFK kreu mentorimin e të trajnuarve.
Lidhur me punësueshmërinë, në mesin
e banorëve në lokalitetet e synuara janë
identifikuar të papunët të cilën nuk janë
regjistruar në zyrat e punësimit. Gjatë
identifikimit banorëve u janë evidentuar
shkathtësitë që i kanë dhe të dhënat tjera
që ndërlidhen me punësimin e tyre. Të paktën 20 të papunë të interesuar kanë kaluar
në trajnimin dy-ditor në modulin “Aplikimi
i suksesshëm”, dhe në trajnimin katër-ditor
në modulin “Gjenerimi i të hyrave përmes
vetëpunësimit”, i cili është mbajtur nga
Agjencioni i Përkrahjes së Punësimit në Kosovë (APPK). Modulet e trajnimit kanë të
bëjnë me rritjen e shkathtësive të buta, të
cilat janë parakusht për kyçje në tregun e
punës.
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Shuma e granteve e shpërndarë në
partnerë lokalë për vitin 2020:
Emri i projektit
Prospect Plus
Prospect Plus

Prospect Plus

Prospect Plus

Prospect Plus, operacionale
Prospect Plus, operacionale
Prospect Plus, operacionale

Grantisti
Nevo Koncepti, realizimi i aktiviteteve
mësimore, të ndërmjetësimit shëndetësor
dhe social, dhe të rrjetëzimit dhe avokimit
Syri i Vizionit, realizimi i aktiviteteve mësimore, të ndërmjetësimit shëndetësor dhe
social, dhe të rrjetëzimit dhe avokimit
Dr. Genc Ymerhalili, Asociacioni i Mjekëve
Familjarë të Kosovës, trajnimi i mediatoreve, mentorimi i punës së tyre dhe ndërlidhja me ofruesit e shërbimeve shëndetësore
APPK, Agjencioni për Përkrahjen e Punësimit në Kosovë, trajnimi i pjesëtarëve
të komunitetit për përgatitje për kyçje në
tregun e punës
Nevo koncepti, Syri i Vizionit
Pakot shkollore për nxënësit e komuniteteve
Nevo koncepti, Syri i Vizionit
Mjetet e TI për punë me komunitetet rom,
ashkali dhe egjiptian
Nevo koncepti, Syri i Vizionit

Shuma në euro
29,348.00
29,202.00

2,400.00

6,432.00

3,961.00

6,400.00

12,596.00
Pakot ushqimore, higjienike dhe mësimore
për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian
Total
90,339.00

Balkan Tender Watch - BTW

Bosnje e Hercegovinë, Maqedoni të Veriut,
Mal të Zi dhe Serbi. Në fillim të vitit është
Projekti BTW është në vitin e tretë të imple- mbajtur një takim koordinues i anëtarëve
mentimit, që ka për qëllim përmirësimin e të projektit në Beograd, për të përzgjedhur
sistemeve të prokurimit publik në Kosovë, mostrat e analizës, e cila do të bëhet me
metodologjinë e zhvilluar të Benchmarking
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Tool. Gjatë vitit janë prodhuar Shadow Report për 2020, dy Policy Briefs dhe një Media Brief. Është planifikuar që konferenca
rajonale vjetore këtë vit të mbahet në nëntor në Kosovë me rreth 100 pjesëmarrës
nga Kosova, Bosnja e Hercegovina, Serbia,
Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi, mirëpo
për shkak të situatës me pandeminë, është
shtyer për fillimin e vitit 2021 në formën
online.
Lista e granteve dhe shpenzimeve programore:
Emri i Projektit Grantist
Shuma Euro
Balkan Tender
Operacional 32,148.27
Watch
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ANEX I – LISTA DHE PËRSHKRIMI I TË GJITHA AKTIVITETEVE TË KLUBEVE
SHOQËRORE TË MITOVICËS
JANAR 2020 - JANAR 2021
Tema/fusha e mbuluar: Pab kuizi i njohurive, i pesti dhe i fundit për periudhën
e projektit, për diversitetin kulturor në Ballkanin Perëndimor, u organizua më 22
janar në MSC. Gjashtë ekipe dhe audienca e shumtë në Klubin Social të Mitrovicës
testuan njohuritë e veta për tema të shumta që lidhen kryesisht me Kosovën dhe
Serbinë, por edhe të gjithë rajonin që aspiron të anëtarësohet në Bashkimin Evropian.

1.

Emri i aktivitetit: Kuiz i njohurive - diversiteti kulturor Pab kuizi “Diversiteti Kulturor i Ballkanit Perëndimor” është bërë një markë e dallueshme e Aktivit, i cili me konceptin e vet interesant ka tërheq pjesëmarrjen e
i Ballkanit Perëndimor
njerëzve nga Mitrovica e Veriut dhe Zveçanit, si dhe një audiencë të madhe.
Moderator: Millosh Timotijeviq, Menaxher i Projektit, OJQ “Aktiv”
Data e mbajtjes: 22.01.2020
Vegëza:https://civicenergycenter.org/new/pab-kviz-v-kulturna-razlicitost-zapadnog-balkana/
Tema/fusha e mbuluar: Në debat u bisedua për rreziqet që paraqesin deponitë
ilegale dhe mënyrat për zgjidhjen e deponimit të mbetjeve të ngurta në veri të
Kosovës, ndotjen e ajrit dhe përgjegjësinë e qytetarëve në ndotjen e ajrit, si dhe
mini-hidrocentralet që paraqesin një rrezik të ri për mjedisin në Kosovë.

2.

Mysafirët:
Emri i aktivitetit: Debati në
1. Aleksandër Qorac, Doktor, Profesor Universiteti
MSC - Ndotja dhe zgjidhja
2. Jellena Gjokiq, Profesoreshë Universiteti
Moderator: Zhelko Tvrdishiq, Redaktor i Kosovo-online
Data e mbajtjes: 28.01.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=FygfI0PR5BM&list=PL7K4SC4XF6wd
aig9CmuWhZfPORG1v_yqb&index=6

3.

Emri i aktivitetit: Karikatura si formë simbolike e
kritikës shoqërore

Tema/fusha e mbuluar: Në Qendrën e Energjisë Qytetare u organizua një ekspozitë e karikaturave të Marko Somborac, ndërsa me autorin organizuam një diskutim
për shprehjen e kritikës shoqërore përmes kësaj forme të artit, për pozitën dhe
perspektivën e karikaturistëve në shoqërinë e sotme, si dhe përvojat e tij gjatë karrierës së tij në një gazetë ditore.
Mysafir: Marko Somborac, karikaturist i së përditshmes Blic, autor i stripave, dizajner dhe ilustrues grafik
Moderatore: Jellena Markoviq, Redaktore e Radio Kontakt plus
Data e mbajtjes: 07.02.2020
Vegëza: https://civicenergycenter.org/new/drustvo-u-kome-je-humor-nacin-dase-ljudi-informisu-nije-bas-slobodno/
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Tema/fusha e mbuluar: Cilat janë dallimet kryesore midis studentëve në Serbi në
vitet e ‘90-a dhe sot, cili është roli dhe përgjegjësia shoqërore e komunitetit akademik në ruajtjen e demokracisë dhe në cilin drejtim kanalizohet sot energjia e studentëve - mos është apatia, apolitika apo diçka tjetër, këto ishin temat e mbuluara
në diskutimin e sotëm.

4.

Emri i aktivitetit: Debati MSC - Rebelimi i stu- Mysafirët:
dentëve, njëbrirëshi dhe 1. Olliver Toshkoviq, Psikolog, Profesor Universiteti
krijesat tjera mitike
2. Millosh Damjanoviq, Doktorant i historisë dhe arsimtar në shkollë

Moderatore: Maja Zhivkoviq, Gazetare e KoSSev
Data e mbajtjes: 10.02.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=sdWnlwfoPcw&list=PL7K4SC4XF6w
daig9CmuWhZfPORG1v_yqb&index=7

5.

6.

Tema/fusha e mbuluar: Filmi nga produksioni gjeorgjian i quajtur “Mandarinat”
është i katërti në një serë veprash të shfaqura në ekranin e madh në kafenenë e
Klubit Social të Mitrovicës. Para transmetimit të këtij filmi politologu Ognjen Gogiq
Emri i aktivitetit: Promovnjoftoi audiencën prezente me kontekstin e konfliktit në Kaukaz, që është temë
imi i kritikës shoqërore
kryesore e këtij filmi, ndërsa ofroi një përmbledhje të veçantë të rrënimit të BRSSpërmes krijimtarisë kulsë dhe vuri në dukje ngjashmëritë me konfliktet në Ballkan.
turore – shfaqja e filmit
“Mandarinat”
Moderator: Ognjen Gogiq, Politolog dhe Menaxher i Projektit në OJQ “Aktiv”
Data e mbajtjes: 18.02.2020
Vegëza: https://civicenergycenter.org/new/filmsko-vece-mandarine/
Tema/fusha e mbuluar: Diskutimi i organizuar nga OJQ Aktiv për, mbi të gjitha, të
rinjtë nga veriu i Kosovës. U diskutuan problemet e korrupsionit institucional dhe
implikimet për stabilitetin demokratik në Kosovë, nëse SHBA-të i shohin taksat për
mallrat nga Serbia si pengesë për vazhdimin e negociatave, si i shohin Shtetet e
Bashkuara qëndrimet e Kurtit ndaj marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit,
çfarë hapa duhet të ndërmarrë komuniteti serb për të mbrojtur dhe ruajtur të
drejtat e veta ligjore, si dhe nëse ka programe dhe mënyra për të fuqizuar të rinjtë
Emri i aktivitetit: Kafe me
nga komuniteti serb në Kosovë.
ambasadorin
Mysafirët: z. Philip Kosnett, Ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në
Prishtinë
Moderator: Caleb Waugh, Shef i Departamentit për politika praktike, OJQ “Aktiv”
Data e mbajtjes: 19.02.2020
Vegëza:
https://civicenergycenter.org/new/ambasador-kosnet-sa-mladima-umsc-u/
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Tema/fusha e mbuluar: U diskutua për problemin e stereotipeve gjinore dhe (pa)
barazisë gjinore, më saktësisht çka janë dhe cilat janë stereotipet më të zakonshme
gjinore, si t’i dallojmë dhe si të luftojmë kundër shfaqjes së tyre.

7.

Mysafirët:
1. Zorica Timotijeviq, Koordinatore e Mekanizmit koordinues për luftimin e dhunës
në familje
Emri i aktivitetit: Debati në
2. Ivana Saviq, Mjeke dhe Anëtare e Mekanizmit koordinues për luftimin e dhunës
MSC - Stereotipet gjinore
në familje
Moderatore: Jellena Milliqeviq, Aktiviste e shoqërisë civile në fushën e barazisë
gjinore dhe të drejtave të grave
Data e mbajtjes: 20.02.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=wk3txRUd7Gw&list=PL7K4SC4XF6w
daig9CmuWhZfPORG1v_yqb&index=8
Tema/fusha e mbuluar: Në debatin e parë në Zoom u diskutua për vazhdimin e
dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës nga perspektiva e komuniteteve joshumicë në Kosovë, në dritën e zhvillimeve aktuale politike dhe shoqërore.

8.

Mysafirët:
1. Borko Stefanoviq, ish Shef i Ekipit negociator të Beogradit
Emri i aktivitetit: Debati në
2. Augustin Palokaj, Korrespodent i gazetës Koha Ditore dhe Jutarnji Llist të
MSC - Haptazi për dialogun
Kroacisë nga Brukseli
3. Rada Trajkoviq, Kryetare e Lëvizjes evropiane të serbëve
Moderator: Ognjen Gogiq, Politolog dhe Menaxher i Projektit në OJQ “Aktiv”
Data e mbajtjes: 08.07.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=WoJu9iXrs8M
Tema/fusha e mbuluar: Perspektiva evropiane e Ballkanit Perëndimor ishte temë
diskutimi në këtë debat. Aty u mbuluan këto nëntema: gjendja e BE-së pas Brexitit
dhe pandemia e korona virusit, Ballkani Perëndimor në planet e Bashkimit Evropian dhe gjendja e demokracisë në Ballkanin Perëndimor.

9.

Emri i aktivitetit: Debati
në MSC - Procesi i dialogut Mysafirët:
ndërmjet Beogradit dhe 1. Florian Bieber, Analist politik dhe historian nga Luksemburgu
Prishtinës: Një trekëndësh 2. Daniel Server, Analist politik nga Uashingtoni
i paqartësive konstruktive
Moderatorë: Caleb Waugh, Shef i Departamentit për politika praktike në OJQ “Aktiv” dhe Ognjen Gogiq, Politolog dhe Menaxher i Projektit në OJQ “Aktiv”
Data e mbajtjes: 23.09.2020
Vegëza: https://youtu.be/l49w4aPyF04

Tema/fusha e mbuluar: Debati u përqendrua në analizën e rezultateve të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara dhe implikimet e tyre për pjesëmarrjen
e SHBA-ve në procesin e dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës.

10.

Mysafirët:
Emri i aktivitetit: Debati në
1. Ivan Vujaçiq, ish Ambasador i RF të Jugosllavisë, Serbisë dhe Malit të Zi, si dhe
MSC - Zgjedhjet presidenSerbisë në SHBA (2002-2009),
ciale në SHBA: dy faqet e së
2. Mark Baskin, Profesor në Universitetin Amerikan në Prishtinë,
njëjtës medalje?
3. Caleb Waugh, Shef i Departamentit për politika praktike, OJQ Aktiv
Moderator: Ognjen Gogiq, Politolog dhe Menaxher i Projektit në OJQ “Aktiv”
Data e mbajtjes: 05.11.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=Plz3K0DD67Q
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Tema/fusha e mbuluar: Temë diskutimi ishte ndikimi i pandemisë së korona virusit
dhe karantinës në shëndetin mendor të popullatës, efekti i këtyre në marrëdhëniet
në familje dhe rritja e mundshme e shkallës së dhunës, si dhe pasojat e sëmundjes
Covid-19 mbi fëmijët me pengesa në zhvillim dhe kujdestarët e tyre.

11.

Mysafirët:
Emri i aktivitetit: Debati në
1. Bilana Jarediq, Doc. Dr. në Katedrën e Psikologjisë, Fakulteti Filozofik në MitroMSC - Pasojat e padukshme
vicë
të Covid-19
2. Tijana Simiq LaValley, Drejtore e Programit në OJQ “E drejta e grave”
3. Ivana Rakiq, Kryetare e Shoqatës së prindërve të fëmijëve me pengesa në zhvillim “Më mbështet”
Moderatore: Marina Jakovleviq, Psikologe dhe aktiviste e shoqërisë civile
Data e mbajtjes: 26.11.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=Dn8W6z5h9HI

12.

Emri i aktivitetit: Debati
në MSC - Liria, demokracia,
(pa)drejtësia: Tre vjet nga
vrasja e Olliver Ivanoviqit

Tema/fusha e mbuluar: Pasi më 16 janar 2021 bëhen saktësisht tre vjet nga vrasja
e liderit të partisë “Liria, Demokracia, Drejtësia”, Olliver Ivanoviq, tema e diskutimit
janë pasojat e këtij akti mizor në shoqërinë në Kosovë, por edhe në Serbi. Si ndikoi
në demokraci, pluralizmin e mendimeve, si dhe nëse dhe sa është e rrezikshme të
merresh me politikë sot? U fol edhe për hetimin e vrasjes, respektivisht ku është
pas tre vjetësh dhe nëse kemi besim në sistemin gjyqësor që e zhvillon hetimin.
Mysafirët
1. Millivoje Mihajlloviq, Gazetar, ish-Drejtor i Radio Beogradit
2. Aleksandër Ivanoviq, Avokat, nip i Olliver Ivanoviqit
Moderatore: Lubica Gojgiq, Gazetare
Data e mbajtjes: 15.01.2021
Vegëza:https://www.facebook.com/AktivMitrovica/videos/401294707793808
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ANEX I – LISTA DHE PËRSHKRIMI
I SHKURTË I KLUBEVE SOCIALE TË
MBAJTURA NË CEC GRAÇANICË
JANAR –DHEJTOR 2020

Nr. Organizata

Aktiviteti/Tema/Klubi Social i Graçanicës

Data

Gjithsej
pjesëmarrës

1

Media/siguria e gazetarëve.

01.02.2020

27

13.02.2020

20

28.02.2020

10

05.11.2020

4

FDMC

Mysafirët:
1. Budimir Niçiq
2. Dragolub Petroviq
Moderator: Goran Avramoviq
2

FDMC

Pas dy dekadash, familjet e viktimave në pritje
të vërtetës.
Mysafirët:
1. Nora Ahmetaj
2. Bekim Blakaj
3. Millorad Trifunoviq
4. Nedjelko Zejak

3

FDMC

Udhëheqja efektive në komuna.
Mysafirët:
1. Sasha Daniq
2. Emillia Rexhiq

4

FDMC

Sistemi shëndetësor në luftimin e COVID 19
Mysafirët:
1.Dr. Sinisha Rashiq
2.Dr. Boban Stolliq
3.Dr Goran Stojkoviq
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ANEX II – SPORAZOOM – LISTA DHE PËRSHKRIMI I SHKURTË I SECILIT EMISION TË REALIZUAR NË 2020
Realizimi: NGO Aktiv, FDMC, TV Mreza
Titulli i emisionit: Ose-ose
Tema/fusha e mbuluar: Ky episod i kushtohet parashikimit të marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës
dhe Beogradit në vitin 2020, sfidave që presin Kosovën në vitin 2020 dhe projeksionit të zgjidhjeve
të tyre, por edhe me konstituimin e Kuvendit dhe Qeverisë së Kosovës pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.
1

AKTIV

Mysafirët:
1. Branimir Stojanoviq, ish Zëvendës Kryeministër i Kosovës
2. Belul Beqaj, Analist politik
Data e transmetimit: 29.01.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=rzACSV6iWhk&t=2s
Titulli i emisionit: (A) po vijnë dollarët?
Tema/fusha e mbuluar: Bashkëpunimi ekonomik me qëllim të ripërtëritjes së dialogut dhe normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit

2

FDMC

Mysafirët:
1. Dragolub Drazha Petroviq - Kryeredaktor i gazetës Danas
2. Veton Surroi - Analist politik dhe publicist
Data e transmetimit: 05.02.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=cSshD6aZ__8
Titulli i emisionit: Kush është dhe çfarë sjell Albin Kurti?
Tema/fusha e mbuluar: Fusha e mbuluar në këtë emision ishin pritjet dhe kapacitetet e Qeverisë
së re të Kosovës. Temat e trajtuara më në hollësi ishin të lidhura me kapacitetet, sfidat dhe stabilitetin e Qeverisë së re të Kosovës; pozicioni i Listës Serbe dhe partive të tjera parlamentare të
komuniteteve jo-shumicë në qeverinë e re dhe mundësia e “shkrirjes” së dialogut midis BG dhe
PR, si dhe perspektiva eventuale me një negociator të ri në krye të Prishtinës.

3

AKTIV

Mysafirët:
1. Ramush Tahiri, Analist politik
2. Lubomir Stanojkoviq, Analist politik
3. Nenad Radosavleviq, Drejtor i RTV “Mir” nga Leposaviqi
Data e transmetimit: 12.02.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=vOvox9z7xLw&t=3s
Titulli i emisionit: Ringjallja e dialogut
Tema/fusha e mbuluar: Ofensiva evropiane në procesin e dialogut - Konferenca në Mynih, një hap
përpara apo? ; A ka ndryshuar ndonjë gjë takimi i liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe BE-së në
Bruksel?; A paraqesin kushtet e Kurtit një pengesë të re në procesin e dialogut?

4

FDMC

Mysafirët:
1. Gjorgje Vllajiq - Gazetar nga Beogradi
2. Nexhmedin Spahiu - Profesor i shkencave politike
Data e transmetimit: 26.02.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=rF-T0DbM3Dk
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Titulli i emisionit: Diplomacia e ping - pongut
Tema/fusha e mbuluar: Paralajmërimi i Albin Kurtit për heqjen e taksave dhe vazhdimin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, Prioritetet e Qeverisë së Kosovës dhe komunitetit Serb
në programin e Kryeministrit, Ndikimi i paqëndrueshmërisë politike në Ballkanin Perëndimor në
situatën në Kosovë
5

FDMC

Mysafirët:
1. Zhivojin Rakoçeviq - Gazetar
2. Violeta Oroshi - Gazetare
Data e transmetimit: 11.03.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=z02PBr75DYc
Titulli i emisionit: “Shkurorëzimi” në kohën e pandemisë
Tema/fusha e mbuluar: Në emision u shqyrtuan shkaqet dhe çka pas rënies së Qeverisë së Albin
Kurtit. U analizua kriza e pushtetit ekzekutiv në Kosovë në kohën e pandemisë së korona virusit
dhe masat për parandalimin e përhapjes së virusit në Kosovë dhe ndikimi i tyre në demokraci, të
drejtat e njeriut dhe të drejtat specifike të komuniteteve jo-shumicë.

6

AKTIV

Mysafirët:
1. Dushan Janjiq, Themelues i Forumit për marrëdhënie ndëretnike
2. Augustin Palokaj, Korrespodent i Kohës Ditore dhe Jutarnji Llist nga Brukseli
3. Rada Trajkoviq, Drejtoreshë e Lëvizjes evropiane të serbëve në Kosovë
Data e transmetimit: 01.04.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=hjKoNpgj0s4&t=7s
Titulli i emisionit: Kosova nga ana perëndimore
Tema/fusha e mbuluar: U fol për qëndrimin e Perëndimit ndaj Kosovës në kohën e rënies së
qeverisë dhe pandemisë, si dhe për krizën politike dhe vazhdimin eventual të dialogut ndërmjet
Beogradit dhe Prishtinës gjatë ose pas pandemisë së korona virusit.

7

FDMC

Mysafirët:
1. Bodo Weber, bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për politikën e demokratizimit në Berlin
2. Florian Bieber, Profesor i Studimeve të Evropës Juglindore në Universitetin e Gracit
3. Dushan Gajiq, korrespodent i Radio Televizionit të Serbisë nga Brukseli
Data e transmetimit: 15.04.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=Ks_XLpQBu-k&t=1371s
Titulli i emisionit: Virusi dhe demokracia
Tema/fusha e mbuluar: Procesi i formimit të qeverisë së re të Kosovës dhe mundësia e vazhdimit
të dialogut me Beogradin

8

AKTIV

Mysafirët:
1. Millivoje Mihajlloviq - Analist nga Beogradi
2. Ramush Tahiri - Analist nga Prishtina
Data e transmetimit: 29.04.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=Ihm3BzPyEdc
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Titulli i emisionit: Çka pas koronës?
Tema/fusha e mbuluar: Rikthimi i tregtisë së jashtme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në
kushtet e krizës së pashmangshme ekonomike pas pandemisë
9

FDMC

Mysafirët:
1. Nenad Gjurgjeviq - Këshilltar i Kryetarit të Odes Ekonomike të Serbisë
2. Safet Gërxhaliu - Ish Kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës
3. Dragisha Mijaçiq - drejtor ekzekutiv i Institutit për Zhvillimin I Ekonomik Territorial, InTER
Data e transmetimit: 06.05.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=Ex3obZQcKXk
Titulli i emisionit: Ku u zhduk demokracia?
Tema/fusha e mbuluar: Fusha e mbuluar në emision ishte ngushtimi i hapësirës demokratike në
shoqëri nën hijen e pandemisë së korona virusit, gjatë së cilit u diskutuan masat mbrojtëse kundër
korona virusit si instrument i qeverisjes jodemokratike dhe për rolin e shoqërisë civile në ruajtjen
e demokracisë.

10

AKTIV

Mysafirët:
1. Taulant Hoxha, Drejtor ekzekutiv i Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile
2. Boban Stojanoviq, Politolog
3. Miodrag Marinkoviq, Drejtor i Programit në OJQ Aktiv
Data e transmetimit: 13.05.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=98WloZBTFAQ&t=20s
Titulli i emisionit: Dialogu në dritën e zgjedhjeve
Tema/fusha e mbuluar: Teme e emisionit ishte mundësia e vazhdimit të dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës në dritën e zgjedhjeve në Serbi, zgjedhjeve të mundshme në Kosovë dhe
ndikimi i Perëndimit në negociata.

11

AKTIV

Mysafirët:
1. Lulzim Peci, Drejtor Ekzekutiv i KIPRED-it
2. Millan Antonijeviq, Drejtori ekzekutiv i Fondacionit për Shoqëri të Hapur në Serbi (OSF)
3. Goran Avramoviq, kryeredaktor i RTV Kim
Data e transmetimit: 20.05.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=nVEGDwTnyf0&t=24s
Titulli i emisionit: Kosova ndërmjet legjitimitetit dhe legalitetit
Tema/fusha e mbuluar: Sundimi i ligjit në Kosovë ndërmjet legjitimitetit dhe legalitetit, Aspektet
juridike dhe politike të vendimit të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës për zgjedhjen e një qeverie të
re, (Pa)qartësia e vazhdimit të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit

12

FDMC

Mysafirët:
1. Miodrag Marinkoviq - Drejtor i Programit në OJQ “AKTIV”
2. Riza Smaka - Profesor i së Drejtës Kushtetuese në Prishtinë
3. Bodo Weber- Bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për politikën e demokratizimit në Berlin
Data e transmetimit: 03.06.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=udDiO3aVuZI
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13

AKTIV

Titulli i emisionit: Qeveria e re, sfidat e vjetra
Tema/fusha e mbuluar: Në këtë emision mbuluam ndikimin e faktorëve të jashtëm politik, nga
njëra anë, dhe faktorëve të brendshëm politik, nga ana tjetër, në vazhdimin e dialogut ndërmjet BG e PR, me theks të veçantë mbi atë kush është udhëheqës e kush lehtësues në negociatat
ndërmjet BG dhe PR, si dhe nëse ka gatishmëri në Beograd dhe Prishtinë për të vazhduar negociatat
Mysafirët:
1. Agon Maliqi, Analist politik
2. Stefan Surlliq, Analist politik
Data e transmetimit: 10.06.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=9alIowepSs0
Titulli i emisionit: Çka do të shkruajë në marrëveshje?
Tema/fusha e mbuluar: Mundësia e arritjes së marrëveshjes gjithëpërfshirëse gjatë këtij viti

14

FDMC

Mysafirët:
1. Tatjana Llazareviq - Redaktore e portalit Kossev
2. Dushan Janjiq - Analist politik nga Beogradi
3. Belul Beqaj- Analist politik nga Prishtina
Data e transmetimit: 17.06.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=xFEXlaWNvdc
Titulli i emisionit: Ndërmjet dy binarëve
Tema/fusha e mbuluar: Fusha e mbuluar në këtë emision ishte intensifikimi i politikës evropiane
ndaj Kosovës pak para takimit të delegacioneve të Beogradit dhe Prishtinës në Shtëpinë e Bardhë.
Temat e diskutuara ishin binarët e dyfishta të cilat po shtrohen për Kosovën nga ana e SHBA-ve
dhe BE-së në vigjilje të takimit në Uashington.

15

AKTIV

Mysafirët:
1. Jellena Milliq, Drejtoreshë e Qendrës për studime euro-atlantike në Beograd
2. Ramush Tahiri, Analist politik
3. Lazër Rakiq, Menaxher i Programit të Qendrës për Ndërmjetësim në Mitrovicë
Data e transmetimit: 27.06.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/
Titulli i emisionit: ZSO - Pengesë për dy palët
Tema/fusha e mbuluar: Asociacioni/Bashkësia e komunave me shumicë serbe në Kosovë (AKS) Një pengesë në negociatat ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit

16

FDMC

Mysafirët:
1. Borko Stefanoviq- ish Shef i Ekipit Negociator të Serbisë në Bruksel
2. Goran Avramoviq - Kryeredaktor i RTV Kim
3. Ramush Tahiri - Analist politik nga Prishtina
Data e transmetimit: 21.10.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=7semqdfaG28

95

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

Titulli i emisionit: Normalizimi në dy binarë
Tema/fusha e mbuluar: Episodi i kushtohet temës së dy proceseve paralele që Uashingtoni dhe
Brukseli po i shtrojnë për Prishtinën dhe Beogradin dhe normalizimi i marrëdhënieve në dritën e
zgjedhjeve të ardhshme në Amerikë.
17

AKTIV

Mysafirët:
1. Bodo Weber, Bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për politikën e demokratizimit në Berlin
2. Lulzim Peci, Analist politik dhe Drejtor Ekzekutiv, i KIPRED-it
3. Miodrag Marinkoviq, Drejtor i Programit në OJQ Aktiv
Data e transmetimit: 14.10.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=xfrmWb_7v0I&t=3s
Titulli i emisionit: AKS - Pengesë për dy palët
Tema/fusha e mbuluar: Asociacioni/Bashkësia e komunave me shumicë serbe në Kosovë (AKS) Një pengesë në negociatat ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit

17

FDMC

Mysafirët:
1. Borko Stefanoviq- ish Shef i Ekipit Negociator të Serbisë në Bruksel
2. Goran Avramoviq - Kryeredaktor i RTV Kim
3. Ramush Tahiri - Analist politik nga Prishtina
Data e transmetimit: 21.10.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=7semqdfaG28
Titulli i emisionit: A është Kushtetuta libër i shenjtë?
Tema/fusha e mbuluar: Temë e këtij episodi ishte cilat janë pengesat juridike në kushtetutat e
Serbisë dhe Kosovës në zbatimin e marrëveshjeve të deritashme të Brukselit ndërmjet Prishtinës
dhe Beogradit dhe si të tejkalohen ato. Më saktësisht, u fol për aspektet juridike dhe politike të
ndryshimit të kushtetutës në Kosovë dhe Serbi

18

AKTIV

Mysafirët:
1. Millan Antonijeviq, Drejtori i Fondacionit për Shoqëri të Hapur në Serbi
2. Ehat Miftaraj, Drejtor i Institutit të Kosovës për Drejtësi
3. Dragisha Mijaçiq, Drejtor i Institutit për Zhvillimin Ekonomik Territorial
Data e transmetimit: 28.10.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=N4fhtqpiZbw
Titulli i emisionit: Asociacioni/Bashkësia: Pro et contra
Tema/fusha e mbuluar: Për dhe kundër themelimit të Asociacionit/Bashkësisë së komunave me
shumicë serbe në Kosovë

19
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Mysafirët:
1. Tanja Vujisiq - Gazetare e Radio Beogradit nga Mitrovica
2. Belul Beqaj - Analist politik nga Prishtina
3. Isak Vorguçiq - Drejtor i RTV Kim
Data e transmetimit: 04.11.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=6qQdGK5azJw
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Titulli i emisionit: PR-BG, Skenarët e mundshëm
Tema/fusha e mbuluar: Në këtë episod trajtuam ngritjen e aktakuzave për krime lufte kundër
zyrtarëve të Kosovës para Dhomave të Specializuara në Hagë dhe rezultatet e zgjedhjeve presidenciale në SHBA. Gjithashtu, u diskutuan skenarët e mundshëm për themelimin e Asociacionit/
Bashkësisë së komunave serbe në dritën e rrethanave të reja politike.
20

AKTIV

Mysafirët:
1. Millivoje Mihajlloviq, Gazetar dhe Redaktor
2. Adriatik Kelmendi, Drejtor i Klan Kosovës
3. Tatjana Llazareviq, Redaktore e KoSSev
Data e transmetimit: 11.11.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=y-o804Sddoc&t=8s
Titulli i emisionit: Normalizimi - On hold
Tema/fusha e mbuluar: Marrëdhëniet midis Prishtinës dhe Beogradit, fati i të zhdukurve dhe të
zhvendosurve në kontekstin e ngritjes së aktakuzës kundër pjesëtarëve të ish-UÇK-së

21

FDMC

Mysafirët:
1. Donika Emini - Drejtoreshë e platformës CiviKos
2. Stefan Surlliq - Politolog nga Beogradi
3. Ognjen Gogiq - Politolog, OJQ AKTIV
Data e transmetimit: 18.11.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=sPd7x7MPPZc
Titulli i emisionit: Ballafaqimi me të kaluarën
Tema/fusha e mbuluar: Ballafaqimi me të kaluarën ishte titulli i emisionit në të cilin u trajtua fati
i të zhdukurve dhe të zhvendosurve, ngritja e aktakuzës kundër pjesëtarëve të ish-UÇK-së dhe fillimi i punës së Dhomave të Specializuara të Kosovës në dritën e normalizimit të marrëdhënieve
ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.

22

AKTIV

Mysafirët:
1. Bekim Blakaj, Drejtor Ekzekutiv i Fondit për të Drejtën Humanitare (FDH) në Prishtinë
2. Ivan Gjuriq, Drejtori i Programit të Nismës së të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (YIHR) në Beograd
3. Jovana Radosavleviq, Drejtoreshë Ekzekutive e Nismës së Re Sociale (NSI) dhe anëtare e Ekipit
Përgatitor të Komisionit të Pajtimit
Data e transmetimit: 25.11.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=hsns10oEgvA&t=4s
Titulli i emisionit: A ka drejtësi për viktimat?
Tema/fusha e mbuluar: Të zhdukurit dhe të zhvendosurit gjatë dhe pas konfliktit në Kosovë në
procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit

23

FDMC

Mysafirët:
1. Velko Odalloviq - Shef i Delegacionit të Serbisë në dialog, i ngarkuar me çështjen e të zhdukurve
2. Ibrahim Makolli - Shef i Delegacionit të Kosovës në dialog, i ngarkuar me çështjen e të zhdukurve
3. Ivana Zhaniq - Drejtoreshë Ekzekutive e Qendrës për të Drejtën Humanitare në Beograd
Data e transmetimit: 02.12.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=-Y_Egf6HvOE

97

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

Titulli i emisionit: Normalizimi nën xham zmadhues
Tema/fusha e mbuluar: Në këtë episod folëm se si e shohin elitat politike në Prishtinë dhe Beograd normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, e si e shohin qytetarët e
Kosovës dhe Serbisë.
24

AKTIV

Mysafirët:
1. Millica Andriq Rakiq, Gazetare e KoSSev dhe Korrespodente e Deutsche Welles
2. Marko Savkoviq, Drejtor Ekzekutiv i Fondit për Ekselencë Politike në Beograd
3. Agon Maliqi, analist politik
Data e transmetimit: 09.12.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=IJTAXNss0Gk
Titulli i emisionit: Çfarë sjell Bajdeni?
Tema/fusha e mbuluar: Ndikimi i SHBA-ve në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës
dhe Beogradit

25

FDMC

Mysafirët:
4. Mark Baskin - Profesor në Universitetin Amerikan në Kosovë
5. Jeta Krasniqi - Instituti Demokratik i Kosovës
6. Boshko Jakshiq - Gazetar dhe analist nga Beogradi
Data e transmetimit: 16.12.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=LgGaBkV79ic

26

AKTIV

Titulli i emisionit: Normalizimi nga këndvështrimi i BE-së
Tema/fusha e mbuluar: Fusha e mbuluar në këtë emision ishin përgjigja aktuale e Bashkimit Evropian ndaj procesit të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dhe
koordinimi i mundshëm i procesit me administratën e re amerikane. Në kuadër të kësaj teme kemi
trajtuar mundësinë e arritjes së një marrëveshje gjithëpërfshirëse brenda kornizës së dialogut të
udhëhequr nga BE-ja dhe harmonizimin e pozicionit ndërmjetësues evropian dhe amerikan në
procesin e negociatave ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës.
Mysafirët:
1. Dragan Gjukanoviq, Drejtor i Qendrës për Politikë të Jashtme
2. Florian Bieber, Drejtor i Qendrës për Studime të Evropës Juglindore në Universitetin e Gracit
3. Agron Bajrami, Kryeredaktor i Kohës Ditore
Data e transmetimit: 23.12.2020
Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=nO3PBeIvREE
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ANEX III – OPEN – LISTA E OP-ED
TEKSTEVE NË PORTALIN radiokim.
net

promenu-imidza-u-regionu.html
Data e publikimit: 27.04.2020
Numri i shikimeve: 2073

Titulli: Kush po këndon atje
Autori: Veton Surroi
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/ko-to-tamo-peva.html
Data e publikimit: 07.04.2020
Numri i shikimeve: 793 11.01.2021.

Titulli: Shoqëria civile dhe dita pas pandemisë
Autori: Taulant Hoxha
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/civilno-drustvo-i-dan-posle-pandemije.html
Data e publikimit: 05.05.2020
Numri i shikimeve: 916

Titulli: A ndodhi ndonjë gjë?
Autori: Bodo Weber
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/je-l-ista-bilo.html
Data e publikimit: 13.04.2020
Numri i shikimeve: 1159
Titulli: Dialogu në respiratorë: A mund t’i
jap Lajçaku jetë të re?
Autori: Augustin Palokaj
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/dijalog-na-respiratoru-moze-li-mulajcak-dati-novi-zivot.html
Data e publikimit: 20.04.2020
Numri i shikimeve: 787
Titulli: Pavarësia energjetike e Kosovës lajm i mirë apo lajm i keq?
Autori: Dragisha Mijaçiq
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/kosovska-energetska-nezavisnostdobra-ili-losa-vest.html
Data e publikimit: 23.04.2020
Numri i shikimeve: 729
Titulli: Korona virusi dhe lufta e BE-së për
të ndryshuar imazhin e vet në rajon
Autori: Augustin Palokaj
Vegëza: https://www.radiokim.net/
vesti/analiza/koronavirus-i-borba-eu-za-

Titulli: Bashkëpunimi, bashkëpunimi,
bashkëpunimi*
Autori: Nenad Gjurgjeviq
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/saradnja-saradnja-saradnja.html
Data e publikimit: 07.05.2020
Numri i shikimeve: 831
Titulli: Kosova virusi
Autori: Drazha Petroviq
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/kosova-virus.html
Data e publikimit: 08.05.2020
Numri i shikimeve: 1182
Titulli: Kosova në kërkim të një konsensusi
minimal
Autori: Agon Maliqi
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/kosovo-u-potrazi-za-minimalnimkonsenzusom.html
Data e publikimit: 11.05.2020
Numri i shikimeve: 1093
Titulli: Gjuha dhe korona: Ka mbetur heshtja
Autori: Angjellka Qup
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/jezik-i-korona-ostalo-je-cutanje.
html
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Data e publikimit: 15.05.2020
Numri i shikimeve: 828
Titulli: Kosova dhe BE-ja: Dashuria e pakthyer dhe çmimi i “mësimeve të mësuara”
Autori: Augustin Palokaj
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/kosovo-i-eu-neuzvracena-ljubav-icena-naucenih-lekcija.html
Data e publikimit: 18.05.2020
Numri i shikimeve: 918
Titulli: Pavarësia energjetike e Kosovës
dhe (pa)suksesi i dialogut politik
Autori: Bodo Weber
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/kosovska-energetska-nezavisnosti-neuspeh-politickog-dijaloga.html
Data e publikimit: 22.05.2020
Numri i shikimeve: 1057
Titulli: Individi, familja dhe shëndeti mendor në kohën e koronës
Autori: Aleksandra Dimitrijeviq
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/pojedinac-porodica-i-mentalnozdravlje-u-doba-korone.html
Data e publikimit: 24.05.2020
Numri i shikimeve: 1887
Titulli: Shikimi nga Beogradi: Politikanët i
duan krizat
Autori: Sllobodan Georgiev
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/pogled-iz-beograda-politicari-volekrize.html
Data e publikimit: 25.05.2020
Numri i shikimeve: 624
Titulli: Tregimi për Ballkanin: Të gjithë në
të njëjtën apo secili në varkën e vet?
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Autori: Panagiota Bertsima
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/prica-o-balkanu-svi-u-istom-ilisvako-u-svom-camcu.html
Data e publikimit: 29.05.2020
Numri i shikimeve: 695
Titulli: Pandemia “testoi lidhjet” ndërmjet
BE-së dhe Ballkanit Perëndimor
Autori: Nteivis Tsaka
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/pandemija-testirala-veze-eu-izapadnog-balkana.html
Data e publikimit: 01.06.2020
Numri i shikimeve: 1343
Titulli: Gjykata Kushtetuese e Kosovës dhe
katrori i rrethit
Autori: Bodo Weber
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/ustavni-sud-kosova-i-kvadraturakruga.html
Data e publikimit: 03.06.2020.
Numri i shikimeve: 11.01.2021.
Titulli: Rrafshet paralele të Kosovës
Autori: Gjorgje Vllajiq
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/kosovske-paralelne-ravni.html
Data e publikimit: 05.06.2020.
Numri i shikimeve: 650
Titulli: Të përcaktohen kufijtë e presionit
të njeriut mbi natyrën
Autori: Jellena Gjokiq
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/utvrditi-granice-ljudskog-pritiskana-prirodu.html
Data e publikimit: 07.06.2020.
Numri i shikimeve: 856

Raporti Vjetor 2020

Titulli: “Marrëveshja e burrave” para
demokracisë
Autori: Shpëtim Gashi
Vegëza: https://www.radiokim.net/
vesti/analiza/dogovor-muskaraca-ispreddemokratije.html
Data e publikimit: 08.06.2020.
Numri i shikimeve: 967
Titulli: Pse dështuan mediat e Kosovës në
rastin e Shkëlzen Gashit?
Autori: Una Hajdari
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/zasto-su-zakazali-kosovski-medijiu-slucaju-skeljzena-gasija.html
Data e publikimit: 15.06.2020.
Numri i shikimeve: 650
Titulli: Ndihma humanitare si demonstrim
i fuqisë së butë
Autori: Dejvis Caka
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/humanitarna-pomoc-kao-demonstracija-meke-moci.html
Data e publikimit: 19.06.2020.
Numri i shikimeve: 676
Titulli: Dialogu në kthetrat e parendit të ri
botëror
Autori: Bodo Weber
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/dijalog-u-raljama-novog-svetskogneporetka.html
Data e publikimit: 20.06.2020.
Numri i shikimeve: 1046
Titulli: Dialogu i Serbisë dhe Kosovës: Nuk
ka karotë, prandaj nuk ka as shkop
Autori: Miodrag Marinkoviq
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/dijalog-srbije-i-kosova-nema-sargarepe-pa-nema-ni-stapa.html

Data e publikimit: 24.06.2020.
Numri i shikimeve: 902
Titulli: Njerëzit e padukshëm dhe “incidentet” e tyre në pandemi dhe jashtë saj
Autori: Jellena Petkoviq
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/nevidljivi-ljudi-i-njihovi-incidentiu-pandemiji-i-mimo-nje.html
Data e publikimit: 28.06.2020.
Numri i shikimeve: 856
Titulli: Dygjuhësia në Kosovë - më shumë
se simbolikë, më pak se realitet
Autori: Ognjen Gogiq
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/dvojezicnost-na-kosovu-vise-odsimbolike-manje-od-realnosti.html
Data e publikimit: 29.06.2020.
Numri i shikimeve: 900
Titulli: Shoqëria civile në dialogun ndërmjet BG dhe PR: Potencial i madh, ndikim i
vogël
Autori: Marko Savkoviq
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/civilno-drustvo-u-dijalogu-bg-i-prveliki-potencijal-mali-uticaj.html
Data e publikimit: 13.07.2020.
Numri i shikimeve: 599
Titulli: Dialogu për frikën nga kompromisi
Autori: Cvijetin Millivojeviq
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/dijalog-o-strahu-od-kompromisa.
html
Data e publikimit: 31.07.2020.
Numri i shikimeve: 870
Titulli: Çka u nënshkrua në Shtëpinë e
Bardhë?
Autori: Dushan Millenkoviq
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
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analiza/sta-je-potpisano-u-beloj-kuci.html
Data e publikimit: 11.09.2020.
Numri i shikimeve: 504
Titulli: Nga Marrëveshja e Brukselit te
Marrëveshja e Uashingtonit
Autorët: Millan Kërstiq dhe Stevan Nedelkoviq
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/od-briselskog-sporazuma-do-vasingtonskog-dogovora.html
Data e publikimit: 23.09.2020.
Numri i shikimeve: 627

analiza/vasingtonski-nesporazum-trampovo-jezero-i-zso.html
Data e publikimit: 24.10.2020.
Numri i shikimeve: 990
Titulli: AKS: Suksesi i negociatorëve shqiptarë
Autori: Boshko Jakshiq
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/zso-uspeh-albanskih-pregovaraca.
html
Data e publikimit: 04.11.2020.
Numri i shikimeve: 886

Titulli: Mësimi në distancë nga këndvështrimi i psikologut të shkollës
Autori: Valentina Nikolliq
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/nastava-na-daljinu-iz-ugla-skolskog-psihologa.html
Data e publikimit: 25.09.2020.
Numri i shikimeve: 1461

Titulli: Rishikimi kritik i historisë, predispozitë për normalizimin e marrëdhënieve
Autori: Shkëlzen Gashi
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/kriticka-revizija-istorije-pretpostavka-normalizacije-odnosa.html
Data e publikimit: 06.11.2020.
Numri i shikimeve: 419

Titulli: Vuçiqi, Hoti dhe “Liqeni i Trampit”
Autori: Fadil Lepaja
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/vucic-hoti-i-trampovo-jezero.html
Data e publikimit: 01.10.2020.
Numri i shikimeve: 407

Titulli: Flitet për dialog, por i njëjti kurrë
nuk ka filluar
Autori: Petar Ristanoviq
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/o-dijalogu-se-govori-ali-on-nikadanije-poceo.html
Data e publikimit: 13.11.2020.
Numri i shikimeve: 885

Titulli: Ndërtimi i paqes në Kosovë
Autori: David L. Filips
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/izgradnja-mira-na-kosovu.html
Data e publikimit: 20.10.2020.
Numri i shikimeve: 541
Titulli: Mos-marrëveshje e Uashingtonit,
Liqeni i Trampit dhe AKS-ja
Autori: Bodo Weber
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
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Titulli: A do ta financojë DFC-ja ndërtimin
e Autostradës së Paqes?
Autori: Dragisha Mijaçiq
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/da-li-ce-dfc-finansirati-izgradnjuautoputa-mira.html
Data e publikimit: 18.11.2020.
Numri i shikimeve: 501

Raporti Vjetor 2020

Titulli: Për sigurinë e serbëve në Kosovë
nga perspektiva e Beogradit
Autori: Marko Savkoviq
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/o-bezbednosti-srba-na-kosovu-izperspektive-beograda.html
Data e publikimit: 20.11.2020.
Numri i shikimeve: 494
Titulli: Për Fondin për zhvillimin e veriut të
Kosovës
Autori: Dragisha Mijaçiq
Vegëza: https://www.radiokim.net/vesti/
analiza/o-fondu-za-razvoj-severa-kosova.
html
Data e publikimit: 30.11.2020.
Numri i shikimeve: 419
Të publikuara gjithsej: 40 tekste deri më
11.01.2021
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