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Hyrje
Mbështetja e KCSF nga Agjencioni Evropian për 
Rinrërtim është realizuar në tri faza. Në fazën e parë , 
KCSF është identifikuar si organizatë e cila ka kapacitet 
për të qenë një organizatë grantë dhënëse, të ofrojë 
tarjnime për ngritjen e kapaciteteve të Organizatave 
të Shoqërisë Civile (OSHC) dhe të testojë kapacitete 
absorbuese të organizatave të reja duke i mbështetur 
ato me grante të vogla. Në këtë fazë KCSF ka zhvilluar 
edhe kapacitin e sajë të mbrendëshm.

Në fazën e dytë KCSF ka vazhduar t’i ngrisë kapacitete 
e veta dhe të mbështesë organizatat e Shoqërisë Civile 
(dhënje e granteve) tashmë të dëshmuar në pesë 
fusha prioritare (Pajtim; Pakica; Barazi Gjinore; Rini 
dhe Kulturë). Gjithashtu KCSF në kuadër të programit 
për Ngritjen e Kapaciteteve ka realizuar një numër 
të konsiderueshëm të punëtorive për OSHC në këto 
module: Menaxhimi i Ciklit të Projektit, Menaxhimit 
Finaciar dhe Njerëzorë, Qeverisjes së mirë, Zgjidhja e 
Konflikteve Zhvillim të Partneriteteve në të cilat janë 
trajnuar mbi 100 OJQ lokale. 

Gjatë kësaj periudhe në kuadër të të njejtit program 
ajo ka krijuar ekipin e sajë të trajnerëve tre prej 
të cilëve i përkasin komunitetit sërb dhe ka botuar 
manuale të trajnimit në tre gjuhët të cilat përdorën 
në Kosovë. Faza e tretë e mbështetjes karakterizohet 
me vazhdimin e mbështetjes së OSHC duke iu ofruar 
atyre trajnime adekuate, nga trajnerët e KCSF. Në këtë 
fazë ajo i ofron ndihmë teknike Agjencioni Evropian 
për Rindërtim në monitorim, trajnim dhe mbështetje 
Organizatave të shoërisë Civile të cilat marin grante 
nga ky Agjencion nga programi i Mbështetjes së 
Shoqëqrisë Civile.     
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Gjatë vitit 2001, Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile 
– KCSF ka përkrahur 89 organizata jo-qeveritare dhe 
organizata të shoqërisë civile në vlerë prej 830.000 
euro, ka zhvilluar disa programe trajnimi për OJQ-të 
dhe ka bërë publikime me fonde nga Programi për 
Zhvillimin e Shoqërisë Civile i Agjensionit Evropian 
për Rindërtim.

Në 2002/2003, Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile 
ka përkrahur 96 OJQ dhe organizata të shoqërisë civile 
në vlerë prej 826.500 euro dhe ka bërë publikime me 
fonde nga Programi për Zhvillimin e Shoqërisë Civile i 
Agjensionit Evropian për Rindërtim.

Në shkurt 2003, KCSF lansoi për herë të parë Fondin 
Arsimor për Roma, Egjiptas dhe Ashkali në vlerë 
prej 138.300 euro. Programi është i përkrahur nga 
Agjensioni Evropian për Rindërtim dhe ka shpërndarë 
bursa për 403 studentë të komunitetit RAE.

Në shkurt 2004, KCSF nënshkroi kontratën e tretë më 
AER-in në vlerë prej 305.000 euro, të dedikuara për 
zhvillimin e mëtutjeshëm të sektorit OJQ. Fondacioni 
ka lansuar një program të mirëfilltë trajnues për t’i 
adresuar nevojat e OJQ-ve për lidership, qeverisje të 
mirë dhe menaxhim.

Misioni

Misioni i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) 
është forcimi i iniciativave lokale civile duke ofruar 
përkrahje nëpërmjet informimit, shërbimit, trajnimit 
dhe posaçërisht me anë të granteve për OJQ-të dhe 
institucionet tjera relevante në të gjithë sektorët e 
Shoqërisë Civile në Kosovë.
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Objektivat 

Krijimi i shoqërisë së fortë civile nëpërmjet promovimit 
të kulturës demokratike dhe duke iu përgjigjur 
nevojave socio-ekonomike të komuniteteve përfituese 
në Kosovë.

Zhvillimi i kapacitetit institucional të organizatave 
të shoqërisë civile për hartimin e strategjive, 
implementimin e programeve të qëndrueshme dhe 
vendosjën e lidhjeve operacionale me qeverinë 
lokale.

Monitorimi, trajnimi dhe përkrahja e organizatave që 
përfitojnë grante në mënyrë direkte prej Agjensionit 
Evropian për Rindërtim për implementimin e 
suksesshëm të programeve të tyre.

Objektiva specifike:

Fuqizimi i grave dhe ngritja e statusit dhe pozicionit 
të tyre në shoqëri duke rritur aksesin e tyre 
në veprimtaritë dhe zhvillimet ekonomike dhe 
shoqërore.

Promovimi i kulturës kosovare në rajon dhe në 
Evropë.

Përmirësimi dhe fuqizimi i pjesëmarrjes së rinisë në 
shoqëri.

Përmirësimi i gjendjes socio-ekonomike të pakicave.

Fuqizimi i organizatave të shoqërisë civile duke 
forcuar aftësive e tyre organizative për t’i aftësuar 
në përgjigjen ndaj nevojave socio-ekonomike të 
përfituesve në mënyrë sa më efikase.  
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Veprimtaritë / metodologjia:

ANjë njësi e veçantë brenda KCSF ngrihet për 
zbatimin e këtyre objektivave. Kjo njësi është nën 
drejtimin e drejtorit të KCSF-së dhe do të harxhojë 
një pjesë të mirë të kohës në menaxhimin e këtij 
programi. KCSF-ja do të përcaktojë, monitorojë dhe 
vlerësojë aplikimet dhe grantet e vogla të OJQ-ve dhe 
organizatave të tjera të shoqërisë civile në emër të 
Agjensisë Evropiane të Rindërtimit. Në mënyrë që 
kjo të realizohet plotësisht, KCSF-ja do të zhvillojë 
politika sektoriale në bashkëpunim me grupet e 
interesit dhe do të furnizojë me informacion OJQ-të 
që aplikojnë për grante nga Agjensia, duke vizituar 
këto organizata gjatë përcaktimit të nevojave, si 
dhe duke monitoruardhe vlerësuar fazat e projektit. 
KCSF-ja do të luajë gjithashtu një rol madhor në 
zhvillimin e kapaciteteve të shoqërisë civile përmes 
zbatimit të programit të ngritjes së kapaciteteve, 
fokusi themelor i të cilit do të jetë forcimi i aftësive 
të shoqërisë civile për të planifikuar dhe zbatuar 
projekte inovative me impakt të madh dhe që sjellin 
përfitime të drejtpërdrejta për bashkësitë e synuara. 
Fokusi qendror i punës së KCSF-së do të jetë dhënia e 
granteve për organizatat e shoqërisë civile që punojnë 
në sektorët e mëposhtme:

•	 Çështjet gjinore
•	 Kultura/ shkëmbimet kulturore
•	 Rinia
•	 Pakicat
•	 Ngritja e kapaciteteve

Megjithëse ka sektorë specifikë për gratë dhe pakicat, 
edhe grantet e parashikuara për sektorët e tjerë do të 
jenë të hapur për shoqatat e grave apo për organizatat 
e çdo bashkësie etnike. Kriteret e financimit për 
fushat e larpërmendura do të zhvillohen në formën e 
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një bashkëpunimi mes Bordit të KCSF-së dhe grupeve 
të interesit. Pas miratimit nga Agjensia, këto politika 
do të zbatohen në dhënien e granteve konkrete. 
Fondacioni punon në mënyrë reaktive dhe proaktive 
në dhënien e granteve. Me qëllim të trajtimit të 
dobësive të shoqërisë civile kosovare, KCSF-ja do të 
zbatojë programe me OJQ në fushat e lartpërmendura 
duke synuar rritjen apo ngritjen e kapaciteteve në 
nivel vendor. Për t’i dhënë mundësinë e konkurimit 
sa më shumë organizatave, lajmërimet për grantet 
do të paraqiten gjerësisht në media, sidomos në 
zonat e veçuara. Të gjithë projektet miratohen nga 
Bordi i KCSF-së. Nga ana e tij, Bordi merr përsipër 
të sigurojë një përfaqësim të barabartë të meshkujve 
dhe femrave në gjirin e tij, si dhe të përbërjes etnike 
të shoqërisë kosovare. Të gjithë grantet përfshijnë një 
periudhë një vjeçare dhe nuk do të kalojnë shumën 
50.000 euro për grant. 

Fondi Arsimor

Fondi Arsimor është themeluar dhe po implementohet 
në partneritet me Fondacionin Kosovar për Shoqëri të 
Hapur. Ky fond ka për qëllim të ofroj përkrahje për 
komunitetin RAE me dhëniën e bursave për studentë 
të shkollës së mesme dhe në univerzitet, si dhe me 
anë të trajnimit që adreson punësimin dhe nevoja të 
tjera arsimore.

Programi për Ndërtimin e Kapaciteteve

KCSF ofron trajnimet vijuese për sektorin e 
Shoqërisë Civile:

    Cikli për Menaxhimin e Projekteve
    Menaxhim Finansiar
    Qeverisje të Mirë
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    Qëndrueshmëri të OJQ-ve
    Zhvillim të Partneritetit
    Menaxhim të Burimeve Njerëzore 
    Avokim

Monitorim dhe vlerësim i implementimit të 
programeve
	
Publkimet

Lista e OJQ-ve Kosovare 1,2 dhe 3
Lista e Donatorëve
Korniza Ligjore për OJQ-të Kosovare
Pasqyrë e Shoqërisë Civile dhe Sektori i OJQ-ve në 
Gllogovc
Reflektimet Kosovare
Antologjia e Shoqërisë Civile 
Forumi i parë dhe i dytë i OJQ-ve Kosovare
Doracaku Trajnues për OJQ-të
Menaxhimi Bazik Finansiar
Pasqyra dhe analiz e shoqërisë civile
Qeverisje e Mirë
Partneriteti Publik dhe Privat 

Bordi i Drejtorëve i Fondacionit Kosovar për 
Shoqëri Civile

Kryesuese: 
Justina Pula Shiroka

Antarë: 
Muhamet Mustafa
Luan Shllaku
Nadira Vllasi Avdic  
Xheraldina Vula
Fadil Hysaj
Anton K. Berishaj 
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Goran Lazic
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NGRITJA E KAPACITETEVE 
TË OJQ-VE
Emri i projektit: Forumi i dytë i OJQ-ve
Grantmarrësi:  FKSHC dhe OSCE
Shuma e miratuar: 34.600 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Nëntor 2001

Forumi i Dytë i OJQ-ve kosovare diskutoi dhe 
identifikoi mënyrat me të cilat organizata kosovare 
të shoqërisë civile mund të shërbejnë me efikasitet 
si partnerëdhe përkrahës të organeve publike pas 
zgjedhjeve të nëntorit 2001. Rreth 120 OJQ kosovare 
morën pjesë në këtë konferencë duke përfaqësuar të 
gjitha bashkësitë etnike apo grupet shoqërore. 

Forumi forcoi partneritetin dhe përmirësoi kapacitetet 
për rrjetimin e OJQ-ve si dhe ngritjen e koalicioneve 
në fusha apo çështje të caktuara, identifikoi fushat 
përparësore për dialog dhe ndikim apo lobim ndaj 
strukturve të ardhshme qeveritare, diskutoi strategjitë 
afatgjata për vetëforcimin dhe vetëorganizimin sa më 
efikas të bashkësisë së OJQ-ve, i hapi rrugë lehtësimit 
të lidhjeve të OJQ-ve kosovare me simotrat e tyre 
ndërkombëtare e sidomos ato rajonale.
Forumi u organizua si një bashkëpunim i FKSHC-së 
me OSCE-në.

Emri i projektit: Trajnimi për advokim
Grantmarrësi:  Malteser, Gjakovë
Shuma e miratuar: 16.760 DM
Vendi:    Gjakovë dhe Ferizaj
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Gusht 2001
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Në sajë të kësaj nisme 22 OJQ kosovare zhvilluan 
aftësitë për lobimin dhe advokimin dhe u aftësuan 
për të udhëhequr fushata advokimi publik. Projekti 
ngriti ose përforcoi kapacitetet e brendshme të OJQ-
ve, zhvilloi aftësitë për përgatitjen strategjike të 
fushatave në situata komplekse dhe në bashkëpunim 
me faktorë të ndryshëm.
Projekti u realizua në bashkëpunim me Qendrën 
Kombëtare Shqiptare për Trajnimin dhe Burimet 
Teknike (ANTTARC). Përfituesit e trajnimeve ishin nga 
zona të ndryshme të Kosovës me fokus Gjakovën dhe 
Ferizajin. 

Emri i projektit: Trajnim për Projektimin dhe  
   Vlerësimin e Projekteve
Grantmarrësi:  Qendra Kosovare për Arsimin  
   (KEC)
Shuma e miratuar: 34.320 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Gusht 2001

60 OJQ kosovare u trajnuan për planifikimin, 
menaxhimin dhe vlerësimin e projekteve, ndërkohë 
që materialet e trajnimit u botuan në formën e një 
manuali për nevoja të mëtejshme dhe një bazë më 
të gjerë kohore e hapësinore përfituesish. OJQ-të u 
trajnuan për të përdorur teknikën MAPA (Method for 
Applied Planning and Assessment) për projektet e 
tyre.

Projekti u tregua i suksesshëm në rritjen e efikasitetit, 
qendrueshmërisë dhe cilësisë së projekteve të OJQ-
ve përfituese, siç u vërtetua nga raportet e marra nga 
vetë OJQ-të një muaj pas përfundimit të projektit dhe 
vënies në praktikë të njohurive dhe aftësive të fituara 
nga trajnimet.



Fondet e
 AER në 

Mbësh
tetj

e të
 Shoqëris

ë 

Civile 
2001 - 2

005

Gran
te 

pë
r S

ho
që

rin
ë 

Civil
e 

Projektet e Financuara 

nga FKSHC

1�
Emri i projektit: Programi i Qendrueshmërisë  
   së OJQ-ve
Grantmarrësi:  FKSHC dhe KIDS
Shuma e miratuar: 122.600 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Gusht 2001

Kjo nismë e përbashkët e FKSHC-së dhe KIDS-it 
(Kosova Initiative for Democratic Society) mbështeti 
OJQ-të kosovare për kuptimin dhe zbatimin e 
strategjive të qendrueshmërisë afatgjatë. Kjo 
u realizua duke u mundësuar këtyre OJQ-ve të 
trajnohen për krijimin e strategjive të tilla, duke 
ngritur një grup trajnuesish që u angazhuan më pas 
në programet e ngritjes së kapaciteteve dhe duke 
përfituar nga analiza e përvojave të kaluara pozitive. 
Dy ishin caqet e trajnimeve: së pari një grup OJQ-
sh nga mbarë Kosova që mori trajnimet në mënyrë 
të drejtpërdrejtë nga ky projekt, ndërsa i dyti ishte 
grupi i trajnerëve që do të përcjellin më pas njohuritë 
e tyre tek OJQ të tjera në të ardhmen. Trajnimet u 
mbështetën në metodat dhe parimet bashkohore të 
funksionimit të shoqërisë civile si dhe në analizën 
empirike të përvojave konkrete të OJQ-ve kosovare.
Grupi i trajnerëve të aftësuar përbëhej nga 10 të tillë, 
ndërkohë që ishin rreth 80 OJQ-të e trajnuara për 
krijimin e strategjive të qendrueshmërisë afatgjatë. 
Materialet e trajnimeve u botuan në një doracak në 
gjuhët shqipe, serbe dhe angleze. 

Emri i projektit: Programi i qeverisjes së mirë
Grantmarrësi:  FKSHC
Shuma e miratuar: 25.650 DM
Vendi:    Kosovë
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Gusht 2001
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Ky projekt i ndërmarrë nga vetë FKSHC-ja punoi 
drejtpërdrejt me OJQ-të kosovare për rritjen e 
kapaciteteve të tyre duke ngritur vetëdijen për 
rolin e OJQ-ve në kuadrin e shoqërise civile, duke 
ngritur vetëdijen për parimet e qeverisjes së mirë, 
transparencës dhe përgjegjshmërisë dhe duke 
ndërtuar kapacitete trajnuese vendore për projektet 
e mëvonshme të rritjes së kapaciteteve.
Përfituesit ishin dy grupe kryesore. Në grupin e parë 
bënë pjesë përfaqësuesit e OJQ-ve të cilët përfituan 
nga trajnimet për menaxhimin e tyre, ndërsa në 
grupin e dytë bënë pjesë trajnues profesionistë të 
cilët u aftësuan për të trajnuar aktivistë të tjerë të 
shoqërisë civile në menaxhimin e organizatave të 
tillë.
Projekti u ndërtua në kushtet e një fluksi të madh 
të krijimit të OJQ-ve të reja, nxitur nga kushtet e 
reja të pasluftës, liria e veprimit demokratik si dhe 
mundësitë më të mëdha të financimit nga mbështetja 
ndërkombëtare.

Emri i projektit: Ngritja e kapaciteteve   
   – Trajnim për qeverisjen e  
   mirë
Grantmarrësi:  FKSHC dhe OLOF PALME  
   INTERNATINAL CENTER
Shuma e miratuar: 34.728 DM
Vendi:    Gjenevë
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001

Projekti u zhvillua në formën e një trajnimi për 
administrimin e organizatave të shoqërisë civile 
dhe për rritjen e mundësive të bashkëpunimit me 
sektorin politik dhe qeveritar. Në trajnim morën pjesë 
përfaqësues të 15 OJQ-ve si dhe përfaqësues të 
partive politike kryesore. 
Fushat në të cilat u përqendrua trajnimi ishin: 
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negociimi, menaxhimi i konflikteve, vendimarrja, roli 
i shtetit modern, roli i partive politike në demokraci, 
institucionet demokratike dhe shteti ligjor, transformimi 
i konfliktit civil, Evropa e bashkuar dhe institucionet 
e saj, shoqëria e informacionit, teknologjia dhe sfidat 
politike të saj, etj.

Trajnimet u drejtuan nga universitarë evropianë, 
përfaqësues të partive politike evropiane, si dhe 
drejtues të ndërmarrjeve të mëdha publike ose 
private nga Zvicra dhe shtete të tjera antare. 

Emri i projektit: “Bota bimore dhe shtazore e 
Gërmisë – Vlerat dhe rreziqet 
që e kërcënojnë”

Grantmarrësi:  SHEK, Prishtinë 
Shuma e miratuar: 5.859 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2001

Projekti mbështeti shoqatën SHEK për të rritur aftësitë 
e saj në zhvillimin e veprimtarisë ekonologjike. Nisma 
konkrete ishte katalogimi i florës dhe faunës së zonës 
së Gërmisë, lobimi për ruajtjen e ryre, ndërgjegjësimi 
i opinionit publik për rëndësinë e ruajtjes së mjedisit 
si dhe botimii informacioneve të gjera mbi gjendjen 
aktuale dhe problemet shqetësuese.

Emri i projektit: Paqe për të gjithë
Grantmarrësi:  Dardanika - Zhegër
Shuma e miratuar: 41.800 DM 
Vendi:    Karadak (Viti, Gjilan e 
Dardanë)
Kohëzgjatja:  1 vit
Data e nisjes:  Tetor 2001



Fondet e AER në Mbështetje të Shoqërisë Civile 2001 - 2005
Grante për Shoqërinë Civile 
Projektet e Financuara nga FKSHC

Ky projekt sensibilizoi opinionin e zonës për rëndësinë 
e tolerancës dhe uljen e tensioneve gjatë fushatës 
zgjedhore. Në të njëjtën kohë ai arriti rezultate të 
mira në trajnimin e OJQ-ve vendore për të punuar në 
të ardhmen në këtë fushë me kapacitete të reja dhe 
efikasitet më të lartë. Në projekt u shfrytëzuan edhe 
përparësitë e teknologjive të reja informative. 
Fushata kundër dhunës u zhvilua në formën e lobimit 
pranë autoriteteve vendore, ndërkohë që u përdorën 
edhe hulumtime të opinionit pubik, një koncert 
ndërgjegjësues, shpërndarja e posterëve kundër 
dhunës si dhe krijimi i një qendre në të cilën OJQ-të 
e ndryshme vendore mund të përdorin Internetin dhe 
të marrin burimet e nevojshme informuese.

Emri i projektit: Ndërlidhja e OJQ-ve   
   mjedisore të Kosovës
Grantmarrësi:  Shoqata për Mbrojtjen e  
   Mjedisit “Aquilla”
Shuma e miratuar: 4.180 DM
Vendi:    Pejë
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001

Organizatorët arritën me sukses të sensibilizojnë 
institucionet qeverisëse të Kosovës për nevojën e 
mbrojtjes së natyrës në Grykën e Rugovës. Gjithashtu 
projekti shërbeu për afirmimin e veprimtarisë së OJQ-
ve mjedisore në Kosovë si dhe lidhjen e tyre në një 
rrjet gjithëpërfshirës me qëllim koordinimin e punës 
dhe bashkëpunimin e përhershëm. 

Në kuadër të veprimtarisë, u përgatit dhe u botua 
një broshurë në gjuhën angleze (Eko-Guida) dedikuar 
ekosistemit të Rugovës. Kjo broshurë u paraqit edhe 
në Forumin e Ambjentalistëve të Rinj të mbajtur 
në Kopenhagë, një rrjet, antar i të cilit është edhe 
“Aquilla”.
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Emri i projektit: Trajnim për antarët e Bordit  
   të OJQ-ve të Mitrovicës
Grantmarrësi:  Bordi i OJQ-ve të Mitrovicës
Shuma e miratuar: €14.784 
Vendi:    Mitrovicë dhe Ohër
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Prill 2002

Projekti ia doli mbanë të mundësonte me sukses 
trajnimin dhe bashkëpunimin e dy bordeve shqiptare 
dhe serbe të OJQ-ve vendore të Mitrovicës. Dy 
takimet e para u zhvilluan të ndara për secilin bord 
në Mitrovicë, ndërsa i treti, me theks bashkëpunimin 
ndëretnik, u zhvillua në Ohër. Trajnimet në Mitrovicë 
zhvilluan teknikat dhe aftësitë e pjesëmarrësve 
për analizim dhe planifikim strategjik si dhe për 
udhëheqjen e projekteve, ndërsa trajnimi në Ohër 
u dha përfituesve njohuri të vlefshme në fushën e 
marketingut shoqëror.
Trajnimet u realizuan në mënyrë të tillë që pjesëmarrësit 
të aftësoheshin për të përcjellë njohuritë dhe aftësitë 
e fituara edhe tek kolegët e tyre të tjerë në OJQ-
të përkatëse. Trajnimet krijuan një klimë shumë të 
përshtatshme bashkëpunimi duke u hapur rrugën 
edhe ideve të para për konkretizimin e vullnetit për 
të zgjidhur së bashku probleme të përbashkëta të dy 
bashkësive.

Emri i projektit: Përkrahja 1 – vjeçare e  
   veprimtarive të KODI-i
Grantmarrësi:  Instituti për Dokumentin i  
   Kosovës - KODI
Shuma e miratuar: €11.102 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  1 vit
Data e nisjes:  Mars 2002
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Mbështetja e dhënë nga KODI-it mundësoi hapjen 
e një debati mbarëkosovar rreth procesit të pajtimit 
dhe tolerancës etnike në Kosovë. KODI zhvilloi një 
veprimtari profesionale dhe intensive për identifikimin 
e shkeljes së të drejtave të njeriut nga shteti dhe 
palët ndërluftuese kundër banorëve të Kosovës, gjatë 
dhe pas luftës. Gjithashtu ai analizoi dhe arriti në 
përfundime të rëndësishme mbi zhvillimin e ngjarjeve 
dhe rrethanat që çuan në konflikt të armatosur si 
dhe stimuloi dhe promovoi procesin e mundimshëm 
të pajtimet mes bashkësive të ndryshme etnike 
kosovare.

Një përkrahje e tillë ishte e vlefshme në plan afatgjatë, 
meqenëse përvoja e fituar i mundësoi KODI-t të 
zhvilloi një veprimtari të ngjashme në nivele të tjera 
me të njëjtin angazhim dhe efikasitet.

Emri i projektit: Demokracia online 
– Rrjetëzimi ndëretnik dhe 
edukimi i demokracisë

Grantmarrësi:  KCSF
Shuma e miratuar: €6.114
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Nëntor 2002

Projekti kontriboi në proceset e pajtimit ndëretnik 
në Kosovë nëpërmjet një veprimtarie “e-democracy 
learning”. Teknologjitë e reja informative dhe sidomos 
Interneti u përdorën frytshmërisht për të siguruar një 
bazë të vlefshme të dhënash dhe trajnimi për OJQ-të 
pjesëmarrësenë projekt. Këto të fundit u lidhën në një 
rrjet bashkëpunimi, pasi ishin trajnuar më parë nga 
KCSF-ja për menaxhimin e konflikteve. Pjesëmarrësit 
ishin nga të gjitha bashkësitë kosovare.

Projekti ishte zhvillimi i mëtejshëm i një projekti të 
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mëparshëm trajnimi në formën e një akademie online 
të demokracisë.

Emri i projektit: Ribotimi i doracakut për  
   trajnimin e OJQ-ve
Grantmarrësi:  KCSF
Shuma e miratuar: 3.150 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001

Doracaku ishte botuar për herë të parë në vitin 2000 
dhe kishte luajtur një rol shumë pozitiv në krijimin 
e një baze të saktë të dhënash të nevojshme për 
veprimtarinë e OJQ-ve kosovare, duke qenë doracaku 
i parë i këtij lloji në Kosovë. Njësoj si herën e parë, 
doracaku solli te publiku i specializuar materiale të 
rëndësishme aftësuese për shkrimin e përgatitjen e 
projekteve, propozimeve për financim, planifikimin 
strategjik dhe menaxhimin e OJQ-ve.

Ky doracak lehtësoi edhe punën e OJQ-ve për 
mbledhjen e fondeve të nevojshme për veprimtarinë 
e tyre duke standardizuar mënyrën e të shkruarit të 
projekt-propozimeve.

Emri i projektit: Kush e nxit tjetrin të përdorë 
narkotikë apo i shet narkotik 
– 3 muaj burg.

Grantmarrësi:  Iniciativa për veprim   
   pragmatik
Shuma e miratuar: 13.220 DM
Vendi:    Pejë
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Tetor 2001

Kjo nismë kishte formën e lobimit dhe aktivizimit 
të vëmendjes qytetare ndaj problemit të përdorimit 
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të drogës nga të rinjtë. Projekti synoi të krijojë 
vëmendjen dhe përkrahjen e publikut për miratimin e 
një ligji kundër përdorimit të drogës, meqenëse ligji i 
vjetër nuk përshtatej më me realitetin e ri.

Përveç ndikimit në nivelin e publikut të përgjithshëm, 
projekti ndikoi drejtpërdrejt tek të rinjtë e shkollave 
të mesme të Pejës për ndërgjegjësimin e pasojave të 
përdorimit të drogës si dhe të nevojës për të luftuar 
këtë dukuri në çdo mjedis e sidomos në shkollë.

Emri i projektit: Monitorimi i punës së   
   zyrtarëve të zgjedhur
Grantmarrësi:  Qendra e Resurseve
Shuma e miratuar: €24.500 
Vendi:    Prizren, Pejë, Klinë, 
Shtime dhe Obiliq
Kohëzgjatja:  7 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2002

Një aleancë OJQ-sh lokale ndërmori monitorimin 
e punës së kuvendeve komunale në disa zona të 
Kosovës, me vullnetin për të bërë transparent dhe 
të përgjegjshëm të gjithë procesin e vendimarrjes 
për qytetarët. Projekti monitoroi punën e Kuvendeve 
Komunale dhe botoi analizat e tyre për publikun e 
gjerë, promovoi angazhimin e qytetarëve në proceset 
e vendimarrjes, promovoi kuptimin e parimeve 
themelore të demokracisë: sundimin e ligjit, liria e 
tubimit dhe e fjalës së lirë, të drejtat e njeriut, etj. 

Organizatorët monitoruan edhe punën administrative 
të departamenteve të veçanta komunale, organizuan 
takime mes qytetarëve ose grupeve të interesit dhe 
autoriteteve komunale, organizuan debate publike për 
tema me interes të përgjithshëm, përpiluan raporte 
mujorë për punën e komunave si dhe ndihmuan 
komunat për realizimin e konferencave të rregullta 
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për shtyp me qëllim informimin e plotë të qytetarit.

Emri i projektit: Ngritja e kapaciteteve 
organizative dhe 
implementuese të OJQ-ve 
lokale

Grantmarrësi:  FKSHC
Shuma e miratuar: €66.500 
Vendi:    Kosovë, Maqedoni
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2002

Në Kosovën e pasluftës nisën të zhvillojnë 
veprimtarinë e tyre të vlefshme një numër i madh 
OJQ-sh ndërkombëtare. Sidoqoftë, rezultatet e punës 
së tyre mbeteshin në nivel afatshkurtër dhe vuanin 
nga mungesa e qendrueshmërisë. Rritjen e nivelit të 
qendrueshmërisë së projekteve të shoqërisë civile 
mund ta realizonin natyrshëm OJQ-të lokale kosovare. 
Por këto të fundit, nga ana e tyre, vuanin mungesat e 
aftësive të nevojshme organizative dhe zbatuese. 
Për këtë arsye FKSHC-ja vendosi të ndërmarrë një 
program të gjerë profesional trajnimi për një numër 
shumë të madh OJQ-shnga të gjitha bashkësitë e 
Kosovës. Këta trajnime arritën të rrisin efikasitetin e 
punës, qendrueshmërinë e projekteve si dhe zhvilluan 
potencialet njerëzore të vetë OJQ-ve. 
Në kuadër të programit, u trajnuan rreth 150 
përfaqësues të OJQ-ve vendore në aspektet e 
organizimit të brendshëm, menaxhimin e financave, 
burimeve njerëzore dhe udhëheqjes së mirë të 
organizatës. Trajnimet u dhanë përfituesve edhe 
aftësi të përparuara për zhvillimin e marrëdhënieve 
partneriale me donatorët, sektorin qeveritar si dhe 
OJQ-të e tjera.
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Emri i projektit: Forcimi i aftësive   
   organizative dhe trajnuese të  
   OJQ-ve të Kosovës
Grantmarrësi:  FKSHC
Shuma e miratuar: €56.633 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Maj 2003

Në kuadër të një projekti proaktiv dhe në bashkëpunim 
me Management for Development Foundation, 
FKSHC-ja ndërmori forcimin e aftësive organizative 
dhe trajnuese të OJQ-ve kosovare, duke krijuar një 
grup trajnuesish prej 8 vetësh i cili u angazhua më pas 
në projektet e ngritjes/rritjes së kapaciteteve. Grupi 
i parë i përfituesve ishin përfaqësuesit e 20 OJQ-ve 
kosovare nga të gjitha bashkësitë etnike të cilët rritën 
kapacitetet e tyre drejtpërdrejt, ndërsa grupi i dytë 
ishin trajnues potencialë të cilët kishin përfunduar 
kurse të mëparshme dhe ishin orientuar drejt këtij 
profesioni. Këta të fundit do të jenë të domosdoshëm 
në të ardhmen për përcjelljen e njohurive dhe aftësive 
tek përfitues të tjerë nga shoqëria civile. Për vitin 2004 
ishte synuar që në sajë të trajnuesve të aftësuar nga 
ky projekt, të trajnohen rreth 100 OJQ kosovare.
Trajnimet u organizuan në Kosovë dhe në Holandë në 
bashkëpunim me stafin e MDF-së. 

Emri i projektit: Ndërtimi i partneritetit   
   rajonal  dhe rrjetëzimi
Grantmarrësi:  KCSF & OSCE
Shuma e miratuar: €1.400 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2003

Në bashkëpunim me OSCE-në dhe organizata të tjera, 
KCSF-ja mori pjesë në organizimin e një konferencë 
rajonale në të cilën u angazhuan rreth 60 OJQ nga
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vendet e rajonit (Shqipëria, Bullgaria, Bosnja e 
Hercegovica, Kroacia, Maqedonia, Greqia dhe Serbi 
– Mali i Zi).

Konferenca u nis nga konstatimi se veprimtaria e 
OJQ-ve mund të marrë përmasa të reja dhe shumë 
më të frytshme përmes rrjetëzimit dhe bashkëpunimit 
rajonal në kushtet e tranzicionit demokratik që 
kalojnë një pjesë e këtyre vendeve. Konferenca 
rezultoi me disa nisma për projekte të përbashkëta 
dhe një orientim strategjik drejt rrjetëzimit në fushat 
kryesore të veprimtarive.
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GRATË

Emri i projektit: Të drejtat në barazinë   
   gjinore
Grantmarrësi:  Shoqata e Gruas, Gjakovë
Shuma e miratuar: 27.460 DM
Vendi:    Gjakovë
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001

Shoqata e Gruas në Gjakovë realizoi 2 seminarë, 2 
tryeza të rrumbullakëta si dhe 10 tubime me përmasa 
më të vogla për të promovuar idenë e barazisë 
gjinore, shqyrtimin dhe analizimin e problemeve më 
shqetësuese me të cilët ndeshen femrat në shqoërinë 
kosovare, mundësitë konkrete për zbatimin e politikave 
të diskriminimit pozitiv për gratë në jetën publike dhe 
sidomos në politikë si dhe metodat që duhen ndjekur 
për të siguruar ndërgjegjësimin dhe mbështetje të 
qytetarëve dhe politikëbërësve për politika të tilla.
Veprimtaritë u zhvilluan në bashkëpunim të ngushtë 
dhe në formën e lobimit në raport me pushtetin vendor 
dhe përfaqësues të qeverisë. Gjithashtu morën pjesë 
aktiviste femra të shoqatave të ndryshme të gruas 
nga e gjithë Kosova, ekspertë të politikave gjinore 
nga vendi dhe administrata ndërkombëtare dhe 
gjithashtu edhe përfaqësues të mediave kryesore 
kosovare. Rreth 500 ishte numri i pjesëmarrësve në 
këto veprimtari.

Emri i projektit: Roli i femrës në shoqërinë  
   kosovare
Grantmarrësi:  Afrodita
Shuma e miratuar: 20.493 DM
Vendi:    Ferizaj
Kohëzgjatja:  12 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001
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Shoqata ferizajase “Afrodita” zgjodhi mediat (radion 
dhe televizionin) për të komunikuar tek publiku 
mesazhet kryesore të fushatës së saj: një rol 
më i madh i femrës në jetën publike, kapërcimi i 
paragjykimeve në fushën profesionale për femrat 
e punësuara apo që aplikojnë për punësim, lobimi 
për një mbrojtje ligjore të të drejtave të gruas nga 
institucionet legjislative dhe ekzekutive të vendit, 
luftimi i dallimeve në vlerësim në proceset e punësimit, 
etj.Emisionet në radio dhe televizion u realizuan nga 
shoqata në bashkëpunim me gazetarë profesionistë 
të angazhuar edhe më parë në këtë fushë. Emisionet 
u konceptuan në formën e diskutimeve dhe debateve 
me pjesëmarrjen e ekspertëve të fushës, autoriteteve 
vendore dhe qendrore si dhe të vetë qytetarëve 
përmes lidhjeve telefonike.

Emri i projektit: Trajnimi i femrave në biznes  
   për një të ardhme më të  
   ndritur
Grantmarrësi:  Vlera, Gjilan
Shuma e miratuar: 17.127 DM
Vendi:    Gjilan
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Tetor 2001

Pavarësimi ekonomik ishte synimi themelor i 
trajnimeve të zhvilluara nga shoqata “Vlera” e 
Gjilanit me rreth 175 gra fshatare të zonës. Trajnimet 
u siguruan këtyre grave njohuritë e nevojshme për 
hapjen, vënien në funksionim dhe menaxhimin e një 
biznesi të vogël në kushtet e fshatit.Përveç aspektit 
të fuqizimit të rolit, gratë përfituan edhe nga fakti 
se për shumicën e tyre ishte hera e parë në jetën e 
tyre që merrnin përsipër përgjegjësitë e udhëheqjes 
së një veprimtarie në mënyrë të pavarur.Një pjesë e 
ideve të dala nga trajnimet e dëshmuan veten si të 
suksesshme duke u testuarr nga vetë përfitueset me 
hapjen e një biznesi.
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Emri i projektit: Me edukatë shëndetësore,  
   për një të ardhme më të  
   mirë
Grantmarrësi:  Shqiponjat e Dardanës,  
   Dardanë
Shuma e miratuar: 23.653 DM
Vendi:    Dardanë
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Tetor 2001

Projekti realizoi me sukses ngritjen e vetëdijes së 
femrave të zonës për ruajtjen e shëndetit, zvogëlimin 
e numrit të rasteve të sëmundjeve ngjitëse, aftësimin 
e grave për përkujdesjen ndaj fëmijëve të sapolindur 
dhe parandalimin e sëmundjeve specifike femërore. 
Rreth 330 gra ndoqën rregulisht kurset e ofruara nga 
specialistë mjekësorë. Projekti u realizua në një zonë 
e cila kishte vuajtur tradicionalisht nga nivelii ulët i 
edukimit shëndetësor dhe me mungesë të theksuar 
të infrastrukturës mjekësore publike.

Emri i projektit: Menaxhimi i shëndetit   
   riprodhues
Grantmarrësi:  “Ne jemi me ju”, Gjakovë
Shuma e miratuar: 50.000 DM
Vendi:    Gjakovë
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Tetor 2001

Studimet e kryera në Gjakovë nga organizmat 
ndërkombëtare kishin dëshmuar probleme të shumta 
të shëndetit riprodhues që preknin rëndë sidomos 
gratë dhe fëmijët e sapolindur. Ky projekt iu kushtua 6 
qendrave të shëndetit që mbulonin zonën, 4 shkollave 
fillore dhe një shkolle të mesme me më shumë se 
5.000 nxënës. Numri i grave përfituese ishte rreth 
18.000 në të gjithë zonën. Projekti ishte nisur më 
parë nga “Save the children”, USAID. Kësaj rradhe 
organizatorët u mbështetën me ekspertizë edhe nga 
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Departamenti i Shëndetit dhe Mirëqenies Shoqërore 
në institucionet e qeverisjes së përkohëshme.
Në përfundim, projektit iu sigurua edhe vazhdimësia 
duke e sjellë mbështetjen në nivelin e kujdesit të 
mjekut familjar.

Emri i projektit: Edukimi shëndetësor i grave
Grantmarrësi:  Teuta, Prizren
Shuma e miratuar: 40.000 DM
Vendi:    Prizreni dhe fshatrat e tij
Kohëzgjatja:  8 muaj
Data e nisjes:  Tetor 2001

Ky projekt ngriti vetëdijen e grave të kësaj hapësire 
për mbrojtjen dhe kujdesin shëndetësor vetjak, të 
fëmijëve dhe antarëve të tjerë të familjes, zvogëlimin 
e numrit të sëmundjeve, të rasteve të vdekjeve 
foshnjore dhe grave shtatzëna, etj. Gjithashtu 
organizatorët informuan gjerësisht gratë mbi të drejtat 
shoqërore në familje, shoqëri dhe në jetën publike 
duke inkurajuar një rol më të madh në të ardhmen.
Mesazhetu kaluan përmes ligjëratave grupore si dhe 
takimeve këhsillimore individuale, sidomos me nënat 
shtatzëna. Në stafin ligjërues bënte pjesë një sociolog, 
një pediatër dhe një gjinekolog.

Emri i projektit: Çka duan femrat në politikë
Grantmarrësi:  Koalicioni i Gruas, KFOS,  
   FKSHC
Shuma e miratuar: 24.765 DM
Vendi:    Kosovë
Kohëzgjatja:  6 muaj 
Data e nisjes:  Korrik 2001

Projekti u paraqiti kandidateve mundësinë të njihen 
më për së afërmi me politikën aktuale, të hulumtojnë 
çështjet gjinore, të përmirësojnë paraqitjet e tyre në 
fjalimet publike dhe të maksimalizojnë performancën 
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në fushatën zgjedhore. Gjatë projektit, ato ishin 
në gjendje të angazhohen në grupet strukturuara 
punuese dhe në dialog të vazhdueshëm. Në 
përfundim të procesit femrat pjesëmarrëse mundën 
të marrin njohuri të përparuara mbi mundësitë dhe 
sfidat e pjesëmarrjes së tyre në politikë si dhe njohuri 
përshtatshmërisht të nevojshme për paraqitjet 
në publik dhe në komunikimin e drejtpërdrejtë më 
votuesin e tyre.Nga projekti përfituan rreth 30 gra 
kosovare që kishin paraqitur kandidaturën e tyre në 
zgjedhje.

Emri i projektit: Të rrisim një brez të   
   shëndoshë
Grantmarrësi:  Grupi i veteranëve të arsimit
Shuma e miratuar: 15.160 DM
Vendi:    fshatrat e Vushtrrisë 
Kohëzgjatja:  4 muaj
Data e nisjes:  Gusht 2001

Përfitueset e kësaj nisme ishin gratë dhe vajzat e reja 
të fshatrave të komunës së Vushtrrisë të cilat, përmes 
ligjëratave profesionale morën njohuritë e nevojshme 
për të përballuar me më tepër efikasitet problemet e 
shëndetësisë riprodhuese apo të asaj të maternitetit. 
Rreth 100 gra morën pjesë aktivisht në trajnimet 
të cilat u fokusuan në parandalimin e sëmundjeve, 
uljen e vdekshmërisë foshnjore, etj.Veprimtaria u 
zhvillua në zonë në të cilat aksesi ndaj informacionit 
shëndetësor është më i vështirë se zakonisht.

Emri i projektit: Për një jetë më të mirë
Grantmarrësi:  Shoqata “Drita”, Prishtinë 
Shuma e miratuar: 8.000 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Gusht 2001
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Shoqata “Drita” vendosi të mbështesë një grup prej 
40 grash të papuna për t’i ndihmuar të jenë më 
konkurruese në tregun e punës duke i aftësuar për 
punën në fushën e financave të biznesevë të vogla, 
si dhe në aspektet e menaxhimit dhe të marketingut. 
Përveç aftësimit të tyre individual për të gjetur 
punësim, gratë pjesëmarrëse përfituan edhe njohurit 
të gjera për të krijuar një biznes të vogël në mënyrë 
të pavarur dhe për ta udhëhequr atë me sukses.
Përfituesit e tërthortë të kësaj nisme ishin edhe 
familjet e grave të cilat do të përfitonin në rast 
punësimi të tyre.

Emri i projektit: Integrimi i grave në jetën 
politike dhe në administratën 
lokale të Kosovës

Grantmarrësi:  Iniciativa e Femrës Kosovare
Shuma e miratuar: 5.300 DM
Vendi:    Gjakovë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001

Ky projekt arriti të lehtësojë luajtjen e një roli më të 
madh të OJQ-ve lokale në rritjen e rolit të gruas në 
veprimtarinë e pushtetit lokal. Ndryshe nga shumica 
e projekteve të tjera, ky i fundit e vuri theksin tek 
mundësitë e promovimit të rolit të gruas dhe të të 
drejtave të saj, në nivelin e adminstratës vendore, 
aty ku administrata takohet konkretisht me problemet 
e përditshme të qytetarit dhe rrjedhimisht edhe të 
femrës. Me pjesëmarrjen e grave të suksesshme në 
jetën publike dhe të specialistëve të çështjeve gjinore 
u organizuan 4 debate publikë për të shqyrtuar 
dhe mbështetur një rol më të madh të gruas në 
funksionimin e pushtetit vendor. Nisma gjeti përkrahje 
edhe nga autoritetet vendore të Gjakovës.
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Emri i projektit: Trajnim për biznes të vogël
Grantmarrësi:  Vicianet, Vushtrri
Shuma e miratuar: �.6�1 DM
Vendi:    Vushtrri dhe fshatrat e saj
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001

“Vicianet” zhvilloi një varg trajnimesh profesionale 
përgjatë 3 muajve për të mundësuar ndryshimin e 
pozitës ekonomike dhe shoqërore të grave të zonës. 
Projekti u mundësoi grave përfituese të rrisin aftësitë 
profesionale në përgjithësi e sidomos ato që lidhen me 
drejtimin dhe menaxhimin e një biznesi. Gjithashtu kjo 
nismë ndihmoi edhe në motivimin e tyre për hapjen 
e nismave të vogla në formën e mikrobizneseve duke 
mundësuar vetëpunësimin dhe të ardhura modeste 
për familjen.Projekti ishte akoma më i rëndësishëm 
për faktin se zhvillohej në një zonë të prekur rëndë 
nga papunësia masive e sidomos ajo e femrave.

Emri i projektit: Edukimi i gruas dhe të   
   drejtat  e saj
Grantmarrësi:  Femrat e Llapushës 
Shuma e miratuar: €3.656 
Vendi:    Llapushë 
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Janar 2002

Shoqata “Femrat e Llapushës” organizoi një grup 
veprimtarisht të parashikuara për të krijuar një bazë 
të argumentuar për përparimin e të drejtave të gruas 
si dhe rritjen e rolit të saj në hapësirën publike. 
Ato përfshinë ligjërata me gra të zonës, një hulumtim 
të opinionit në lidhje me perceptimin e rolit të 
gruas në shoqëri si dhe një fushatë me posterë për 
ndërgjegjësimin e gjendjes aktuale dhe të mundësive 
të emancipimit në të ardhmen.
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Emri i projektit: Faqja në Internet për   
   Çështjet Gjinore
Grantmarrësi:  Qendra Informative   
   Dokumentare
Shuma e miratuar: €4.525 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Prill 2002
 
Qendra Informative Dokumentare vendosi të krijojë 
një burim alternativ të përdorimit të informacionit 
mbi gjendjen e të drejtave të gruas dhe të pozicionit 
të saj aktual në shqoërinë kosovare. Kjo u bë duke 
hapur një faqe të veçantë Interneti në formën e 
një përmbledhjeje të strukturuar informacioni të 
hollësishëm si dhe të literaturës përkatëse faktike, 
ligjore dhe shkencore.Faqja rifreskohet vazhdimisht 
dhe shërben edhe si mjet ndërveprimi me gratë 
kosovare për problemet e tyre.

Emri i projektit: Rrjetëzimi për advokim dhe  
   fushata në çështjet gjinore
Grantmarrësi:  Jeta ime, Ferizaj
Shuma e miratuar: €6.671 
Vendi:    Gjakovë dhe Ferizaj
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Prill 2002

Kjo nismë punoi me efikasitet për vënien e kontakteve 
dhe këmbimin e informacionit dhe përvojave mes 
OJQ-ve të rajonit, ngritjen e nivelit të OJQ-ve të 
angazhuara në çështjet gjinore dhe trajnimit për 
realizimin e fushatave të advokimit apo fushatave 
ndërgjegjësuese në publik. Një aspekt i veçantë dhe 
konkret i projektit sihte organizimi i një fushate lobimi 
dhe ndërgjegjësimi për arsimimin e vajzave të vogla. 
Kjo u arrit në sajë të bashkëpunimit me OJQ-të nga 
Gjakova dhe ato nga Shqipëria. 
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Emri i projektit: Trajnimi i grave të reja rreth 

prodhimtarisë bujqësore dhe 
biznesit

Grantmarrësi:  Agrodrenasi dhe Shpresa
Shuma e miratuar: 3.033 DM
Vendi:    Drenas
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001

Ndryshe nga të tjerët, ky projekt iu kushtua grave të 
mbetura të veja. Këto të fundit u mbështettën përmes 
trajnimeve në fushën e prodhimit bujqësor në kushtet 
e fermës së vogël si dhe për krijimin e biznesve të 
vegjël tregtues ngritur mbi bazën e prodhimeve të 
tyre.Përfitueset ishin rreth 30 gra të veja nga fshatrat 
e Drenasit. Për to kjo ishte shumë e rëndësishme edhe 
për faktin se ky rajon është relativisht i varfër dhe ato 
nuk gëzonin mbështetje të mjaftueshme ekonomike 
nga pushteti vendor apo të afërmit.

Emri i projektit: Konferenca “Gratë dhe   
   ekonomia e Kosovës”
Grantmarrësi:  “Motrat Qiriazi” dhe Rrjeti i  
   Grave të Kosovës
Shuma e miratuar: 20.880 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Nëntor 2001

Konferenca “Gratë dhe ekonomia e Kosovës” arriti 
rezultate pozitive në rritjen e sensibilitetit ndaj 
çështjes së grave të afta për të kontribuar në zhvillimet 
ekonomike, arritjen e ndikimit te administrata 
ndërkombëtare në Kosovë për tu njohur me problemet 
e grave e për të zbatuar politika të përkrahjes së 
integrimit më të plotë të tyre, hapjen e dyerve të 
komunikimit me përfaqësuesit e pushtetit vendor 
për të konsideruar me më tepër vëmendje çështjet 
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gjinore në nivel lokal, sigurimin e një forumi diskutues 
e debatues për gjendjen e të drejtave të grave dhe 
barazisë gjinore, ngritjen e një forumi informues për 
gratë që synojnë të angazhohen në sferën e ekonomisë, 
etj. Gjithashtu konferenca ia doli mbanë të ndërtojë 
infrastrukturën e nevojshme njerëzore komunikuese 
për shpërndarjen e informacionit lidhur me mjedisin e 
ndryshuar ekonomik në Kosovë, zbatimin e të drejtave 
të grave të punësuara e mbrojtjen nga diskriminimi, 
këshillimin dhe kërkimin e teknikave për të siguruar 
përfshirjen e grave në proceset e vendimarrjes 
ekonomike.Në konferencë morën pjesë rreth 200 të 
ftuar: përfaqësues të partive politike, qeverisë, OJQ-
ve që punojnë për çështjet gjinore, UNMIK-ut, të 
pakicave etnike, etj.

Emri i projektit: Krijimi i një dhome për gra
Grantmarrësi:  SHPG “Hareja”
Shuma e miratuar: 21.743 DM 
Vendi:    Rahovec
Kohëzgjatja:  12 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2001

Projekti realizoi themelimin e një qendre për gratë 
në Rahovec. Qendra u vu në funksionim si një vend 
për të nxitur gratë të ndërmarrin hapat e nevojshëm 
për të përmirësuar gjendjen e tyre individuale duke 
rritur aftësitë e tyre profesionale, duke u trajnuar për 
projekte për gjenerimin e të ardhurave financiare 
si dhe duke u aftësuar për të promovuar të drejtat 
e tyre dhe advokimin e një roli më të madh në 
shoqëri.Qendra aktualisht organizon kurse specifike 
profesionale për gratë dhe vajzat e reja (gjuhë e huaj, 
kompjuter, Internet, profesione të ndryshme, etj), 
ofron ndihmë psikoshoqërore, mbështetje ligjore, etj.
Vetë qendra nisi menjëherë punën për organizimin e 
fushatave ndërgjegjësuese për problemet e grave si 
dhe për përfshirjen e tyre në proceset vendimarrëse 
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në nivel lokal, duke kaluar përmes sigurimit të një 
përkrahjeje të gjerë të publikut me mbështetjen e 
mediave lokale. 

Emri i projektit: Punëtoria për pastrimin  
   gjeneral të objekteve
Grantmarrësi:  Shqiponjat e Dardanës,  
   Dardanë.
Shuma e miratuar: €13.526 
Vendi:    Gjilan, Dardanë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2002

Projekti konsistoi në themelimin e një mikrobiznesi 
nga 8 gra të fshatrave të Dardanës. Në sajë të grantit 
të KCSF-së, përfitueset siguruan pajisjet e nevojshme 
për fillimin e biznesit (pastrim i objekteve dhe lokaleve 
të ndryshme: banesa, zyra, ndërtesa hoteliere, etj) 
si dhe trajnimin e nevojshëm për mbarëvajtjen e 
tij. Përmes funksionimit në treg të këtij biznesi u 
arrit punësimi i grupit të grave, mbështetja e NGO-
ve të tyre si dhe përmirësimi i pozitës së tyre në 
komunitetin përkatës. Përmirësimi i pozitës sociale 
të përfituesve u arrit në sajë të pavarësimit të tyre 
financiar. Projekti arriti realizimin e objektivave të tij 
në mënyrë të qëndrueshme përmes konsolidimit të 
këtij mikrobiznesi të ngritur nga vetë përfitueset.

Emri i projektit: Shtigjet e jetës
Grantmarrësi:  Drita e Krushës, Prishtinë
Shuma e miratuar: €5.400 
Vendi:    Krusha e Madhe
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Nëntor 2002

Përmes këtij granti KCSF-ja mbështeti nismën për 
aftësimin e një numri të konsiderueshëm grash, 
kryesisht kryefamiljare të mbetura te veja nga lufta, 
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për tu integruar ekonomikisht në jetën e komunitetit 
dhe për të siguruar pavarësinë e tyre në kushtet 
e reja me të cilat përballen. Përfitueset (60 gra të 
moshave të ndryshme) u trajnuan nga specialistët për 
krijimin e mikrobizneseve të reja si dhe administrimin 
e financave, marketingut dhe menaxhimin në 
përgjithësi të tyre. Me ndihmën e grantit të dhënë 
nga KCSF-ja, përfitueset mundën të sigurojnë 
njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për hapjen dhe 
menaxhimin e mikrobizneseve të tyre. Kjo veprimtari 
u mundësoi përmirësimin e dukshëm të pozitës së 
tyre në komunitetin e tyre rural si dhe kushte më 
dinjitoze jetese për vete dhe familjet e tyre. 

Emri i projektit: T’i ndihmojmë vetvetes dhe  
   të tjerëve
Grantmarrësi:  Shoqata për planifikimin e  
   shëndoshë të familjes 
Shuma e miratuar: €4.300 
Vendi:    Prishtina dhe zonat 
rrethuese rurale.
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  shtator 2002

Projekti mundësoi ndërgjegjësimin e grave kryesisht 
në zonat rurale të kryeqytetit, për probleme të lidhura 
me ndihmën e shpejtë, luftimin e mortalitetit gjatë 
lindjes, parimet themelore të planifikimit familjar dhe 
mbrojtjes ndaj sëmundjeve që rrezikojnë veçanërisht 
femrat.Veprimtaritë përfshinë punëtori sistematike 
me pjesëmarrjen inkurajuese të përfitueseve gra, 
të cilat në përgjithësi nuk kanë akses në edukimin 
shëndetësor të popullatës së përgjithshme. Gjithashtu 
u realizuan edhe emisione radiofonike dhe televizive 
shoqëruar me botime me përmbajtje të ngjashme.
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Emri i projektit: Familja e shëndoshë,   
   ardhmëria jonë
Grantmarrësi:  Grupi i veteraneve të   
   arsimit, Vushtrri
Shuma e miratuar: €9.840 
Vendi:    6 fshatra të komunës së 
Vushtrrisë
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Nëntor 2002

Ky projekt përfshihet në vazhdën e projekteve të 
edukimit shëndetësor të grave. Punëtoritë dhe 
mënyrat e tjera të komunikimit me gratë dhe vajzat 
komunikuese (në përgjithësi ato që parashikojnë 
të martohen) arritën të mundësojnë me sukses 
ndërgjegjësimin për rreziqet kryesore shëndetësore 
që kërcënojnë femrat, ndërgjegjësimin për rëndësinë 
e parandalimit të rreziqeve dhe metodat kryesore 
të tij sidomos në rastet e mortalitetit maternal dhe 
infantil, parandalimin e sëmundjeve seksualisht të 
transmetueshme, etj. Punëtoritë u realizuan nga 
specialistë të këtyre fushave dhe u ngritën mbi 
njohuritë shkencore dhe praktike të realitetit konkret 
kosovar.

Emri i projektit: Trajnimi për biznes të vogël
Grantmarrësi:  Shoqata “Vicianet”, Vushtrri
Shuma e miratuar: €3.413 
Vendi:    Vushtrri
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2002

Rritja e kapaciteteve sipërmarrëse të grave për 
krijimin e bizneseve të vogla ishte thelbi dhe arritja 
kryesore e këtij projekti, si një hap i ndërmjetëm 
për përmirësimin e pozitës së tyre në shoqëri dhe 
për pavarësimin si kusht i emancipimit gjinor. 
Projekti u realizua në trajtën e trajnimeve intensive 
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të grave pjesëmarrëse, kryesisht të papuna. Përveç 
trajnimeve në fushën e mikrobiznesit, u arrit edhe 
rritja e aftësive vetjake të mjaft femrave të papuna 
që synojnë të punësohen në tregun lokal të punës. 
Përmirësimi i gjendjes ekonomike përmes punësimit 
të qëndrueshëm ishte një tjetër rezultat i vlefshëm i 
projektit.

Emri i projektit: Edukimi shëndetësor i   
   nënave për fëmijë të   
   shëndoshë
Grantmarrësi:  Anti DANS, Prishtinë
Shuma e miratuar: €7.095 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2002

Ndërgjegjësimi për problemet e shëndetit riprodhues, 
shmangia e shtatzanive të padëshiruara,  metodat 
për shmangien e tyre, parandalimi i sëmundjeve 
seksualisht të transferueshme: këta ishin synimet e 
këtij projekti, të arritura përmes një serie trajnimesh, 
ligjëratash, bisedash me specialistë dhe shkëmbimin 
e përvojave më të përparuara. Në projekt, përveç 
specialistëve të fushave përkatëse u angazhuan edhe 
përfaqësues të instancave vendimarrëse si përfaqësues 
të Ministrisë së Shëndetësisë, deputetë të Kuvendit të 
Kosovës dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë 
civile. Materialet bazë të trajnimeve u botuan në dy 
gjuhë, shqip dhe serbisht, për tu ardhur në ndihmë 
edhe përfaqësuesve të pakicave kombëtare.

Emri i projektit: Gratë në vendimarrje
Grantmarrësi:  KCSF
Shuma e miratuar: €28.155 
Vendi:    Kosovë
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Prill 2003
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Projekti u konceptua si mbështetje për forcimin e 
rolit të gruas në institucione publike dhe qeverisje 
nëpërmes ngritjes së kapaciteteve të saj në këto 
pozita. Përfitueset kryesore ishin gra kosovare nga 
Komisioni për Barazinë Gjinore në Kuvendin e Kosovës, 
Zyra për Barazinë Gjinore në Zyrën e Kryeministrit, 
Zyra për Barazinë Gjinore në UNMIK, etj). 
Më konkretisht, u punua dhe u arritën rezultate të 
dukshme në: njohjen e udhëheqjes dhe përgjegjësive 
dhe sfidave që lidhen me të nga pikëvështrimi i 
gruas, përgatitjen e grave përfituese për planifikimin 
dhe realizimin e projekteve në kuadër të angazhimit 
për arritjen e mundësive të barabarta në shoqëri, 
këmbimin e përvojave me gratë udhëheqëse nga 
rajoni.Veprimtaritë e projektit përfshinë edhe: 
trajnime 6 ditore me 15 gra nga institucionet publike 
në Kroaci, vizita në Parlamentin e Kroacisë (Komisioni 
për Barazinë Gjinore, Zagreb) trajnime MAPA mbi 
temat e udhëheqjes dhe sfidave të saj, etj. 

Emri i projektit: Trajnime për aktivistët e 
shoqatave të Rahovecit 
për rrjetëzimin dhe 
bashkëpunimin rajonal.

Grantmarrësi:  Hareja, Rahovec.
Shuma e miratuar: €8.635 
Vendi:    Rahovec
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Prill 2003

Projekti në fjalë trajtoi problemin e angazhimit të 
grave në jetën publike nga një pikëpamje tjetër. Gra 
drejtuese të OJQ-ve më të njohura gjinore u trajnuan 
dhe u aftësuan për të luajtur një rol më të rëndësishëm 
në promovimin e rolit të gruas në shoqëri. Trajnimet u 
realizuan duke patur në qendër të vëmendjes punën 
konkrete të këtyre grave në OJQ-ve që përfaqësonin. 
Nga ana tjetër, projekti shërbeu edhe për të rritur 
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kapacitetet lobuese dhe ndikuese të vetë OJQ-ve të 
angazhuara në problemet gjinore. Një tjetër element 
i rëndësishëm ishte edhe krijimi i mundësive të reja 
për rrjetëzimin dhe bashkëpunimin e OJQ-ve nga 
bashkësi të ndryshme etnike, shqiptare, serbe, rome, 
etj. Në trajnime u përdor edhe përvoja pozitive e disa 
OJQ-ve të ngjashme nga Bosnja.

Emri i projektit: Gjinitë dhe globalizimi në  
   rajonin e Ballkanit
Grantmarrësi:  IDERK, Prishtinë 
Shuma e miratuar: €9.910 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Mars 2003

Ky projekt mbështeti fuqizimin e rolit të grave dhe 
përmirësimin e rolit të saj në shoqëri në kuadrin 
e prirjeve të përgjithshme globalizuese, përmes 
bashkëpunimit të OJQ-ve dhe institucioneve të 
ndryshme ballkanike. Kjo u arrit nëpërmjet identifikimit 
dhe informimit mbi shkaqet e ekzistimit të pabarazisë 
gjinore në periudhën e tranzicionit, krahasimit të 
gjendjeve të tanishme në vende të ndryshme të 
rajonit dhe formimit të një platforme të përbashkët 
bashkëpunimi për të ardhmen. Përfitueset e trajnimit 
ishin rreth 50 gra nga shoqëria civile dhe institucione 
të tjera të rëndësishme nga rajoni.Projekti u realizua 
në formën e një konference me pjesëmarrje të gjerë 
nga Mali i zi, Serbia, Vojvodina, Maqedonia, Shqipëria 
e Kosova. Rajonalizmi i pjesëmarrëseve u pasqyrua 
edhe në përbërjen e stafit organizues dhe ligjërues.

Emri i projektit: Ndihmë të gjithëve
Grantmarrësi:  Gunesh, Prishtinë
Shuma e miratuar: €2.568 
Vendi:    Ajvali
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Qershor 2003
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Projekti u tregua i dobishëm në inkurajimin e 
pavarësisë financiare dhe përmirësimit të pozitës 
së grave të pakicës turke kosovare, nëpërmjet 
mundësimit të punësimit të tyre në biznese të vogla. 
Projekti siguroi trajnimin e nevojshëm për fillimin e 
këtyre bizneseve dhe një pjesë të fondit të duhur për 
përballimin e shpenzimeve fillestare. 

Emri i projektit: Forcimi dhe rritja e ndikimit  
   të OJQ-ve të grave të   
   pakicave
Grantmarrësi:  Rrjeti ZORA.
Shuma e miratuar: €5.034 
Vendi:    Brezovicë
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Shkurt 2003

Mbështetja e dhënë këtij projekti u konkretizua në 
mundësimin e organizimit të një Kuvendi themelues 
të rrjetit të OJQ-ve të grave nga bashkësitë serbe dhe 
rome në Kosovën veriore dhe disa enklava të tjera. 
Përpjekjet e suksesshme për rrjetëzimin kulmuan 
me formulin e qartë të programit për forcimin dhe 
rritjen e ndikimit të OJQ-ve të grave, promovimin e 
rolit të gruas në vendimmarrje dhe në politikë, si dhe 
bashkëpunimin ndërsektorial të këtyre OJQ-ve. 
Projekti u tregua i vlefshëm edhe për rritjen 
e kapaciteteve të OJQ-ve pjesëmarrëse në 
bashkëpunimin me donatorët dhe aktorë të tjerë të 
rëndësishëm vendorë dhe ndërkombëtarë. 

Emri i projektit: Kursi për duvaka
Grantmarrësi:  Dora e shpresës, Dragash.
Shuma e miratuar: €4.220 
Vendi:    Dragash
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Nëntor 2002

Edhe ky projekt veproi drejtpërdrejt në rritjen 
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e aftësive të grave për tu përshtatur në kushtet e 
ekonomisë së tregut dhe për të përmirësuar gjendjen 
e tyre duke zhvilluar aftësitë profesionale. Përfitueset 
e projektit ishin 21 gra shqiptare dhe gorane nga 
Dragashi. Ato iu nënshtruan kurseve për aftësimin në 
prodhimin e artizanatit e më specifikisht të veshjeve 
për nuset e reja, duke patur të siguruar njëkohësisht 
edhe një treg për prodhimet e tyre. Për një pjesë të 
grave kjo ishte përvoja e parë profesionale në jetë. 
Në një plan afatgjatë, kurset synuan edhe aftësimin 
për krijimin e bizneseve të vogla në këtë fushë.

Emri i projektit: Përgatitja profesionale 
e grave fermerë për 
udhëheqjen e punëve me 
biznes.

Grantmarrësi:  Ardhmëria jonë, Therandë.
Shuma e miratuar: €4.835 
Vendi:    Therandë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Shkurt 2003

Një grup prej 60 grash, në sajë të këtij projekti fituan 
njohuritë dhe inkurajimin e nevojshëm për hapjen 
dhe udhëheqjen e bizneseve të vogla agrare në 
krahinën e Prizrenit. Kjo u arrit përmes trajnimeve për 
drejtimin e një biznesi të vogël si dhe marketingun 
dhe menaxhimin. Në planin psiko-shoqëror, arritja 
kryesore e veprimtarive ishte tejkalimi i pengesave 
psikologjike për të parë një rol të ndryshëm të 
gruas në shoqëri si udhëheqëse e një veprimtarie 
të pavarur ekonomike.Në një plan afatgjatë projekti 
realizoi vullnetin e përfitueseve për të qenë të afta 
të orientohen në tregun vendor me një biznes vetjak 
si dhe për të krijuar një shkallë të lartë pavarësie 
pikërisht nëpërmjet këtij biznesi. Përveç kësaj, 
projekti arriti rezultate të tërthorta edhe në rritjen e 
aftësive për të punuar në këtë fushë dhe për të zbutur 
sadopak dukurinë e papunësisë në këtë zonë.
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Emri i projektit: Furnizimi me mjete teknike 

për ushtrimin e veprimtarisë 
në udhëheqjen e evidencave 
kontabël dhe trajnimi i 
kuadrit përkatës

Grantmarrësi:  Venera, Pejë.
Shuma e miratuar: €4.300 
Vendi:    Pejë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Nëntor 2002

Edhe ky projekt rezultoi i frytshëm për fuqizimin e 
gruas dhe përmirësimin e pozitës së saj në shoqëri 
përmes aftësimit për udhëheqjen e mikrobiznesit. 
Rreth 30 gra pejane ishin përfitueset e trajnimeve 
në fushën e kontabilitetit dhe menaxhimit zhvilluar 
përgjatë 3 muajve. Ndryshe nga disa projekte të tjera, 
këta trajnime iu kushtuan grave të cilat ishin duke 
udhëhequr tashmë një biznes të vogël në rajonin e 
Pejës. Një nga objektivat afatgjatë të projektit ishte 
që përfitueset të jenë në gjendje të përcjellin edhe në 
brezat e rinj të femrave njohuritë praktike dhe teorike 
për kontabilitetin dhe menaxhimin e bizneseve të 
tyre.

Emri i projektit: Trajnimi për biznes 
Grantmarrësi:  Kalabria, Prishtinë
Shuma e miratuar: €5.190 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Prill 2003

Projekti arriti t’u sigurojë grave pjesëmarrëse njohuritë 
bazë për krijimin dhe menaxhimin e biznesese. 
Trajnimet 8 orëshe, gjatë 3 ditëve për grupet e 
ndryshme të përfituesve mundën të nxisin tek gratë 
pjesëmarrëse edhe vullnetin e nevojshëm për të 
marrë përsipër një veprimtari të vogël ekonomike 
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nga pikëpamja psikologjike dhe profesionale. 
Ashtu si shumica e projekteve të tjera të këtij 
programi, edhe ky u zhvillua në frymën e fuqizimit të 
rolit të gruas përmes pavarësimit të saj financiar dhe 
luajtjes së një roli më të rëndësishëm në shoqëri.

Emri i projektit: Promovimi i çështjes së  
   gruas në zgjedhjet komunale  
   2002
Grantmarrësi:  Gruaja sot, Prizren
Shuma e miratuar: €4.000 
Vendi:    Prizren
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Tetor 2002

Ky projekt veproi drejtpërdrejt në ndryshimin e 
qëndrimeve ndaj çështjeve gjinore në instancat më 
të larta të vendit. Kjo gjë u bë duke sensibilizuar 
institucionet dhe bashkësitë e Kosovës rreth rëndësisë 
së pjesëmarrjes së grave në përbërjen e administratës 
komunale dhe duke rritur përkrahjen institucionale 
ndaj parimit të barazisë gjinore në fushën  politike dhe 
hapësirën publike në përgjithësi.Baza e përfitueseve 
ishte shumë e gjerë. Ajo përfshinte kandidatet femra 
për zgjedhjet vendore 2002, gratë në përgjithësi si 
dhe vetë shoqërinë kosovare.Ndërsa veprimtaritë 
kryesore ishin tryezat e rrumbullakëta me pjesëmarrje 
të gjerë, emisionet televizive dhe botimi i materialeve 
informuese e ndërgjegjësuese.

Emri i projektit: Monitorimi i mediave të 
shkruara mbi veprimtaritë 
politike të grave.

Grantmarrësi:  Internews Kosova, Prishtinë.
Shuma e miratuar: €4.000 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2002
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Në sajë të mbështetjes së KCSF-së, Internews Kosova 
evidentoi praninë e gruas kosovare në proceset politike, 
sensibilizoi subjektet relevante për rolin e mediave 
në promovimin e gruas në politikë dhe vendimmarrje 
dhe ndihmoi në krijimin e një përkrahjeje më të gjerë 
ndaj idesë së nevojshmërisë së forcimit të pozitës 
së gruas në politikë dhe qeverisje. Veprimtaria e 
projekti u mbështet në analizën e shtypit të shkruar 
mbi mbulimin e veprimtarive të grave në politikë, 
analizën e problemeve që lidhen me aspekte gjinore 
në sferën e politikës si dhe analizën e përfaqësimit 
gjinor në profesionin e gazetarit. Internews Kosova 
ndërmori gjithashtu një krahasim kuantitativ në bazë 
gjinore të artikujve të botuar gjatë fushatës si dhe një 
shqyrtim të vëmendjes që i kushtojnë partitë politike 
kandidateve gra në fushatë.

Emri i projektit: Një hap drejt punësimit
Grantmarrësi:  Dera e hapur, Prishtinë.
Shuma e miratuar: €7.220 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  9 muaj
Data e nisjes:  Shkurt 2003

Projekti u zhvillua në frymën e fuqizimit të pozitës 
së gruas dhe përparimit të saj duke e vënë atë 
në qendër të nismave për krijimin e bizneseve të 
vogla. Organizatorët ndërmorën trajnimin e femrave 
përfituesve për krijimin e bizneseve dhe rritjen e 
kapaciteteve individuale me synim punësimin si dhe 
organizimin e seancave këshillimore mbi çështjet e 
menaxhimit të bizneseve të vogla. Veprimtaritë u 
orientuan kryesisht drejt femrave që nuk kanë mundësi 
të përfitojnë në trajnime apo kurse të ngjashme me 
pagesë. E veçantë për këtë projekt ishte shtrirja e 
mbështetjes këshillimore në një periudhë 9 mujore 
duke përfshirë një gamë më të gjerë problemesh dhe 
mbështetjeje.
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Emri i projektit: Konferenca për pjesëmarrjen 
e gruas në zhvillimet 
institucionale rajonale.

Grantmarrësi:  KCSF
Shuma e miratuar: €5.900  (nga totali prej  
   200.000 Eurosh)
Vendi:    Brezovicë
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Mars 2003

Kjo konferencë u zhvillua në kuadrin e promovimit 
të mundësive të barabarta gjinore në jetën publike 
dhe institucionale. Projekti u realizua në trajtën e një 
bashkëpunimi mes KCSF-së. OSBE-së, Shoqatës Nëna 
Terezë dhe Qendrës për Rajonalizime nga Novi Sadi, 
si dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të OJQ-ve 
të gruas nga Kosova, Rumania, Hungaria, Bosnja e 
Hercegovina, Serbia, Mali i Zi dhe Bullgaria. 
Pjesëmarrësit shkëmbyen përvojat e tyre si dhe 
ndërtuan lidhje të reja apo forcuan ato ekzistuese 
mes tyre. Projekti arriti synimet e tij duke vendosur 
lidhje bashkëpunuese mes OJQ-ve rajonale dhe duke 
mundësuar studimin e mundësive të reja të projekteve 
të përbashkëta. Gjithashtu konferenca shërbeu si një 
pikënisje e re e fuqishme për trajtimin e nivelit të 
pjesëmarrjes së gruas në jetën institucionale dhe atë 
të shoqërisë civile. 

Emri i projektit: Gratë në zgjedhjet komunale  
   2002
Grantmarrësi:  KCSF - KFOS
Shuma e miratuar: €4.000 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2002

Ky projekt u ofrojë femrave kosovare të cilat 
kandiduan për zgjedhjet komunale të vitit 2002, 
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mundësitë që të hulumtojnë rolet dhe përgjegjësitë 
e politikanëve në ndërtimin e shoqërisë civile në 
mënyrë alternative duke analizuar çështjet gjinore, 
përbërësit e fushatave zgjedhore dhe duke u 
mundësuar aftësimin e nevojshëm për shprehje 
politike dhe rolet udhëheqëse. Projekti realizoi një 
sërë veprimtarish për të sensibilizuar dhe përforcuar 
rolin e gruas në zhvillimin e komunës dhe ngritjes 
politike e qeverisëse të saj. Veprimtaritë përfshinë 
takime me gratë kandidate e ato në role udhëheqëse, 
trajnime mbi rolin e gruas në jetën publike, etj.

Emri i projektit: Me aktivitete prodhuese  
   sigurohet pavarësimi   
   ekonomik i femrës
Grantmarrësi:  Vlera, Gjilan
Shuma e miratuar: €14.019 
Vendi:    Ponesh, Gjilan
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Nëntor 2002

Ky projekt krijoi bazën e qëndrueshme ekonomike 
për pavarësimin e disa grupeve të femrave përmes 
mbështetjes në krijimin dhe zhvillimin e një 
veprimtarie biznesi të vogël. Përfitueset e projektit u 
trajnuan përshtatshmërish për të vepruar si aktorë të 
suksesshëm në tregun lokal nëpërmjet prodhimeve 
artizanale. Kjo u realizua në saj të bashkëpunimit të 
OJQ-së organizatore me aktorë të tregut vendor për 
lehtësimin e shitjes së prodhimeve artizanale. 
Femrat përfituese arritën të krijojnë me sukses 
veprimtaritë e tyre të pavarura ekonomike dhe të 
sigurojnë një perspektivë zhvillimi relativisht të qartë 
e të qëndrueshme ekonomikisht.



Fondet e AER në Mbështetje të Shoqërisë Civile 2001 - 2005
Grante për Shoqërinë Civile 
Projektet e Financuara nga FKSHC

Emri i projektit: Politikat publike
Grantmarrësi:  Teuta, Prizren
Shuma e miratuar: €8.860 
Vendi:    Prizren
Kohëzgjatja:  8 muaj
Data e nisjes:  Shkurt 2003

Përfitueset kryesore të këtij projekti ishin gratë 
anëtare të kuvendeve komunale dhe aktivistet 
politike në nivele të ndryshme. Këto gra në sajë të 
projektit mundën të rrisin shkallën e efektivitetit 
të angazhimit të tyre në proceset vendimmarrëse 
duke siguruar njëkohësisht edhe një pozicion më të 
rëndësishëm në to. Paralelisht, gratë përfituese u 
inkuadruan në struktura rrjetore të shkëmbimit të 
përvojave politike me njëra-tjetrën si dhe me OJQ-
të gjinore dhe institucionet e angazhuara në politikat 
gjinore. Një theks i veçantë u vu tek mbështetja 
e grave të pakicave në rolin që duhet të luajnë në 
bashkësitë e tyre apo në jetën publike kosovare në 
përgjithësi.Projekti përfshiu edhe vizita në kuvendet 
e pushtetit vendor në disa qytete të Shqipërisë me 
përvoja pozitive në përparimin e rolit të gruas në 
vendimmarrje si Tirana, Durrësi e Shkodra.
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MINORITETET

Emri i projektit: 30 poetë të rinj kosovarë
Grantmarrësi:  Psikoterapia – Shefkat /  
   Prishtinë
Shuma e miratuar: 3.518 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001

Poezia u zgjodh nga organizatorët e këtij projekti si 
metodë për të ndihmuar në paraqitjen e një imazhi të 
ndryshëm të marrëdhënieve ndëretnike në Kosovë. 
30 poetë të rinj kosovarë nga bashkësi të ndryshme 
etnike morën pjesë në një turne mbarëkosovar për 
paraqitjen e poezive të tyre së bashku. Veprimtaria 
u mbyll me botimin e poezive të tyre në një libër të 
përbashkët. Projekti dha kontributin e vet në krjimin 
e një klime bashkëpunimi dhe në ndërtimin e urave të 
reja të tolerancës dhe bashkëpunimit.

Emri i projektit: Internet klubi
Grantmarrësi:  Majka Devet Jugoviqa
Shuma e miratuar: 25.400 DM
Vendi:    Graçanica
Kohëzgjatja:  12 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001

Mbështetja financiare e KCSF-së bëri të mundur 
themelimin e një qendre për përdorimin e Internetit 
në Graçanicë. Kjo qendër iu kushtua kryesisht të rinjve 
dhe profesionistëve të cilët kanë nevojë për Internetin 
në veprimtarinë e tyre vetjake apo profesionale. 
Përveç hapjes së qendrës, shoqatës iu mundësua 
edhe hapja e disa kurseve për mësimin e përdorimit 
të Internetit për frekuentuesit e qendrës. Qendra 
ndihmoi shumë të rinj në përpjekjet e tyre për të 
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plotësuar dituritë shkollore me informacione nga e 
gjithë bota, duke rritur edhe mundësitë e komunikimit 
me njerëz apo institucione të huaja.

Emri i projektit: Mbrojtja dhe integrimi i  
   pakicave
Grantmarrësi:  KMDLNJ
Shuma e miratuar: 15.000 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Tetor 2001

Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut 
organizoi në Prishtinë disa tryeza të rrumbullakëta 
për të trajtuar problemet me të cilat ndeshen pakicat 
në Kosovë. Në këta takime morën pjesë ekspertë të 
fushave të ndryshme, përfaqësues të administratës 
ndërkombëtare (UNMIK, OSCE, UNHCR), përfaqësues 
të disa partive politike dhe sidomos përfaqësues të 
pakicave kosovare të cilët paraqitën pikëpamjet e tyre 
mbi çështjet e diskutuara. Tryezat shërbyen mbi të 
gjitha për të shënuar një vijë udhëheqëse për veprime 
të tjera strategjike në të ardhmen për përmirësimin 
e gjendjes së pakicave. Kjo veprimtari shërbeu edhe 
për të thyer akullin dhe për të organizuar një debat 
të parë me pjesëmarrjen dhe organizimin e vetë të 
interesuarve. 

Emri i projektit: Shumica mbron minoritetet
Grantmarrësi: Qendra Profesionale për të 

Drejtat e Njeriut dhe Iniciativë 
Juridike, Prishtinë

Shuma e miratuar: 6.250 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Gusht 2001

Projekti shërbeu për të ngritur ndërgjegjësimin 
e shumicës shqiptare për rëndësinë dhe nevojën 
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e integrimit të minoriteteve në jetën shoqërore, 
ekonomike, politike, kulturore dhe arsimore në 
Kosovë. Ai u zhvillua në formën e një serie debatesh 
publike me tema mbi: përparimin e të drejtave të 
minoriteteve, rëndësia e mbrojtjes së të drejtave të 
minoriteteve, rëndësia e toelrancës dhe bashkëpunimit 
mes bashkësive të ndryshme etnike, etj. Debatet u 
drejtuan nga ekspertë të kësaj fushe dhe siguruan një 
pjesëmarrje të gjerë duke përfshirë edhe përfaqësues 
të vetë pakicave.  

Emri i projektit: Bashkëpunimi dhe   
   bashkëjetesa në Kosovë
Grantmarrësi:  Shoqata kosovare për   
   bashkëpunim - ALEM
Shuma e miratuar: 24.580 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Gusht 2001

Zhvillimi i tolerancës dhe promovimi i barazisë etnike 
ishin arritjet kryesore të këtij projekti të shoqatës 
ALEM. E gjithë kjo e parë nga pikëpamja e një 
integrimi të suksesshëm në jetën kosovare duke 
patur punësimin si kriter integrimi. Për këtë arsye, 
ALEM-i organizoi 1 seminar me temën “Roli i gjuhëve 
që fliten në Kosovë dhe roli i mediave në gjuhë të 
ndryshme për bashkëpunimin ndëretnik” dhe 1 tryezë 
të rrumbullakët në Prizren me temën “Ngjashmëritë 
mes situatave në Kosovë e në Bosnjë pas luftës”. 
Ligjëratat e mbajtura në këto dy veprimtari u botuan 
dhe u shpërndanë pjesëmarrësve dhe autoriteteve 
vendore e ndërkombëtare.Ndërkohë duke u 
përqendruar te çështja e punësimit, ALEM-i shoqëroi 
veprimtaritë me kurse 3 mujore të gjuhës shqipe 
dhe angleze për antarë të interesuar të pakicave në 
Prishtinë dhe Prizren duke u dhënë mundësinë të 
jenë më konkurrues në procesin e punësimit. Kurset 
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u ndoqën rregullisht e me sukses nga rreth 100 
minoritarë.Granti i dhënë mbështeti edhe botimin e 6 
numrave të revistës 2 javore ALEM si dhe organizimin 
e një koncerti me këngëtarë boshnjakë me qëllim 
promovimin e idesë dhe mesazhit të projektit.

Emri i projektit: Programi në gjuhën   
   boshnjake në radio Mitrovica
Grantmarrësi:  OJQ “Mitrovica”
Shuma e miratuar: 10.800 DM
Vendi:    Mitrovicë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Tetor 2001

Programi në gjuhën boshnjake i Radio Mitrovicës 
ishte nisur nga vetë OJQ-ja, por ai mori formë të 
plotë dhe profesionale me mbështetjen e dhënë 
nga KCSF-ja, e cila mundësoi plotësimin e nevojave 
teknike dhe të burimeve njerëzore të nevojshme. 
Duke patur parasysh ekzistencën e një bashkësie 
të gjerë boshnjake dhe serbfolëse në Mitrovicë, ky 
program pati një rëndësi të veçantë për informimin 
e tyre në gjuhën e vet. Nga ana tjetër, programi 
kontriboi ndjeshëm në rritjen e ndjenjës së sigurisë 
dhe të tolerancës ndëretnike, duke patur parasysh 
dëgjueshmërinë e lartë të radios si dhe faktin që 
programet në gjuhë të ndryshme shoqëronin njeri-
tjetrin në një radio të shumicës.

Emri i projektit: Punëtori multietnike rinore e  
   artit - Koloni
Grantmarrësi:  Misija Ljudi Dobre Volje  
   – Mitrovicë dhe ALEM   
   – Prizren 
Shuma e miratuar: 7.367 DM
Vendi:    Mitrovicë
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001
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Organizatorët menduan të punojnë për krijimin e 
marrëdhënieve normale të bashkëpunimit midis 
përfaqësuesve të brezit të ri të bashkësive serbe, 
boshnjake dhe shqiptare, duke zgjedhur pikturën 
si mjet komunikimi. Në një konkurs me dy faza, 
ata përzgjodhën 16 punimet më të mira mes 700 
nxënësve të dy shkollave fillore në Mitrovicë e Prizren 
dhe i shoqëruan ata më pas në një punëtori artistike 
në Mal të Zi.Kjo ishte hera e parë që dy OJQ serbe 
dhe boshnjake ndërmorën nismën e një veprimtarie 
të përbashkët dhe e realizuan me sukses duke dhënë 
edhe vetë shembullin e përsosur të  një bashkëpunimi 
ndëretnik profesioanl.

Emri i projektit: Trajnimi i udhëheqësve të  
   OJQ-ve minoritare
Grantmarrësi:  KCSF
Shuma e miratuar: 11.028 DM
Vendi:    Kosovë
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001

Duke patur parasysh vështirësitë e punës së OJQ-ve 
minoritare, KCSF-ja ndërmori trajnimin e udhëheqësve 
të tyre në zona të ndryshme të Kosovës. Trajnimet 
synuan dhe arritën përmirësimin e cilësisë së projekt-
propozimeve, rritjen e aftësive implementuese, rritjen 
e aftësive vlerësuese e monitoruese si dhe krijimin e 
strategjive për qendrueshmërinë afatgjatë të tyre.
Trajnimet u ndanë në dy grupe kryesore me nga 
20 përfaqësues secili. Në fund të trajnimit secili 
pjesëmarrës realizoi me sukses detyrën e përgatitjes 
së një projekt-propozimi të plotë. Trajnuesit ishin 
shqiptarë dhe serbë.Një doracak në gjuhën serbe dhe 
shqipe u përgatit, botua dhe iu shpërnda këtyre OJQ-
ve për t’i ndihmuar edhe në të ardhmen.
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Emri i projektit: Botimi i revistës për të   
   drejtat  e njeriut
Grantmarrësi:  Qendra për të Drejtat e  
   Njeriut e Universitetit të  
   Prishtinës
Shuma e miratuar: 5.000 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  4 muaj
Data e nisjes:  Gusht 2001

QPNJUP-së ngriti në nivel akademik çështjen e 
mbrojtjes së të drejtave të njeriut duke botuar një 
revistë (Kosovar Human Rights Revieë) që i drejtohet 
një publiku më të përzgjedhur: studentë të shkencave 
shoqërore, gazetarë, analistë, studiues, universitarë, 
dhe personat e involvuar në proceset e vendimarrjes.
Revista u botua në shqip dhe anglisht dhe në stafin e 
saj botues u angazhuan ekspertë universitarë vendorë, 
por edhe profesorë të huaj që bashkëpunojnë me këtë 
qendër në fushën e të drejtave të njeriut.

Emri i projektit: Të mësojmë së bashku
Grantmarrësi:  Shoqata “Vizioni drejt   
   ardhmërisë”, Shtime
Shuma e miratuar: 3.670 DM 
Vendi:    Shtime
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Gusht 2001

Organizatorët u ofruan një grupi vajzash shqiptare 
dhe ashkalije kurse për kompjuter. Përfitueset ishin 
vazja të reja të cilat nuk ishin të angazhuara në 
marrëdhënie pune. Kurset ndihmuan në aftësimin e 
vajzave dhe në rritjen e mundësive të tyre për punësim 
(madje OJQ-ja punësoi një nga vajzat menjëherë 
pas trajnimit), por mbi të gjitha ato ndihmuan në 
krijimin e marrëdhënieve miqësore mes vazjave të 
dy bashkësive. 
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Kontributi kryesor i projektit ishte krijimi i urave të 
bashkëpunimit mes vajzave, duke arritur edhe krijimin 
e marrëdhënieve të cilat nga ana e tyre lehtësojnë 
komunikimin e përgjithshëm mes dy bashkësive duke 
shërbyer si shembuj pozitivë.

Emri i projektit: Kurse të gjuhës angleze,  
   informatikës dhe vozitjes
Grantmarrësi:  “Kollo Srpskih Sestara”,  
   Zubin-Potok
Shuma e miratuar: 19.200 DM
Vendi:    Zubin-Potok
Kohëzgjatja:  12 muaj
Data e nisjes:  Tetor 2001

Niveli i lartë i papunësisë është një shqetësim i mbarë 
banorëve të Kosovës dhe natyrisht edhe i pakicave. 
Barrën e këtij problemi u përpoq të lehtësojë 
organizatori i këtij projekti duke ndërmarrë kurse 
të gjuhës angleze, informatikës dhe vozitjes. Kurset 
iu kushtuan kryesisht femrave serbe në gjendje të 
papunë si kategoria më e prekur nga kjo dukuri.
Përmes rritjes së mundësive për të përmbushur 
kërkesat e punëdhënësve, projekti lehtësoi edhe 
procesin e integrimit të antarëve të pakicave në 
shoqërinë kosovare. Njëkohësisht trajnimi rriti edhe 
motivimin e përfituesve për një angazhim më të madh 
në jetën shoqërore.

Emri i projektit: Femrat në ekonomi
Grantmarrësi:  Qendra për relaksimin e  
   marrëdhënieve ndëretnike,  
   Pejë.
Shuma e miratuar: 1.285 DM 
Vendi:    Pejë
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001
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Ky projekt i trajtoi marrëdhëniet ndëretnike nga një 
pikëpamje e veçantë: ajo e femrave të angazhuara në 
zhvillimet ekonomike. Natyrisht përfitueset kryesore 
ishin femrat nga bashkësi të ndryshme etnike, 
meqenëse orientimi themelor i projektit ishte krijimi i 
mekanizmave të bashkëpunimit pa ndasi etnike. 
Një seminar dy-ditor u organizua në Pejë me 
pjesëmarrjen e ekspertëve të ekonomisë, ekonomiste 
të diplomuara ose jo, kryesisht me studime të larta, 
mësimdhënëse të shkollave ekonomike, etj. Seminari 
shtjelloi çështjet e rolit të femrës në zhvillimet 
ekonomike ne vend dhe hapi rrugën për forcimin e 
rolit të femrës kosovare pa dallime etnike në proceset 
e tranzicionit ekonomik drejt ekonomisë së mirëfilltë 
të tregut. Një theks i veçantë iu vu çështjes së 
pjesëmarrjes aktive të femrës kosovare në proceset e 
themelimit dhe vënies në funksionim të kapaciteteve 
bankare si një nga sektorët kryesorë strategjikë të 
ekonomisë së vendit.

Emri i projektit: Shoqata “Jelena Anzhujska”
Grantmarrësi:  Trajnimi për OJQ-të e   
   Mitrovicës Veriore
Shuma e miratuar: 4.326 DM
Vendi:    Mitrovicë
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001

Përgatitja e projekteve dhe gjetja e fondeve për 
zbatimin e tyre ka qenë një aspektet e punës së OJQ-
ve minoritare të Mitrovicës Veriore që kishte nevojë 
për përmirësim. Kjo u bë e mundur në sajë të një 
trajnimi tre ditor të përfaqësuesve të rreth 20 OJQ-ve 
serbe në lidhje me shkrimin e projekt-propozimeve 
dhe sigurimin e fondeve nga donatorët. Njëkohësisht 
pjesëmarrësit u trajnuan edhe për formësimin e 
nismave qytetare dhe për metodat e ndërgjegjësimit 
të publikut.
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Trajnimet u realizuan nga trajnerë me përvojë nga 
Qendra për Zhvillimin e OJQ-ve nga Podgorica e Malit 
të Zi.

Emri i projektit: Gazeta dygjuhësore   
   komunale e shoqërisë civile
Grantmarrësi:  Shoqata Lingua, Pejë 
Shuma e miratuar: 14.418 DM 
Vendi:    Pejë
Kohëzgjatja:  8 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001

Shoqëria civile e Pejës krijoi përmes mbështetjes së 
KCSF-së një revistë dygjuhëshe (shqip dhe serbisht) 
për të pasqyruar veprimtaritë e saj dhe për të hapur 
një rrugë të re komunikimi me pushtetin vendor. 
Kështu revista e re krijoi forumin e përshtatshëm 
për zhvillimin e debateve mbi çështje të rëndësishme 
publike, ngriti vetëdijen qytetare për probleme të 
ndryshme, i hapi rrugë bërjes transparente të punës 
së kuvendit komunal si dhe u dha qytetarëve të 
angazhuar mundësinë të shprehin mendimet dhe 
qëndrimet e tyre për probleme që u interesojnë.
Për nga vetë natyra e saj dygjuhëshe, revista kontriboi 
në përfshirjen e pakicave në jetën publike duke 
inkurajuar edhe angazhimin e tyre aktiv në shtrimin 
dhe zgjidhjen e problemeve.

Emri i projektit: Edukimi shëndetësor për gra  
   dhe nxënës serb dhe romë
Grantmarrësi:  Shoqata “Femra kosovare”,  
   Dardanë
Shuma e miratuar: 8.600 DM
Vendi:    Dardanë
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001
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Ky projekt iu kushtua femrave të reja serbe dhe rome 
si njënga kategoritë më të prekura nga problemet 
shëndetësore. Projekti ndërgjegjësoi publikun e tij 
për planifikimin familjar, lindjen dhe rritjen e fëmijëve 
të shëndetshëm, ruajtjen e higjienës personale për 
tu mbrojtur nga sëmundjet e transmetueshme, 
mbrojtjen ndaj SIDA-s, etj.Rezultatet e projektit ishin 
të rëndësishme edhe për faktin se përfitueset e tij 
ishin femra që jetojnë në zona rurale dhe rrjedhimisht 
kanë një nivel më të ulët shkollimi dhe ndërgjegjësimi 
për problemet e shtruara shëndetësore, ndërkohë 
që të vetmet institucione mjekësore në këto zona 
zakonisht janë ambulancat.

Emri i projektit: Gazeta mujore për politikë,  
   kulturë dhe art në gjuhën  
   turke
Grantmarrësi:  Shefkat, Prishtinë
Shuma e miratuar: 33.100 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  7 muaj
Data e nisjes:  Gusht 2001

Mbështetja e botimit të kësaj gazete në gjuhën 
turke shërbeu si një argument më tepër për antarët 
e bashkësisë turke për ta ndjerë veten të integruar 
në shoqërinë kosovare dhe për të mos u larguar prej 
vendit.Gazeta “Demokrasi Ufugu” ishte mjeti më i 
fuqishëm i informimit dhe i shoqërizimit e integrimit 
i bashkësisë turke në fushat e politikës, kulturës, 
ekonomisë dhe zhvillimeve shoqërore.

Emri i projektit: Hapi i dytë
Grantmarrësi:  Sabor, Mitrovicë
Shuma e miratuar: 4.106 DM
Vendi:    Mitrovicë
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001
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Ky projekt iu kushtua grave serbe të Mitrovicës. Ai 
u dha tyre mundësinë të hedhin hapat e parë për 
krijimin e bizneseve të vogla të pavarura si dhe 
të forcojnë pozitën e tyre shoqërore nëpërmjet 
pavarësimit financiar. Përfitueset ishin rreth 20 gra 
të bashëksisë serbe nga Mitrovica Veriore.Projekti u 
zhvillua në trajtën e trajnimeve për krijimin, vënien 
në funksionim dhe menaxhimin e bizneseve të vogla. 
Trajnimet u realizuan nga trajnues profesionistë 
dhe me përvojë në këtë fushë. Organizatorët patën 
mundësinë të vërejnë zbatimin e mësimeve të tyre 
menjëherë pas përfundimit të trajnimit nga gratë 
pjesëmarrëse.

Emri i projektit: Edukimi i të verbërve të  
   bashkësisë serbe  
Grantmarrësi:  Aksioni i Ndihmës së   
   Përbashkët, Zveçan
Shuma e miratuar: 14.100 DM
Vendi:    Mitrovica veriore
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Tetor 2001

Ky projekt u erdhi në ndihmë një grupi të verbërish të 
bashkësisë serbe. Kurset 3 mujore u mundësuan atyre 
të mësojnë shkrim e lexim përmes makinës Brejs. 
Gjithashtu organizatorët organizuan edhe takime 
me shkrimtarë e poetë, një ekskursion në natyrë, 
veprimtari kulturore e sportive si dhe këshillime 
të natyrës juridike për të lehtësuar integrimin e të 
verbërve në shoqëri.Rezultati thelbësor i kurseve 
ishte inkurajimi për një nivel më të lartë shoqërizimi 
për të verbërit si dhe rritja e cilësisë së jetës së tyre 
të përditshme. 
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Emri i projektit: Të gjithë kundër drogës
Grantmarrësi:  Qendra Rinore “Haxhi Zeka”,  
   Pejë.
Shuma e miratuar: 4.525 DM
Vendi:    Pejë
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001

Një problem i rëndë si përdorimi i drogës kërkon 
angazhim të të gjithëve. Pikërisht kjo ishte nisma e 
ndërmarrë nga Qendra Rinore “Haxhi Zeka” me moton 
“Të gjithë kundër drogës”. Organizatorët iu drejtuan 
përdoruesve aktualë dhe sidomos atyre potencialë 
të drogës për ndërgjegjësimin e problemeve që sjell 
ajo. E veçanta tjetër e projektit ishte fakti se fushata 
u drejtohej pa dallim të gjithë bashkësive etnike në 
gjuhën e tyre, meqenëse edhe vetë stafi i shoqatës 
është etnikisht i përzier.Fushata përfshiu botimin 
dhe shpërndarjen e posterëve, fletëpalosjeve, 
transmetimin e spoteve në radio si dhe materialeve 
të tjera propaganduese. Fokusi i saj ishin natyrisht të 
rinjtë dhe sidomos të rinjtë në mjedise kolektive, p.sh 
në shkollat e mesme të zonës.

Emri i projektit: Zhvillimi dhe ruajtja e   
   folklorit turk
Grantmarrësi: Shoqata e Muzicientëve 

dhe Kompozitorëve Turq 
“Ballkan”, Prizren

Shuma e miratuar: 7.000 DM
Vendi:    Prizren dhe rrethinë
Kohëzgjatja:  16 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001

Ky projekt solli tek antarët e bashkësisë turke, por 
edhe më gjerë, vlerat më të mira të kulturës së kësaj 
bashkësie të ruajtura në shekuj. Shoqata e pakicës 
turke “Ballkan” organizoi një seri koncertesh të 
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mëdha në qendra të ndryshme ku jetojnë e punojnë 
antarët e pakicës turke: në shkollat fillore dhe të 
mesme në shtatë qytete të Kosvës, në fabrikat e 
Prizrenit, në spitalet e Prizrenit dhe Gjakovës, në 
Shtëpinë e Pleqve, në Jetimoren e Prizrenit si dhe në 
Qendrën e Rehabilitimit në Pejë. Ruajtja dhe kultivimi 
i kulturës turke në Kosovë u realizua paralelisht me 
kontributin për krijimin e një mjedisi të tolerancës 
dhe bashkëpunimit multietnik të pakicës turke me 
bashkësitë e tjera dhe sidomos shumicën shqiptare. 
Gjithashtu, veprimtaritë kulturore ndihmuan antarët 
e pakicës turke të gjejnë një pikë referimi shpirtëror 
në kushtet e vështira të jetës së pasluftës.

Emri i projektit: Kurse të gjuhës angleze dhe  
   të kompjuterëve
Grantmarrësi:  Zaman, Prishtinë
Shuma e miratuar: 4.100 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  9 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2001

Ky projekt u dha një ndihmë të vlefshme rreth 70 
boshnjakëve, meshkuj dhe femra, të papunësuar, 
për të rritur mundësitë e tyre për punësim duke u 
aftësuar në përdorimin e kompjuterit si dhe për gjuhën 
angleze. Dhënia e më tepër mundësive për punësim u 
hapi përfituesve dyert për një integrim më të shpejtë 
në shoqërinë kosovare, duke kontribuar edhe në 
përmirësimin e pozitës së bashkësisë boshnjake në 
përgjithësi.

Emri i projektit: Kurs i rrobaqepësisë
Grantmarrësi:  Zaman, Prishtinë
Shuma e miratuar: 11.930 DM
Vendi:    Istog
Kohëzgjatja:  9 muaj
Data e nisjes:  Gusht 2001
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Pavarësimi financiar përmes aftësimit për kryerjen e 
veprimtarive ekonomike nga ana e grave të bashkësië 
boshnjake, ishte thelbi dhe suksesi më i madh i kësaj 
nisme. Përfitueset ishin gra të papunësuara nga 
fshatrat e Istogut. Ato ndoqën me sukses kursin 3 
mujor të rrobaqepësisë të ndara në 3 grupe me nga 
15 pjesëmarrës secili. Gjithashtu projekti shërbeu 
edhe për të nxitur gratë për të luajtur një rol më të 
madh në nivelin e bashkësisë së tyre vendore.  

Emri i projektit: Qendër Interneti dhe kinema
Grantmarrësi:  “Metohia Youth Association”
Shuma e miratuar: 3.200 DM
Vendi:    Gorazhdec
Kohëzgjatja:  12 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001

Përmes kësaj nisme, organizatorët synuan t’i japin 
Gorazhdecit një enklavë serbe plotësisht e izouar 
mundësi më të mëdha komunikimi me botën e 
jashtme duke krijuar një qendër Interneti nga e cila 
përfituan më së shumti të rinjtë e fshatit. Lidhja me 
Internet u mundësoi atyre përdorimin e rrjetit botëror 
të informacionit për tu informuar për atë që ndodh 
apo për fushat që u ineresojnë më shumë. Për një 
pjesë të tyre, sidomos ata që ndjekin shkollën apo që 
janë të punësuar në fusha specifike, kjo mbështetje 
ishte vendimtare dhe shumë e dobishme.Gjithashtu 
mbështetja për krijimin e një mini-kinemaje të fshtatit, 
ndihmoi për pasurimin e veprimtarisë kulturore dhe 
bashkësore të fshatit. 
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Emri i projektit: Kurse për përvetësimin e  
   gjuhës shqipe
Grantmarrësi:  Shoqata “Nënë Tereza”,  
   Prizren 
Shuma e miratuar: 3.190 DM
Vendi:    Prizren dhe Dragash
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001

Kurse intensive dhe të përparuara të gjuhës shqipe 
u ofruan për antarët e bashkësisë boshnjake për të 
lehtësuar integrimin e tyre më të shpejtë në shoqërinë 
kosovare në përgjithësi.Mbështetja për mësimin e 
gjuhës u dha mundësinë përfituesve boshnjakë të 
krijonë ura të reja dhe të sigurta komunikimi me 
shumicën shqiptare për të ecur përpara në fushat e 
punësimit dhe të veprimit në hapësirën publike. Kjo u 
dha atyre edhe mundësinë për të luajtur një rol më të 
rëndësishëm në zhvillimin e kushteve të jetës dhe të 
veprimit të tyre publik.

Emri i projektit: Organizimi i Festivalit të 
Filmit Dokumentar për të 
Drejtat e Njeriut “Një botë 
2001”.

Grantmarrësi:  Këshilli për Mbrojtjen e të  
   Drejtave dhe Lirive të Njeriut
Shuma e miratuar: 11.000 DM
Vendi:  Prishtinë, Gjakovë, 

Mitrovicë, Pejë, Prizren, 
Ferizaj dhe       Gjilan

Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001

Festivali  Filmit Dokumentar për të Drejtat e Njeriut 
“Një botë 2001” dha një kontribut të çmuar për 
promovimin e të drejtave të njeriut, njohjen me 
historinë e konflikteve ndëretnike dhe pasojat e tyre, 
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njohjen me dukurinë e trafikimit të femrave, krijimin e 
atmosferës së tolerancës ndëretnike, sjelljen e fakteve 
historike botërore për dukurinë e spastrimit etnik dhe 
analizimin e dukurisë së abuzimit të fëmijëve.
32 filmat e festivalit u shfaqën në 7 qytetet më të 
mëdha të Kosovë: Prishtinë, Gjakovë, Mitrovicë, 
Pejë, Prizren, Ferizaj dhe Gjilan. Temat e filmave 
dokumentarë përfshinë: konfliktin në Lindjen e 
Mesme dhe në Afganistan, temat nga lufta në zona të 
ndryshme të botës, konfliktet ballkanike, problemet e 
romëve në Evropë, diskriminimi i grave, etj.
E gjithë veprimtaria u përshkua nga fryma e nxitjes 
së tolerancës, bashkëjetesës dhe bashkëpunimit 
ndëretnik. Ajo është kthyer tashmë në një traditë të 
përvitshme.

Emri i projektit: Trajnimi i grave ashkalije për 
të drejtat e tyre në kuadër të 
të drejtave të njeriut

Grantmarrësi:  Shoqata e Gruas Ashkalije  
   “Edona” – Dubravë, Ferizaj.
Shuma e miratuar: 3.550 DM
Vendi:    Ferizaj, Dubravë dhe 
Fushë-Kosovë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001

Shoqata e Gruas Ashkalije “Edona” ndërmori trajnime 
mjaft të vlefshme me 60 gra ashkalije nga komuna 
e Ferizajit për t’i ndihmuar në njohjen me të drejtat 
universale të njeriut, të pakicave dhe të grave, në 
njohjen e të gjitha formave të diskriminimit gjinor 
si dhe njohja me të gjitha metodat bashkohore për 
të luftuar këtë dukuri. Veprimtaritë u zhvilluan në 
bashkëpunim me aktivistët e shoqatës “Norma” e cila 
ka përvojë të gjatë në këtë fushë.Trajnimet i ndihmuan 
gratë përfituese për të patur më tepër mundësi 
në angazhimin e tyre të mundshëm në proceset e 
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vendimarrjes vendore e në proceset ekonomike e 
shoqërorë të Kosovës, për përmirësimin e pozitës së 
tyre në mjedisin ku jetojnë, por edhe më gjerë, etj. 

Emri i projektit: Zhvillimi i aftësive   
   implementuese të OJQ-ve të  
   pakicave
Grantmarrësi:  FKSHC dhe KFOS
Shuma e miratuar: 12.174 DM
Vendi:    Ulqin
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Tetor 2001

Ky projekt kishte si përfitues OJQ-të e pakicave 
kosovare dhe realizoi trajnimin e përfaqësuesve të 
tyre për një rol më të madh dhe efikas në kuadrin e 
shoqërisë civile. Trajnimet shqyrtuan dhe evidentuan 
mundësitë themelore të veprimit në rrethanat e 
tanishme në Kosovë. Ndryshe nga trajnime të tjera, 
kësaj here theksi u vu te procesi i implementimit 
të projekteve të ndërmarra. Përveç rritjes së 
kapaciteteve të brendshme të OJQ-ve, trajnimet 
shërbyen edhe për fuqizimin e rolit të pakicave në 
jetën publike kosovare.Trajnimet u realizuan nga 
trajnere profesionistë vendas dhe të huaj, përfshi 
edhe trajnerë të pakicave. 

Emri i projektit: Të informohemi sot që të  
   jemi të sigurtë nesër
Grantmarrësi:  “Anti dans” dhe “Gesh”,  
   Prishtinë
Shuma e miratuar: 7.150 DM
Vendi:    Prishtinë, Pejë, Mitrovicë, 
Prizren
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Tetor 2001
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Rreziku i përdorimit të drogës dhe ai i infektimit 
nga SIDA ishin përsëri në qendër të këtij projekti. 
Vëmendja u përqendrua te rreth 1.000 të rinj të 
qyteteve të Prishtinës, Pejës, Mitrovicës e Prizrenit që 
janë edhe kategoria më e rrezikuar. Projekti u zhvillua 
si një kombinim i trajnimeve dhe i ligjëratave.
Përveç të tjerash, projekti u mundësoi të rinjve 
të bashkësive të ndryhsme kosovare për të 
bashkëpunuar me njeri-tjetrin për të zgjidhur 
probleme të përbashkëta, duke zhvilluar frymën e 
tolerancës multietnike.

Emri i projektit: Minoritetet e Kosovës
Grantmarrësi:  QHMNR, Prishtinë
Shuma e miratuar: €13.000 
Vendi:    Gjithë Kosova
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Tetor 2002

Projekti pati në thelb realizimin e një anketimi të 
hollësishëm të rreth 4500 antarëve të pakicave 
kosovare për të siguruar një bazë të saktë e të 
gjerë të dhënash për kushtet e jetesës dhe nivelin e 
integrimit të tyre në shoqërinë kosovare. Mbi bazën 
e të dhënave të nxjerra u realizua edhe një hulumtim 
mbi gjendjen dhe perspektivën e zhvillimit socio-
ekonomik, mundësitë e integrimit dhe kontributit të 
pakicave në demokratizimin e shoqërisë kosovare. 
Hulumtimi u botua në shqip, serbisht dhe anglisht. 
Ky projekt luajti një rol të rëndësishëm në ngritjen e 
vetëdijes së opinionit kosovar për domosdoshmërinë 
e integrimit të pakicave si dhe kthimin e refugjatëve 
dhe personave përkohësisht të zhvendosur në vendet 
e tyre. Të dhënat e nxjerra nga anketimi shërbejnë 
si një bazë e mirë edhe për instancat administrative 
apo politike të përfshira në proceset e vendimmarrjes 
në Kosovë. 
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Emri i projektit: Ndihmoji vetes dhe të   
   tjerëve  – Punë dore dhe  
   thurje
Grantmarrësi:  Bozhur – Babin Most - Obiliq
Shuma e miratuar: €4.860 
Vendi:    Babin Most
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Prill 2003

Ky projekt ishte vazhdimësi e një projekti të 
mëparshëm pilot të UNDP-së. Ai arriti të krijoi baza 
të shëndosha ekonomike një biznesi të vogël por të 
qëndrueshëm që përfshiu rreth 80 gra të pakicës 
serbe. Këto gra u angazhuan në artizanatin e thurjes 
duke patur të siguruar paraprakisht tregun e shitjes 
së tyre. Funksionimi i kësaj veprimtarie ekonomike 
siguroi jo vetëm pozitën ekonomike të grave, por 
edhe gjendjen e familjeve të tyre. Një pjesë e fondeve 
të nxjerra nga fitimet u përdorën për zhvillimin e 
veprimtarive të tjera të OJQ-së serbe që organizoi 
projektin.

Emri i projektit: Takimet letrare të fëmijëve  
   të Kosovës Qendore
Grantmarrësi:  Ruka Ruci – Fushë Kosovë
Shuma e miratuar: €3.863 
Vendi:    Fushë Kosovë
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Tetor 2002

Takimet letrare ishin një mënyrë e veçantë që 
organizatorë gjetën për të ndihmuar në njohjen 
e vlerave kulturore të Kosovës, për të analizuar 
ndikimet e ndërsjella historike të letërsisë shqiptare, 
serbe, turke dhe evropiane. 200 nxënësit përfituesit 
u konceptuan si përcjellësit e një mesazhi më të 
gjerë që u shpërnda në familjet dhe bashkësitë e 
tyre, mesazhi i komunikimit paqësor të arritjeve 
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dhe pasurive shpirtërore e kulturore të të gjitha 
bashkësive etnike.

Emri i projektit: Bashkëpunimi
Grantmarrësi:  Sabor, Mitrovicë
Shuma e miratuar: €6.855 
Vendi:    Mitrovicë
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Mars 2003

30 gra të pakicës serbe në Kosovë u trajnuan për të 
shkruar projekt propozime si dhe për të gjetur fondet 
e nevojshme për financimin e tyre nga donatorët. 
Gjithashtu të njëjtat gra u trajnuan edhe në një kurs 
të veçantë rrobaqepësie që u mundësoi atyre të 
rrisin mundësitë profesionale për punësim dhe për të 
përmirësuar gjendjen e tyre dhe të familjeve të tyre.
Aftësitë e fituara në këto trajnime u mundësuan 
grave të përcjellin njohuritë e tyre edhe te gra të tjera 
të mjedisit të tyre. Kjo ishte një përvojë e mirë e 
organizatorit për shtrirjen e përfitimeve të projektit 
përmes vetë përfituesve. 

Emri i projektit: Kurse të kompjuterëve
Grantmarrësi:  Unioni Demokratik Kosovar,  
   Plemetin-Obiliq
Shuma e miratuar: €6.000 
Vendi:    Plemetin - Obiliq
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2002

Projekti synoi dhënien e mundësive më të mira 
profesionale për një grup të rinjsh të prekur nga 
papunësia në kampin e Plemetinit, banuar nga pakica 
rome, ashkali dhe egjiptiane. Kjo u realizua përmes 
organizimit të kurseve të trajnimit për përdorimin e 
kompjuterit për 35 të rinj nga ky kamp. Projekti u dha 
këtyre të rinjve mbi të gjitha një argument më tepër 
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të sendërtuar një perspektivë të re për veten dhe 
bashkësinë. Pas përfundimit të projektit, kompjuterët 
e financuar nga donatori, sikurse ishte parashikuar më 
parë, iu dhuruan shkollës fillore të Plemetinit për të 
ndihmuar edhe në trajnime të ngjashme të nxënësve 
të saj apo të interesuarve të tjerë, si dhe një tjetër 
OJQ-së organizatore për të ndihmuar shtrirjen e 
veprimtarisë së saj.

Emri i projektit: Qendra
Grantmarrësi:  Komiteti për Mbrojtjen e të  
   Drejtave të Pakicave në 
   Kosovë
Shuma e miratuar: €5.388 
Vendi:  Babin Most, Miloshevë, 

Plemetin, Janjina Vodicë, 
Crkvena Vodicë dhe Obiliq

Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Prill 2003

Në sajë të financimit të KCSF-së, Komiteti krijoi një 
qendër e cila e fokusoi veprimtarinë e saj në përpjekjet 
për punësimin e pakicave, rregullimin e statusit të 
qytetarit, inkurajimin e kthimit të të zhvendosurve 
dhe kujdesin për personat me aftësi të kufizuara.
Gjatë tre muajve të zhvillimit të projektit, qendra e re 
me mbulim Babin Most, Miloshevë, Plemetin, Janjina 
Vodicë, Crkvena Vodicë dhe Obiliq, ndihmoi qytetarët 
me ndihmë juridike për gjetjen e dokumentacionit, 
grumbullimin e të dhënave për shkeljen e të drejtave 
të njeriut, grumbullimin e të dhënave për personat e 
handikapuar në vështirësi jetese, grumbullimin e të 
dhënave për gjendjen ekonomike dhe atë të punësimit 
si dhe krijimin e një pasqyre të qartë për personat e 
kthyer deri tani. Këta procese u shoqëruan me debate 
dhe diskutime me udhëheqësit e pushtetit vendor, 
OJQ-të e angazhuara në këtë fushë dhe organizmat 
e tjerë vëndorë apo ndërkombëtarë që veprojnë në 
Kosovë.
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Emri i projektit: Revista rinore - Future
Grantmarrësi:  Qendra Paqësore Multietnike  
   Rinore dhe e Fëmijëve,   
   Mitrovicë
Shuma e miratuar: €14.545 
Vendi:    Mitrovicë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Prill 2003

Përmes botimit të një reviste rinore, organizatorët 
kontribuan në promovimin e tolerancës dhe 
mirëkuptimit në mjediset multietnike, rritjen e 
mundësive të komunikimit në mes të grupeve etnike 
në Kosovë, promovimin e bashkëpunimit multietnik 
për arritjen e qëllimeve të përbashkëta si dhe 
përmirësimin e gjendjes së pakicave. Përfituesit ishin 
rreth 500 të rinj shqiptarë, serbë e boshnjakë.
Revista në fjalë u botua në rreth 1.000 kopje, nga 
500 në gjuhën shqipe dhe atë serbe. Redaktimi u bë 
nga një staf i përbashkët nga etni të ndryshme.

Emri i projektit: Alem – Revistë javore në  
   gjuhën boshnjake
Grantmarrësi:  Alem, Prishtinë
Shuma e miratuar: €13.040 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Prill 2003

Ngritja e nivelit të informimit të pakicës boshnjake 
në gjuhën amtare, integrimi në shoqërinë kosovare 
dhe avancimi i pozitës së kësaj pakice ishin arritjet 
e konsiderueshme të këtij projekti. FKSHC-ja mori 
përsipër mbështetjen për një pjesë të shpenzimeve të 
shtypit krahas donatorëve të tjerë. Revista ALEM ka 
krijuar një publik bensik të saj dhe është shndërruar 
në një mjet të fuqishëm informimi e integrimi të 
bashkësisë boshnjake në Kosovë. Revistës iu shtuan 
edhe dy shtojca të reja, për rininë dhe për femrat 
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gjë që ndikoi dukshëm në rritjen e cilësisë së saj dhe 
ofertës për lexuesin boshnjak. Përfituesit e projektit 
ishin bashkësia boshnjake dhe ajo serbfolëse në 
përgjithësi. 

Emri i projektit: Seminar për edukatorët për  
   sëmundje të varshmërisë
Grantmarrësi:  OJAZAS, Mitrovicë
Shuma e miratuar: €23.896 
Vendi:    Mitrovicë, Kamenicë, 
Stërcë, Graçanicë.
Kohëzgjatja:  5 muaj
Data e nisjes:  Mars 2003

Projekti siguroi një mbështetje serioze për formimin 
dhe zhvillimin e rrjetit të edukatorëve për sëmundjet 
e varshmërisë në Kosovë (duhani, droga, alkooli). Ky 
rrjet ka aplikuar për tu bërë pjesë e rrjetit global të 
kësaj fushe. 120 të rinj të pakicave kosovare u trajnuan 
për të punuar si edukatorë kundër sëmundjeve të 
varshmërisë dhe fituan njohuritë e nevojshme për 
këtë profesion. Nga ana tjetër, përveç tyre, përfituan 
trajnime edhe një numër i madh nxënësish të shkollave 
të mesme si dhe anëtarë të OJQ-ve të pakicave.
Trajnimet u bënë në zonat e banuara kryesisht nga 
pakicat serbe e rome: Mitrovicë, Kamenicë, Stërpcë, 
Graçanicë.

Emri i projektit: Kursi i gjuhës shqipe dhe  
   kulturës shqiptare
Grantmarrësi:  AIDA, Prizren
Shuma e miratuar: €6.400 
Vendi:    Prizren
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2003

Përfituesit e këtij projekti ishin gra boshnjake të cilat 
kishin nivel arsimor relativisht të lartë, minimalisht 
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një diplomë fakulteti apo shkolle të lartë. Përmes 
kursve intensive të gjuhës shqipe, këtyre grave iu 
dhanë njohuritë e përparuar të gjuhës shqipe për të 
mundësuar punësimin e tyre në institucione vendore 
apo ndërkombëtare ku kërkohet dygjuhësia. Suksesi 
i projektit rriti mundësitë e tyre për punësim të 
qëndrueshëm si dhe i hapi rrugën një integrimi më të 
plotë në shoqërinë multietnike kosovare. Pjesa e parë 
e kurseve u zhvillua me mbështetjen e donatorit, 
ndërsa pjesa e dyte përmes një pagese modeste të 
vete përfitueseve.

Emri i projektit: Kurs i kompjuterëve
Grantmarrësi:  Internacionalna Bosnjacka  
   Organizacija Zelanih – Baja e  
   Pejës
Shuma e miratuar: €5.610 
Vendi:    Baja e Pejës
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2003

Projekti u siguroi disa anëtarëve të bashkësisë 
boshnjake të Pejës, aftësitë e nevojshme për 
përdorimin e kompjuterit në një nivel të mjaftueshëm 
për të lehtësuar punësimin e tyre në sektorë të 
ndryshëm ku ai përdoret. Kjo arritje ndihmoi jo 
vetëm përfituesit e drejtpërdrejtë, por natyrisht edhe 
familjet e tyre përkatëse. Në të njëjtën kohë, kurset 
ndihmuan edhe vetë OJQ-në organizatore për një 
përvojë interesante si një mundësi financimi në të 
ardhmen e veprimtarisë së saj në fushën e shërbimit 
publik në dobi të bashkësisë boshnjake.

Emri i projektit: Aftësimi dhe arsimimi, kusht  
   për punësim
Grantmarrësi:  Shoqata “Donika”
Shuma e miratuar: €1.600 
Vendi:    Prizren
Kohëzgjatja:  4 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2002 
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Duke parë problemet e shumta të punësimit në një 
rajon si Prizreni, shoqata “Donika” u angazhua në 
rritjen e mundësive të punësimit të një grupi grash 
nga bashkësi të ndryshme etnike të zonës, kryesisht 
ato gorane dhe boshnjake. Përfitueset morën pjesë 
në kurse të gjuhës shqipe si dhe kurse aftësimi për 
përdorimin e kompjuterit.Një nga rezultatet më 
pozitive të projektit ishte edhe vetë klima e qartë 
e bashkëpunimit dhe e miqësisë që u zhvillua gjatë 
kurseve midis grave të bashkësive të ndryshme dhe 
atyre shqiptare. 

Emri i projektit: Trajnim për krijimin e 
webfaqes dhe krijimi i një 
webfaqeje të përbashkët

Grantmarrësi:  Jelena Anzujska, Mitrovicë
Shuma e miratuar: €1.912,50 
Vendi:    Mitrovicë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Nëntor 2002

Projekti aftësoi 24 përfaqësues të OJQ-ve serbe të 
rajonit të Mitrovicës për krijimin e webfaqeve. Në fund 
të trajnimit u krijua edhe një webfaqe e përbashkët 
për paraqitjen e veprimtarisë së shoqërisë civile në 
rajon.Projekti u tregua i suksesshëm në paraqitjen 
e përvojave të suksesshme përmes mjeteve të 
reja të Multimedias dhe informimit të donatorëve 
për programet dhe punën e OJQ-ve pjesëmarrëse.
Gjithashtu projekti rriti mundësitë e kufizuara të 
komunikimit mes vetë aktorëve të shoqërisë civile 
dhe partnerëve të tyre.

Emri i projektit: Vendi nën diell
Grantmarrësi:  OJQ ROM, Prizren
Shuma e miratuar: €3.883 
Vendi:    Kosovë
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Janar 2003
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Projekti promovoi kulturën dhe identitetin e pakicës 
rome përmes organizimit të një serie mbrëmjesh të 
poezisë rome dhe debateve për historinë dhe kulturën 
rome në rajon.Të gjithë veprimtaritë u organizuan dhe 
u realizuan nga artistë romë, me pjesëmarrjen e një 
publiku multietnik si dhe atij ndërkombëtar. Projekti 
rezultoi i suksesshëm në përpjekjet për krijimin 
e një imazhi pozitiv të forcë krijuese dhe pasurive 
shpirtërore e kulturore të pakicës rome. Ai u kthye në 
një mjet të përshtatshëm dhe efikas për lehtësimin e 
përpjekjeve të kësaj pakice për një integrim të plotë 
në jetën publike kosovare.

Emri i projektit: Revistë e nxënësve të   
   shkollave fillore “Djulistan”
Grantmarrësi:  DUH, Prizren
Shuma e miratuar: €2.100 
Vendi:    Prizren
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Tetor 2002

Projekti konsistoi në botimin e një reviste mujore 
shkollore me qëllim ngritjen e nivelit kulturor të 
nxënësve, motivimin e tyre për punë dhe zhvillimin 
e shkathtësive të ndryshme si: realizimi i ideve, 
puna e pavarur apo në ekip, etj. Në këtë revistë u 
paraqitën kryesisht punimet e nxënësve: reportazhe, 
poezi, prozë dhe krijime të tjera artistike. Revista u 
shpërnda në të gjitha shkollat e Kosovës në të cilat 
zhvillohet mësim në gjuhën boshnjake. 

Emri i projektit: Koloni, shkolla e qeramikës
Grantmarrësi:  Future, Graçanicë
Shuma e miratuar: €6.650 
Vendi:    Brezovicë, Graçanicë, 
Prishtinë
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2002
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Ky projekt ishte i suksesshëm në ngritjen e nivelit 
kulturor dhe pasurimin e veprimtarive në rajonin e 
Graçanicës, zhvillimin e arsimit jashtë kurrikular, 
shkëmbimin e përvojave artistike të bashkësi 
të ndryshme etnike dhe zhvillimin e ndjenjës së 
tolerancës së ndërsjellë.Veprimtaritë kryesore të 
projektit ishin shkolla e qeramikës në Graçanicë, 
kolonia “Brezovica 2002” me pjesëmarrjen e 20 të 
rinjve shqiptarë, serbë, boshnjakë, turq dhe romë 
si dhe ekspozimi i punimeve të dy veprimtarive të 
mësipërme në Galerinë e Shtëpisë së Kulturës në 
Graçanicë dhe në Galerinë Kombëtare të Arteve në 
Prishtinë.

Emri i projektit: Ngritja e vetëdijes tek të  
   rinjtë për mbrojtjen e 
   mjedisit
Grantmarrësi:  Ekologsko Drustvo “Shara”,  
   Stërpcë
Shuma e miratuar: €4.180 
Vendi:    12 fshatra të komunës së 
Shtërpcës
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2002

Rritja e vetëdijes së të rinjve për mbrojtjen e mjedisit 
ishte synimi dhe rezultati themelor i arritur nga ky 
projekt i realizuar në një nga zonat më të bukura 
të Kosovës. Organizatorët ndërmorën dhe realizuan 
ligjërata publike me pjesëmarrjen e të rinjve të rajonit 
të Shtërpcës, shpërndanë posterë ndërgjegjësues si 
dhe prodhuan dhe transmetuan emisione në radiot 
vendore. Në të gjithë këto veprimtari me natyrë publike 
u angazhuan edhe personalitete publike vendore nga 
institucionet administrative dhe ato shëndetësore 
e mjedisore si dhe nga shoqëria civile dhe sektori i 
arsimit. Projekti ia doli mbanë me sukses të krijojë 
sensin e perspektivës tek të rinjtë e angazhuar në 
projekt.
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Emri i projektit: Kursi i kompjuterëve
Grantmarrësi:  Shoqata e Ashkalinjve për  
   Bashkëpunim
Shuma e miratuar: €4.840 
Vendi:    Medvec
Kohëzgjatja:  4 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2002

Një grup të rinjsh të papunë të fshatit Medvec ishin 
përfituesit kryesorë të këtij projekti. Në sajë të kurseve 
për kompjuter, ata u aftësuan të përdorin programet 
kryesore të nevojshme si kritere plotësuese për të 
rritur mundësitë e punësimit të tyre. Njohuritë e tyre 
u certifikuan me diploma të njohshme në tregun e 
punës nga punëdhënësit potencialë.

Emri i projektit: Programi informativ në   
   gjuhën boshnjake
Grantmarrësi:  OLQ “Mitrovica” - Mitrovicë
Shuma e miratuar: €11.650 
Vendi:    Mitrovicë
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2002

OJQ-ja “Mitrovica” zhvilloi një mënyrë interesante për 
të kontribuar në  përforcimin e ndjenjës së tolerancës 
multietnike në qytetin problematik të Mitrovicës. 
Ajo përdori radion si mediumi më i shpejtë dhe më 
i depërtueshëm tek publiku duke realizuar emisione 
informative lajmesh dy herë në ditë në gjuhën serbe. 
Këta emisione i destinoheshin dëgjuesve boshnjakë, 
serbë dhe romë të rajonit. Emisionet ndihmuan edhe 
në plotësimin e informacioneve jo të shumta të marra 
nga ky publik me informacione në gjuhën e tyre, në 
krijimin e një mjedisi bashkëpunues multietnik brenda 
vetë radios si dhe në shtrimin e disa problemeve të 
veçanta të bashkësive pakica.
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Emri i projektit: Kurse të kompjuterëve për 

fëmijët dhe të rinjtë me aftësi 
të kufizuara

Grantmarrësi:  Majka Devet Jugoviqa -  
   Graçanicë
Shuma e miratuar: €1.550 
Vendi:    Graçanicë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2002

Ky projekt iu dedikua mbështetjes së një grupi të 
gjerë fëmijësh dhe të rinjsh me aftësi të kufizuara 
nga bashkësia serbe dhe rome në Graçanicë. Këta të 
fundit përfituan nga kurse intensive të aftësimit për 
përdorimin e kompjuterit. Këta kurse ishin një hap i 
parë për t’i ndihmuar për tu integruar në shoqëri duke 
rritur ndjeshëm mundësitë e tyre reale për punësim 
dhe duke i mbështetur fuqishëm në risocializimin e 
tyre.

Emri i projektit: Kurse të gjuhës shqipe,  
   angleze dhe të kompjuterëve
Grantmarrësi:  Green – Bok - Pejë
Shuma e miratuar: €6.820 
Vendi:    Pejë
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2002

Ky projekt iu kushtua 40 anëtarëve të bashkësisë 
boshnjake në Pejë. Ata përfituan nga kurset e 
organizuara për gjuhën shqipe, angleze dhe kurset 
e kompjuterëve. Tërësia e kurseve u dha atyre 
mundësi më të mira për punësim në tregun vendor 
dhe natyrisht edhe mundësi më të mëdha për një 
integrim më të shpejtë në shoqërinë kosovare.Edhe 
ky projekt shërbeu gjithashtu për të vërtetuar se 
integrimi përmes punësimit është alternativa më e 
mirë dhe më e qëndrueshme për pakicat.
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Emri i projektit: Zastita Zivotne Sredine, 
Nacionalni Park “Shar 
Planina” – Spasimo Saru

Grantmarrësi:  Vjece Kongresa Bosnjackih  
   Intelektualaca - Prizren
Shuma e miratuar: €3.400 
Vendi:  Fshatrat: Recan, Planjan, 

Lubinje, Manastiricë, 
Nebregosht, Jablanicë.

Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Prill 2003

Malet e Sharrit janë një pasuri e madhe e natyrës 
së Kosovës dhe e popullit të saj, përfshi edhe e 
bashkësive të pakicave që jetojnë buzë tyre. Ky 
projekt arriti rezultate pozitive për ngritjen e vetëdijes 
për mbrojtjen e mjedisit dhe të natyrës në këta male. 
Ai pajisi anëtarët e pakicave boshnjake me njohuritë 
dhe trajnimin e duhur për themelimin e bizneseve të 
vogla ekologjike apo tregtare si p.sh grumbullimi dhe 
tregtimi i bimëve mjekësorë karakteristike për këtë 
zonë, apikultura (rritja e bletëve), etj.Për përfituesit 
e projektit u realizuan takime, ligjërata, seminare 
dhe veprimtari të tjera të rëndësishme edukuese dhe 
trajnuese.

Emri i projektit: Rrjeti trajnues dhe edukues
Grantmarrësi:  Ecim drejt – Plemetin,   
   Prishtinë 
Shuma e miratuar: €5.320 
Vendi:    Plemetin
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Prill 2003

Zhvillimi i aftësive të përdorimit të kompjuterit dhe 
të komunikimit në gjuhën angleze ishin metoda e 
zgjedhur nga projekti për të rritur ndjeshëm mundësitë 
e rreth 60 të rinjve kryesisht të pakicës serbe për tu 
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punësuar në të ardhmen e afërt.Kurset u zhvilluan 
nga mësues profesionistë përgjatë 3 muajve nga 
dy orë në ditë, ditë të javës.Projekti shërbeu edhe 
si një hap fillestar për rritjen e qëndrueshmërisë së 
OJQ-së organizuese, meqenëse kurset e financuara 
nga donatori, më vonë do të financohen nga pagesat 
modeste të të interesuarve të ardhshëm.

Emri i projektit: Qendra rinore
Grantmarrësi:  Kthimi në shtëpi – Batushë  
   – F.Kosovë
Shuma e miratuar: €6.500 
Vendi:    Bresje – F.Kosovë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Prill 2003

Një qendër e re rinore në Bresje, u dha mundësinë 
të rinjve të pakicave serbe, ashkalije dhe rome të 
përfitojnë nga kurse të gjuhës angleze, kurse të 
kompjuterëve dhe veprimtari të tjera shoqërizuese. 
Projekti mbështeti synimet e të rinjve për një integrim 
më të lehtë në shoqërinë kosovare përmes punësimit. 
Projekti u siguroi atyre edhe njohuritë e nevojshme 
për kërkimin e punës në tregun vendor.Gjithashtu 
projekti luajti një rol të rëndësishëm në shoqërizimin 
e tyre dhe në rritjen e qëndrueshmërisë së OJQ-së 
organizuese e cila planifikon veprimtari të ngjashme 
në të ardhmen.

Emri i projektit: Studio e hapur –   
   Institucionet kosovare në  
   shënjestër 
Grantmarrësi:  Qendra rinore “Shillovo”  
   – Shillovë – KK Gjilan
Shuma e miratuar: 14.667 euro
Vendi:    Shillovë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Prill 2003
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Projekti realizoi paraqitjen e kuptueshme të sistemit 
institucional kosovar publikut të gjerë duke bërë të 
mundur njohjen nga qytetarët dhe nxitjen për të 
marrë pjesë aktivisht në proceset e vendimarrjes. 
Organizatorët zgjodhën televizionet si mjetin më të 
mirë për realizimin e projektit. Ata realizuan dhe 
transmetuan 20 emisione televizive me pjesëmarrjen 
e përfaqësuesve të pushtetit vendor dhe qendror 
të Kosovës. Emisionet u realizuan në komunikim të 
drejtpërdrejtë me qytetarët përmes lidhjes telefonike. 
Temat e trajtuara ishin: punësimi, problemet e 
pronësisë, privatizimi, shëndetësia, arsimi, etj. Një 
pjesë e emisioneve u realizuan në terren për të qenë 
më pranë qytetarëve dhe shqetësimeve të tyre. 

Emri i projektit: Aftësimi profesional i   
   komunitetit ashkali
Grantmarrësi:  “Shpresa Demokratike”
Shuma e miratuar: €15.000
Vendi:    Podujevë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2002

Një seri profesionale trajnimesh lehtësoi synimin e 
pakicës ashkali të Podujevës: integrimin e anëtarëve 
të saj në jetën shoqërore e ekonomike të qytetit. Kjo 
u arrit përmes aftësimit në disa disiplina profesionale 
të të rinjve të kësaj pakice:elektroinstalues, 
kompjuterist, murator, zdrugthar, saldues, etj.Në 
të njëjtën kohë projekti synoi dhe arriti rezultate të 
dukshme në tejkalimin e problemeve të komunikimit, 
stereotipave negative e mbi të gjitha në përmirësimin 
e marrëdhënieve me anëtarët e bashkësive të tjera 
në qytet. 
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Emri i projektit: Revistë mujore “Dona”
Grantmarrësi:  Dona - Shtërpcë
Shuma e miratuar: €2.760 
Vendi:    Shtërpcë
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Shkurt 2003

Projekti synoi dhe realizoi me sukses ngritjen e nivelit 
të informimit të bashkësisë serbe në gjuhën e vet, 
avancimin e rolit të gruas serbe në shoqëri, promovimi 
i politikave emancipuese dhe ato të barazisë gjinore, 
si dhe përmirësimin e ndërveprimit në mes të individit 
dhe bashkësisë së tij.Më konkretisht granti i dhënë 
ndihmoi organizatorin për botimin e një reviste mujore 
e cila i kushtohej kryesisht femrave serbe dhe që 
kishte në përmbajtjen e saj: informacione për ngjarjet 
në Kosovë dhe veçanërisht në komunën e Shtërpcës, 
shkrime për shoqërinë demokratike dhe kontributin 
e individit për konsolidimin e institucioneve të saj, si 
dhe materiale për mbrojtjen shëndetësore të gruas. 
Botimi i revistës ishte shumë i rëndësishëm për të 
plotësuar edhe tregun e varfër të botimeve të këtij 
lloji në gjuhën serbe.

Project title:  Workshop: “Protection of  
   Children’s Rights”.
Grantee:  Human Rights Centre at  
   Pristina University.
Budget approved: €2.556 
Location:   Prishtina
Duration:  15 days
Inception date: May 2002

The project was implemented in a rather specific 
area: the protection of children’s rights. The project 
gave valuable contribution to understanding and 
respecting children’s rights and the implementation 
of standards and values of human rights in general, 
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with special focus on people that deal or will deal with 
this issue in the future: students of Faculty of Law, 
students of the Department of Political Sciences and 
social workers and pedagogues from all communities 
in Kosovo.

The workshop, which was organised by the Human 
Rights Centre at Pristina University, provided 
opportunities for understanding the international 
standards of protection of children’s rights and the 
level of the protection of their rights within the 
Constitutional Framework of Kosovo.

The workshop also prepared information material on 
human rights in general.
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KULTURA
Emri i projektit: Promovimi i vlerave letrare
Grantmarrësi:  Rozafa, Prishtinë
Shuma e miratuar: 14.100 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001

Projekti u realizua duke patur parasysh nevojën 
për të promovuar leximin e librit, lënë në harresë 
për shkak të problemeve të tjera shoqërore. Ai u 
zhvillua në tre nivele: promovimi i veprave të reja 
letrare të autorëve kosovarë për t’i sjellë ata më prnë 
lexuesit dhe vëmendjes së shoqërisë, organizimi 
i një debati publik me temë “Shkrimtari, shoqëria, 
shteti” në bashkëpunim me Degën e Letërsisë 
Shqipe të Universitetit të Prishtinës, si dhe botimi i 
një përmbledhjeje me punime shkencore estetike, 
ligjërata universitare dhe kritika letrare mbi botimet 
e reja.Projekti është ideuar edhe si një mbështetje 
për zhvillimin e tregut të botimit si mjet promovues i 
vlerave kulturore të transmetuara nëpërmjet librit.

Emri i projektit: Fushatë për ngritjen e   
   vetëdijes dhe kulturës   
   ekologjike
Grantmarrësi:  Shoqata e ekologëve të  
   Kosovës
Shuma e miratuar: €6.415 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Tetor 2002

Ky projekt synoi dhe kontriboi për ndërgjegjësimin e 
ngritjen e vetëdijes dhe kulturës ekologjike te nxënësit 
dhe arsimtarët e shkollave fillore dhe të mesme. 
Veprimtaritë kryesore ishin organizimi i ligjëratave 
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në një numër të konsiderueshëm shkollash fillore 
e të mesme të Kosovës me fokusin te formësimi i 
një kulture dhe ndërgjegjieje ekologjike te brezi i 
ri, si dhe botimi dhe shpërndarja falas e broshurës 
“Bontoni ekologjik” në të njëjtat shkolla.

Emri i projektit: Balkan Talks
Grantmarrësi:  Art Center
Shuma e miratuar: 13.000 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2001

Shkëmbimet kulturore ndërballkanike ishin në qendër 
të vëmendjes së këtij projekti, duke synuar zhvillime 
të përbashkëta kulturore përmes shkëmbimit të 
përvojave pozitive mes krijuesve dhe menaxherëve 
të artit dhe kulturës. Projekti u realizua në trajtën e 
ligjëratave të drejtuara nga artistë ballkanikë si dhe 
një seri tryezash të rrumbullakëta me artistë, kuratorë, 
teoricienë dhe drejtues të institucioneve të ndryshme 
kulturore. Bisedat u përqendruan në problemet 
aktuale të artit dhe kulturës si dhe mundësitë që hap 
komunikimi mes krijuesve ballkanikë në ditët e sotme. 
Artistët dhe njerëzit e artit patën mundësi të lidhin 
kontakte të reja me homologët e tyre ballkanikë.

Emri i projektit: Premtuesit
Grantmarrësi:  Qendra për përparimin dhe  
   edukimin e arsimit
Shuma e miratuar: 2.505 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001

Ky projekt ishte një mbështetje që ju dha brezit të 
sapodiplomuar të degës së artit figurativ, të cilët 
nuk kanë patur mundëisnë më parë të ekspozojnë 
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punimet e tyre në kushtet e vështira të pasluftës 
ku shpehs arti nuk është prioritet.Ekspozita në fjalë 
shërbeu jo vetëm si një mundësi për të rinjtë, por 
edhe si një nxitje për një interesim më të madh të 
publikut artdashës për vepritmari të tilla. 

Emri i projektit: Të gjithë në valle
Grantmarrësi:  Hapi i ri
Shuma e miratuar: 7.500 DM
Vendi:    Prizren
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2001

Mbështetja e dhënë nga KCSF-ja i krijoi mundësinë 
shoqatës “Hapi i ri” nga Prizreni për të organizuar 
një festival folklorik multietnik si dhe një ekspozitë 
të veshjeve popullore të bashkësive të ndryshme 
etnike.
Kjo nismë arriti të promovojë jo vetëm pasurinë 
shpirtërore dhe materiale të bashkësive të ndryshme, 
por edhe sensin e tolerancës dhe bashkëjetesës.

Emri i projektit: Jazz in the house
Grantmarrësi:  Urban FM
Shuma e miratuar: 6.000 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2001

Ky projekt solli në Prishtinë grupin zvicerian Kapsamun, 
i cili performon muzikë jazz nisur nga motive të 
muzikës folklorike shqiptare. Koncerti i hapi rrugën 
njohjes së muzikantëve kosovarë me kolegët e tyre 
evropianë si dhe me punën e tyre në një fushë të tillë 
interesante. Nga ana tjetër, koncerti u konceptua si 
një hap i parë drejt organizimit të një festivali jazz 
në Prishtinë me pjesëmarrje të artistëve vendas dhe 
atyre ndërkombëtarë.
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Emri i projektit: Bienali i 10-të ndërkombëtar  
   i Evropës
Grantmarrësi:  Qendra Kreative Studentore
Shuma e miratuar: 5.550 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2001

Deri vonë arti kosovar ka qenë relativisht i mbyllur 
ndaj veprimtarive ndërkombëtare. Mbështetja e 
dhënë kësaj nisme arriti tu japë mundësinë 7 artistëve 
kosovarë të paraqesin krijimet e tyre në fusha të 
ndryshme në një veprimtari të rëndësishme siç ishte 
Bienali i 10-të Ndërkombëtar i Evropës.Kjo nismë ia 
doli mbanë të japë edhe një imazh të ndryshëm të 
Kosovës si një vend që prodhon art dhe kulturë, përtej 
informacionit të thjeshtëzuar që paraqesin mediat.

Emri i projektit: Java e dizajnit kosovar
Grantmarrësi: Qendra e Artit, Galeria e 

Arteve, Vizioni i Ri 2000+ 
dhe Rinia e Prizrenit

Shuma e miratuar: 12.610 DM
Vendi:    Prishtinë, Prizren, 
Gjakovë
Kohëzgjatja:  2 muaj 
Data e nisjes:  Tetor 2001

Java e dizajnit kosovar i dha hapësirën e duhur 
promovimit të vlerave të dizajnit kosovar nëpërmjet 
institucioneve të artit dhe mediave, si dhe sendërtoi 
bashkëpunimin e organizatave të artit duke lehtësuar 
edhe rrjetëzimin e tyre.Ky ishte një projekt i 
përbashkët i 2 institucioneve të artit dhe kulturës 
kosovare, që në njëfarë mënyre përbënte një risi, për 
aq sa bashkorganizatorët ishin nga shoqëria civile, 
institucionet publike si dhe biznesi privat.
Projekti u konceptua në 3 nivele: ekspozim i punës 
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së të kaluarës në fushën e dizajnit, ligjërata dhe 
debate mbi artin e dizajnit në Galerinë e Arteve, si 
dhe paraqitje e veprimtarive kryesore në media.

Emri i projektit: 40 vjet rrugëtim
Grantmarrësi:  Qendra e Pionierëve
Shuma e miratuar: 3.400 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Nëntor 2001

40 vjetori i Qendrës së Pionierëve në Prishtinë shërbeu 
si një motiv për të mbledhur dhe shoqërizuar fëmijë 
nga treva të ndryshme përmes përvojave artistike 
folklorike e artistike. Në të njëjtën kohë, kjo nismë 
forcoi lidhjet e miqësisë mes fëmijëve pjesëmarrës 
nga Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia e Kosova. 
Veprimtaritë mbështetëse ishin një festival me këngë 
e valle folklorike, biseda joformale mes fëmijëve, 
si dhe transmetim në mediat elektronike i disa prej 
momenteve më të bukura të takimeve.

Emri i projektit: Shfaqja “Kronisti i të   
   vrarëve”
Grantmarrësi:  AKT
Shuma e miratuar: 7.600 DM
Vendi:    Kosovë
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Tetor 2001

Shfaqja “Kronisti i të vrarëve” ishte shfaqur më parë 
me sukses në Oslo në kuadër të një veprimtarie 
të titulluar “Arti kundër dhunës” dhe të organizuar 
nga Ministria e Jashtme Norvegjeze. Organizatorët 
vendosën të paraqesin këtë shfaqje edhe përpara 
publikut kosovar dhe kjo u bë e mundur falë grantit 
të dhënë ngë KCSF-ja. Shfaqja, jo vetëm përcolli 
mesazhin e paqes, por edhe tërhoqi vëmendjen e 
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artdashësve dhe kontriboi në ringjalljen e interesit 
për teatrin.

Emri i projektit: Simbolet e luftës dhe të  
   paqes
Grantmarrësi:  VIART
Shuma e miratuar: 13.100 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes: T etor 2001

Kjo nismë synoi krijimin e një skulpture me materiale 
të përdorura për armatime gjatë luftës. Skulptura 
u destinua për një shesh të Gjakovës dhe përbënte 
në vetvete një simbol të ndërtimit të paqes duke 
tejkaluar tragjedinë e luftës. Krijimi i një vepre arti, 
simboli të paqes, me armët si simbol i luftës, shërbeu 
edhe për të ndërgjegjësuar qytetarët për rëndësinë e 
bashkëjetesës dhe nevojën e angazhimit për ruajtjen 
e paqes.

Emri i projektit: Ta ruajmë muzikën tonë  
   korale
Grantmarrësi:  Kori i Burrave
Shuma e miratuar: 51.460 DM
Vendi:    Prishtinë, Gjakovë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2001

Projekti dhë nja ndihmesë të pazevendësueshmë në 
ruajtjen e traditës korale në Kosovë, duke mundësuar 
vazhdimin e veprimtarisë profesionale të Korit të 
Burrave dhe duke u bërë trampolinë për krijimin e 
Korit të Vajzave. Veprimtaria u mbështet tek dëshira 
për të ruajtur trashëgiminë e pasur 35 vjeçare të 
Korit të Burrave të Gjakovës.Gjatë këtyre viteve, Kori 
i Burrave ka qene një nga elementët kulturorë më 
dinjitozë në paraqitjen e trashëgimisë shpirtërore 
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të popullit të Kosovës dhe projekti ishte një hap i 
rëndësishëm për të hapur rrugën e vazhdimit dhe 
pasurimit të kësaj paraqitjeje.

Emri i projektit: Magjistari nga Ozi
Grantmarrësi:  Teatri Kombëtar
Shuma e miratuar: 22.000 DM
Vendi:    Kosovë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2001

Edhe kjo nismë u tregua e suksesshme duke realizuar 
synimin e saj kryesor për rikthimin e publikut në sallat 
e teatrit, por kësaj rradhe ishte fjala për publikun e ri të 
përbërë kryesisht nga fëmijë dhe adoleshentë.Përmes 
inskenimit të një shfaqjeje të njohur unviersalisht në 
të gjithë botën, artistët ngjallën te brezi i ri frymën 
e kulturës teatrore dhe inkurajuan një vështrim të 
ri mbi veprimtaritë kulturore. Shfaqja u realizua 
në bashkëpunim me Teatrin Muz nga Holanda dhe 
shërbeu edhe si një test i parë i binjakëzimit të dy 
teatrove.

Emri i projektit: Mbledhja dhe evidentimi  
   filmik i lojërave të vjetra  
   teatrore
Grantmarrësi:  SYTHI
Shuma e miratuar: 9.500 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2001

Rreth 100 lojëra teatrore të disa zonave të Kosovës u 
regjistruan në video dhe pas një editimi të kujdesshëm 
iu dhanë për arkivim institucioneve kulturore 
kryesore. Kjo bëri të mundur shpëtimin dhe ruajtjen 
e një pasurie të madhe teatrore të vlefshëm për të 
gjithë kulturën shqiptare. Materialet do të jenë të 
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përdorueshme nga studiuesit, etnologët dhe estetët 
kosovarë e të huaj, por do të përbëjnë edhe një bazë 
të mirë studimi për studentët e dramaturgjisë dhe 
aktrimit. 

Emri i projektit: Informacion - Instalacion
Grantmarrësi:  VIART
Shuma e miratuar: 3.010 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2001

Ekspozita e instalacionit organizuar nga VIART kishte 
të veçantë ndërtimin mbi bazën e ndërveprimit me 
publikun. Si një shfaqje që përbën risi për artdashësit 
kosovarë, kjo eskpozitë tërhoqi vëmendjen e publikut 
dhe krijoi një shembull pozitiv të funksionimit 
të veprimtarive të artit përmes nismave të tilla. 
Ekspozita u krijoi mundësi gjithashtu artistëve të rinj 
të shprehen në kushte jo dhe aq të favorshme për 
artin dhe veprimtari të ngjashme.

Emri i projektit: Mileniumi artistik
Grantmarrësi:  SHKA “Ramiz Sadiku”
Shuma e miratuar: 15.000 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Tetor 2001

Rreth 200 studentë të ansamblit akademik përfituan 
nga ky projekt i cili u mundësoi të vazhdojnë 
përgatitjen profesionale. Përkrahja një-vjeçare për 
punën e ansamblit ishte vendimtare për shpëtimin 
e një tradite dhe përvoje pune më se 35 vjeçare. 
Ansambli, falë mbështetjes, siguroi vazhdimësinë 
e punës dhe nisi punën për realizimin e një sërë 
shfaqjesh, paralelisht me përgatitjen e brezit të ri të 
artistëve.
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Emri i projektit: Perlat e kulturës popullore  
   prizrenase
Grantmarrësi:  Shoqata “Shtjefën Gjeçovi”
Shuma e miratuar: 20.500 DM
Vendi:    Prizren
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Tetor 2001

Organizatorët e projektit përmblodhën me kujdes 
dhe më pas botuan një përmbledhje të hollësishme 
tekstuale dhe fotografike të elementëve kryesorë të 
trashëgimisë kulturore të zonës së Prizrenit. Botimi u 
përkthye edhe në gjuhët angleze dhe frënge në mënyrë 
që të jetë i përdorueshëm edhe nga vizitorë të huaj.
Një nga vlerat e projektit ishte edhe ndërgjegjësimi 
i qytetarëve për vlerat vendore si dhe për ruajtjen e 
tyre.

Emri i projektit: Seminari i XX-të për Gjuhë  
   dhe Letërsi Shqipe
Grantmarrësi:  Fakulteti Filologjik
Shuma e miratuar: 35.000 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Gusht 2001

Kjo nismë tradicionale tashmë mblodhi në Prishtinë 
albanologë, gjuhëtarë dhe ekspertë të ndryshëm për 
të diskutuar për zhvillimet e gjuhës, letërsisë dhe 
kulturës shqiptare. Seminari u shoqërua me seksione 
shkencore, ligjërata, diskutime shkencore si dhe 
kurse intensive të gjuhës shqipe për pjesëmarrës 
ndërkombëtarë. Veprimtaria shërbeu si një mjet 
identifikimi i problemeve me të cilat ndeshet kultura 
shqiptare në këtë fazë të saj si dhe si një nxitje për 
studiuesit e rinj për të kontribuar në zhvillimin e 
shkencave të etnologjisë, sociologjisë, gjuhësisë dhe 
estetikës.
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Emri i projektit: “Ne” - 10 krijues të rinj  
   kosovarë
Grantmarrësi:  Galeria e Arteve të Kosovës
Shuma e miratuar: €2.096 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  2 javë
Data e nisjes:  Shkurt 2002

Rezultati themelor i arritur nga kjo veprimtari ishte 
promovimi i artistëve të rinj kosovarë si dhe nxitja 
që iu dha atyre publikisht për të ndërmarrë edhe në 
të ardhmen nisma të tilla kolektive apo vetjake për 
paraqitjen e punimeve të tyre në publik. Projekti ishte 
i rëndësishëm për shkak të rëndësisë dhe vëmendjes 
modeste që i kushtohet arteve në kushtet e vështira 
sociale e ekonomike të pasluftës.

Emri i projektit: Video Art Fest
Grantmarrësi:  Qendra e Artit Bashkohor
Shuma e miratuar: 29.100 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001

Kjo veprimtari synoi dhe arriti jo vetëm paraqitjen e 
punimeve të krijuesve kosovarë, por edhe rritjen e 
aftësive të tyre profesionale dhe përgatitjen paraprake 
për të dalë në skenat evropiane përmes bashkëpunimit 
me një organizatë artistike nga Austria. Festivali i 
organizuar i videos përmblodhi 10 punime të artistëve 
të rinj kosovarë. Një ekspert austriak trajnoi artistët e 
rinj në lidhje me teknika të reja bashkohore.Projekti 
shërbeu edhe për të diskutuar në lidhje me përdorimin 
e krijimeve në fushën e videos për të kontribuar në 
proceset e pajtimit dhe bashkëjetesës multikulturore. 
Rëndësia e këtij projekti vjen edhe nga fakti se 
veprimtari të ngjashme në këtë fushë specifike kanë 
qenë tepër të rralla.
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Emri i projektit: Ekspozitë
Grantmarrësi:  Akademia e Shkencave dhe 
   e Arteve e Kosovës
Shuma e miratuar: €8.950 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Nëntor 2002

Akademia e Arteve dhe e Shkencave e Kosovës 
organizoi hapjen e ekspozitës së përbashkët të 
antarëve të Akademisë në të cilën u përfshinë 
veprat e Ibrahim Kodrës, Muslim Mulliqit, Gjelosh 
Gjokajt, Rexhep Ferrit dhe Tahir Emrës. Paralelisht 
me ekspozitën u botua edhe një katalog në trajtën 
e një monografie të opusit krijues të secilit prej 
antarëve të paraqitur. Projekti promovoi krijimtarinë 
shumëvjeçare të autorëve të lartpërmendur si dhe 
inkurajoi vëmendjen e publikut ndaj veprimtarive të 
tilla kulturore.  

Emri i projektit: Festivali i II Ndërkombëtar 
   i Këngës dhe Valleve për  
   Fëmijë “Ylberi”
Grantmarrësi:  Qendra e Pionierëve,   
   Prishtinë
Shuma e miratuar: €2.050 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2002

Festivali i II Ndërkombëtar i Këngës dhe Valleve për 
Fëmijë “Ylberi” është një veprimtari tradicionale në 
të cilën u promovuan vlerat e kulturës kosovare dhe 
ato rajonale. Në të morën pjesë me krijimet e tyre 
artistë nga Shqipëria, Kosova, Kroacia, Bosnja e 
Hercegovina, Italia, Mali i Zi e Maqedonia. Një nga 
sukseset e festivalit ishte edhe kontributi në gjallërimin 
e jetës kulturore të fëmijëve përmes veprimtarive të 
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tilla jashtëshkollore, që mungojnë përgjithësisht në 
Kosovë. 

Emri i projektit: Pjesëmarrja në Takimin e 
   VIII Vjetor të Shoqatës  
   Evropiane të Arkeologëve
Grantmarrësi:  Muzeu i Kosovës
Shuma e miratuar: €2.400 
Vendi:    Selanik
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2002

Në sajë të mbështetjes dhënë kësaj nisme, një 
përfaqësues i Muzeut të Kosovës dhe arkeologëve 
kosovarë mori pjesë në Takiminn e VIII Vjetor të 
Shoqatës Evropiane të Arkeologëve, zhvilluar në 
Selanik të Greqisë me pjesëmarrjen e arkeologëve 
nga mbarë bota. Projekti arriti të realizojë me sukses 
paraqitjen dinjitoze të kulturës së bronzit në Kosovë, 
në këtë veprimtari ndërkombëtare. Kjo veprimtari 
ishte e rëndësishme edhe për faktin se në të shkuarën 
arkeologjia kosovare është censuruar dhe dëmtuar 
rëndë nga regjimi pararendës. 

Emri i projektit: Botimi i revistës “Dardania  
   Sacra”
Grantmarrësi : Dardania Sacra
Shuma e miratuar: €2.800 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  4 muaj
Data e nisjes:  Shkurt 2003

Botimi i revistës “Dardania Sacra” mundësoi paraqitjen 
përpara publikut kosovar të punimeve profesionale 
e shkencore të rreth 100 ekspertëve në fushat e: 
historisë dhe arkeologjisë, etnologjisë dhe folklorit, 
gjuhës dhe letërsisë, arteve figurative, aplikative, 
skenike dhe muzikore, të drejtave dhe lirive të 
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njeriut, institucioneve të demokracisë përfaqësuese, 
komunikimit masiv dhe çështjeve të multikulturalizmit. 
Projekti realizoi më së mirë bashkëpunimin në 
përmasa të gjera të profesionistëve të këtyre fushave 
nga Kosova dhe jashtë saj. Revista shërbeu edhe si 
një burim i dobishëm bibliografik për studentët dhe 
studiuesit e tjerë.

Emri i projektit: Drama “Karoli”
Grantmarrësi:  Qendra eArteve Pamore  
   “Multimedia”
Shuma e miratuar: €6.500 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Shkurt 2003

Ky projek mundësoi përgatitjen dhe paraqitjen para 
publikut të shfaqjes teatrale “Karoli” të autorit polak 
Slavomir Mrozhek dhe me regji të regjisorit kosovar 
Bekim Lumi. Shfaqja e realizua në kuadër të një 
fushatë më të gjerë kundër mbajtjes së armëve të 
paligjshme, duke dhënë një mesazh të fuqishëm për 
luftimin e kësaj dukurie dhe ndërgjegjësimin për një 
veprim individual e kolektiv për këtë. Shfaqja hyri në 
repertorin e rregullt të Teatrit Dodona dhe pati sukses 
të konsiderueshëm te spektatori. 

Emri i projektit: Urat
Grantmarrësi:  Qendra për Përparimin dhe  
   Edukimin e Arsimit”, Ferizaj.
Shuma e miratuar: €7.977 
Vendi:    Tiranë, Shqipëri.
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2002

Ky projekt synoi dhe arriti të promovojë vlerat e 
kulturës kosovare dhe sidomos vlerat krijuese të saj 
në rajon dhe më veçanërisht në Shqipëri. Kjo u bë 
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përmes organizimit të nje ekspozite të artistëve të 
rinj nga e gjithë Kosova në kryeqytetin e Shqipërisë. 
Ekspozita ia doli të ngjallë interesim të madh tek 
publiku i Tiranës për arritjet bashkohore të artit 
kosovar. 

Emri i projektit: Shkolla e Fotografisë   
   Dixhitale
Grantmarrësi:  Relax - Prizren
Shuma e miratuar: €4.720 
Vendi:    Prizren
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Prill 2003

Projekti mundësoi organizimin e një kursi 1 mujor 
të fotografisë dixhitale për 20 të rinj të bashkësisë 
boshnjake, turke, rome, ashkali dhe shqiptare nga 
zona e Prizrenit. Pas përfundimit të kursi u organizua 
një ekspozitë me punimet më të mira të pjesëmarrësve 
në projekt. Kjo ishte një nismë e veçantë jo thjesht 
për aftësimin e grupit të të rinjve për fotografinë 
dixhitale artistike, por edhe për rritjen e mundësive 
të tyre për punësim e mbi të gjitha për shoqërizimin 
e tyre dhe rritjen e mundësive për një integrim më 
të lehtë me njeri-tjetrin dhe në gjirin e shoqërisë 
kosovare në përgjithësi. 

Emri i projektit: Java e Dodonës “10 vjetori i  
   Teatrit Dodona”
Grantmarrësi:  Teatri “Dodona”
Shuma e miratuar: €14.400 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Nëntor 2002

Teatri “Dodona”, me traditë të mirënjohur në Kosovë, 
organizoi një javë teatrore me rastin e 10-vjetorit 
të fillimit të vepritmarisë së tij. Mbështetja e dhënë 
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nga FKSHC-ja mundësoi përmes kësaj jave teatrore 
afirmimin e vlerave artistike të teatrit, ngjalljen e 
ofertës kulturore në Prishtinë si dhe reflektimin dhe 
analizimin e gjendjes së kulturës në ditët e sotme.
Granti i dhënë shërbeu për të mbledhur dhe kompletuar 
dokumentet e lidhura me shfaqjet, realizimin e një 
premiere ditën e parë të veprimtarisë, organizimin e 
një retrospektive të teatrit, organizimin enjë ekspozite 
mbi të shkuarën si dhe të një tryeze të rrumbulakët 
me temën “Kultura dhe arti i qëndresës në vitet ’90 
dhe roli i “Dodonës”.

Emri i projektit: Unë jam krenar që jam  
   qytetar i Prizrenit
Grantmarrësi:  Kolping Kosova, Prizren
Shuma e miratuar: €5.180 
Vendi:    Prizren
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Shkurt 2003

Mbrojtja e vlerave kulurore të qytetit të Prizrenit 
dhe ndërgjegjësimi për rëndësinë e tyre ishin 
kontributi i këtij projekti. Organizatorët realizuan 
një seri emisionesh radiofonike dhe televizive me 
pjesëmarrjen e personaliteteve më të rëndësishme 
publike të Prizrenit, tre seminare publikë të drejtuar 
nga ekspertë të historisë, etnologjisë dhe restaurimit 
si dhe disa koncerte me grupet muzikore më të 
preferuara për të rinjtë. Slogani i fushatës ishte i 
njëjti në të gjithë veprimtaritë: “Una jam krenar që 
jam qytetar i Prizrenit”.

Emri i projektit: Vizioni i ri
Grantmarrësi:  Vizioni i ardhmërisë, Shtime
Shuma e miratuar: €4.400 
Vendi:    Shtime
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Nëntor 2002
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Edhe ky projekt shfrytëzoi mundësitë që jep arti 
dhe argëtimi për të ndërgjegjësuar dhe ndihmuar të 
rinjtë e komunës së Shtimes për një nivel më të lartë 
tolerance dhe bashkëpunimi multietnik. Përfituesit, 
rreth 50 të rinj shqiptarë dhe ashkalinj, u angazhuan 
në veprimtari të ndryshme kulturore, trajnime për 
valle dhe teatër, duke patur si qëllim bashkëpunimin 
pa dallime etnike. Në të njëjtën kohë, veprimtaritë 
rritën edhe nivelin e pjesëmarrjes së të rinjve në 
fushën e kulturës.

Emri i projektit: Monologët e vaginës
Grantmarrësi:  Teatri “ODA”
Shuma e miratuar: €10.700 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Shkurt 2003

Ky projekt mundësoi realizimin e shfaqjes teatrore 
“Monologët e vaginës” nga regjisori Ilir Bokshi. 
Shfaqja provokoi reagime të ndryshme, por të forta 
për tema që janë tabu në shoqërinë kosovare. Në 
këtë mënyrë ajo shërbeu për të ecur drejt formësimit 
të një publiku të kultivuar me shije dhe kërkesa të 
larta estetike në fushën e teatrit. Kjo nisme ishte 
shumë e rëndësishme edhe për vetë faktin se i dha 
frymëmarrje dhe hapësirë të veçantë teatrit alternativ 
në Kosovë duke rritur edhe spektrin e vlerave artistike 
që kjo gjini i ofron publikut kosovar.

Emri i projektit: Ekspozita mbarëshqiptare e  
   femrës krijuese
Grantmarrësi:  Art Center, Prishtinë
Shuma e miratuar: €400 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  1 javë
Data e nisjes:  Shkurt 2003
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Mbështetja e dhënë, megjithëse modeste ndihmoi 
në paraqitjen dinjitoze të krijimtarisë së femrës 
kosovare në një ekspozitë me përmasa rajonale. 
Përveç ekspozitës, projekti realizoi edhe disa tryeza 
të rrumbullakëta dhe debate mbi zhvillimet aktuale të 
artit shqiptar në rajon.

Emri i projektit: Tingujt e flauteve nga   
   Evropa  Juglindore dhe 
   Qendrore
Grantmarrësi:  Fryma e Re, Prishtinë
Shuma e miratuar: €15.850 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2002

Projekti në fjalë përfshiu brenda një hapësire 5 ditore: 
një seminar, tri mbrëmje muzikore, paraqitjen e një 
dokumentari kulturore si dhe ligjëratat e flautistit të 
njohur botëror P.Y.Artaud. Në këtë veprimtari morën 
pjesë artistë flautistë të njohur nga Slovenia, Kroacia, 
Bosnja e Hercegovina, Shqipëria, Bullgaria, Mali i Zi, 
Zvicra e Kosova.Kontributi kryesor i projektit ishte 
krijimi i rrjetit të muzikantëve të rinj nga Evropa 
Juglindore dhe Qendrore, ringjallja e interesimit për 
krijimtarinë që lidhet me këtë instrument të veçantë, 
dhe pasurimi i jetës artistike në Prishtinë. 

Emri i projektit: Mbledhja e 9-të vjetore e  
   Shoqatës Evropiane të 
   Arkeologëve
Grantmarrësi:  Muzeu i Kosovës
Shuma e miratuar: €2.450 
Vendi:    Shën Petërsburg
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2003
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Granti i dhënë nga FKSHC-ja bëri të mundur 
pjesëmarrjen në këtë konferencë evropiane të 
specialistëve nga Kosova dhe paraqitjen e studimeve 
të deritanishme mbi trashëgiminë kulturore 
arkeologjike të Kosovës për periudhën midis viteve 
900 dhe 400 para erës sonë. Pjesëmarrja shërbeu si 
një mjet i rëndësishëm për ngjalljen e interesimit të 
arkeologëve evropiane për këtë pjesë të lashtësisë së 
Kosovës duke nxitur veprimtari kërkuese e studimore 
në të ardhmen.

Emri i projektit: Kurs ndërveprues i artit  
   bashkohor
Grantmarrësi:  Qendra e Artit Bashkohor,  
   Prishtinë
Shuma e miratuar: €16.630 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Nëntor 2002

Qendra e Artit Bashkohor organizoi një kurs/seminar 
ndërveprues për artin bashkohor duke patur për 
tema të ligjëratave gjinitë e video artit, instalacionit, 
hepeningut, body aart, land art, multimedia, artit 
dixhital, performancës, etj. Përveç ligjëratave u 
organizuan edhe paraqitje të krijimeve më të veçanta 
si dhe studime kritike a analitike mbi punimet 
pjesëmarrëse e ato retrospektive. Kjo nismë ndihmoi 
krijuesit e rinj të Kosovës të njihen me parimet dhe 
prirjet themelore të artit modern duke u forkusuar 
sidomos në ato forma të shprehjes artistike që nuk 
kanë gjetur ende hapësirën e nevojshme në skenën 
artistike kosovare. 
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Emri i projektit: Programe për zhvillimin 
   e kulturës skenike dhe 
   filmike në Kosovë
Grantmarrësi:  Sythi, Prishtinë
Shuma e miratuar: €27.600 
Vendi:    Prishtinë, Pejë, Ferizaj, 
Mitrovicë, Vushtrri, Gjilan.
Kohëzgjatja:  9 muaj
Data e nisjes:  Shtator 2002

Edhe ky projekt u tregua i dobishëm në përkrahjen 
e nismave të reja të zhvillimit të kulturës kosovare. 
Projekti ndahej në 5 programe: akademia e 
lëvizshme për teatër dhe film (në formën e një 
trajnimi të krijuesve të rinj të teatrove kosovare), 
programi i stimulimit të dramaturgjisë kombëare 
(seminare me të rinjtë që kanë përfunduar studimet 
e dramaturgjisë), arkivimi i shfaqjeve sipas sezoneve 
dhe krijimi i bibliografisë së artistëve të skenës, 
mbështetja e inskenimit të shfaqjeve të reja që 
shoqërojnë programin, përgatitja dhe botimi i revistës 
“Teatri”.Kjo nismë mbarëkosovare dha një kontribut 
të vyer për zhvillimin e arteve skenike në Kosovë 
duke mbështetur mbi të gjitha përpjekjet krijuese të 
artistëve të rinj të cilët detyrohen të përballen me 
një realitet të vështirë relativisht të pafavorshëm për 
veprimtaritë kulturore.
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RINIA
Emri i projektit: Praktikimi i hulumtimit   
   shoqëror
Grantmarrësi:  Qendra për Hulumtime   
   Politike dhe Sociale
Shuma e miratuar: €8.486 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Prill 2003

QHPS-ja krijoi kapacitetet profesionale të një 
grupi studiuesish të rinj në cilësinë e analistëve 
dhe hulumtuesve shoqërorë për të studiuar krizat 
politike, ekonomike dhe shoqërore. Gjithashtu 
projekti shërbeu për të fuqizuar mendimin kritik tek 
përfituesit, duke u dhënë atyre aftësitë e duhura 
për të ndihmuar institucionet përmes hulumtimit 
shkencor të situatave të ndryshme dhe përcaktimit të 
metodave dhe mjeteve për zgjidhjen e problematikave 
të kohës.Veprimtaritë përfshinë organizimin e një 
kursi mbi metodat e hulumtimit shoqëror bashkohor 
si dhe hulumtimin konkret të problemeve të realitetit 
kosovar, të botuara më pas në trajtën e raporteve mbi 
studime të veçanta.

Emri i projektit: Nxitja për fillime të reja
Grantmarrësi:  Shoqata Edukativo-Arsimore  
   “Pedagogu”
Shuma e miratuar: €12.035 
Vendi:    Gjilan
Kohëzgjatja:  2 muaj 
Data e nisjes:  Prill 2003

Integrimi i 500 të rinjve të të gjithë etnive në proceset 
shoqërore që synojnë ndërtimin e një të ardhmeje të 
përbashkët ishte rezultati thelemor i këtij projekti të 
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zhvilluar në Gjilan. Përgjatë dy muajve, u organizuan 
ekspozita të pikturës në një grup shkollash, një 
ekspozitë qendrore, një tryezë e rrumbullakët me 
pjesëmarrjen e specialistëve dhe përfaqësuesve të 
pushtetit vendor, një kuiz diturie si dhe një ekskursion 
një ditor me pjesëmarrësit. Në fund të veprimtarive 
ndihej qartë fryma e tolerancës dhe respektit të 
ndërsjellë mes të rinjve të bashkësive të ndryshme 
të Gjilanit. 

Emri i projektit: Bashkëpunimi rajonal dhe  
   integrimi evropian
Grantmarrësi:  Qendra Hulumtuese   
   Zhvillimore “Globi”
Shuma e miratuar: €1.000 
Vendi:    Coimbra
Kohëzgjatja:  2 javë
Data e nisjes:  Shkurt 2003

Në sajë të mbështetjes së KCSF-së, “Globi” mori pjesë 
në Shkollën Dimërore të Coimbra-s e cila zhvillohet në 
formën e një seminari studimor për dhënien e aftësive 
për hulumtime politike, shoqërore dhe ekonomike. 
Tematika nga e cila përfituan pjesëmarrësit përfshinte: 
studimet bashkohore për teoritë e nacionalizmit, 
marrëdhëniet mes demokracisë dhe dialogut si dhe 
dinamikat e diferencimit dhe identitetit.Pjesëmarrja 
në shkollën dimërore ishte e rëndësishme edhe për 
shkak të hapjes së rrugës për bashkëpunime rajonale 
me OJQ të ngjashme.

Emri i projektit: Të rinjtë në Internet
Grantmarrësi:  Qendra Rinore “Hareja”
Shuma e miratuar: €5.190 
Vendi:    Vushtrri
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Prill 2003
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Qendra Rinore “Hareja” kishte ngritur prej kohësh 
një bazë të rëndësishme veprimtarish shoqërore. 
Mbështetja e KCSF-së i dha asaj mundësinë të 
siguronte lidhjen me Internet të qendrën dhe t’ua 
ofrojë shërbimin e ri të rinjve të zonës. Mbështetja u 
tregua shumë e vlefshme për marrjen e informacione 
të vlefshme nga të rinjtë, qoftë në trajtën e materialeve 
jashtëshkollore, qoftë në trajtën e informacioneve 
të nevojshme për rritjen e aftësive individuale për 
punësimin në sektorë të ndryshëm. Tërheqja e 
ushtruar nga Interneti ishte dhe një mënyrë e mirë 
për të forcuar lidhjet bashkësore mes të rinjve të 
zonës.

Emri i projektit: Aftësimi i të rinjve në lëmin 
   e informatikës
Grantmarrësi:  Qendra e Rinisë Drenas
Shuma e miratuar: €3.980 
Vendi:    Drenas
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Prill 2003

Qendra e Rinisë së Drenasit konceptoi aftësimin e 
të rinjve në përdorimin e kompjuterit si një mënyrë 
e mirë për patur akses në veprimtari të tjera më 
të rëndësishme profesionale e shoqërore. Kurset 
e realizuara ishin në rradhë të parë një mjet i 
suksesshëm për të rritur mundësitë e punësimit të 
të rinjve. Nga ana tjetër, përdorimi i kompjuterit u 
mundësoi të rinjve zhvillimin e një sërë veprimtarish 
të përbashkëta shoqërore në kuadër të qendrës.

Emri i projektit: Ambasadorët e paqes
Grantmarrësi:  Aksioni Kosovar i Përbashkët 
Shuma e miratuar: €9.300 
Vendi:  Shtime, Ferizaj, Kaçanik, 

Hani i Elezit, Klinë, 
Besianë, Mitrovicë

Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Shkurt 2003
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Ky projekt punoi për rritjen e kapaciteteve të 
individëve në marrjen e përgjegjësive dhe rolit 
udhëheqës në jetën publike vendore duke vepruar 
si agjentë të ndryshimit në kuadër të përpjekjeve 
për krijimin e një klime tolerance dhe bashkëpunimi 
ndëretnik, për rritjen e shkallës së dialogut midis 
bashkësive të ndryshme në Kosovë, në përshpejtimin 
e zgjidhjes së konflikteve dhe në fuqizimin e rolit të 
shoqërisë civile në proceset e lartpërmendura.Projekti 
iu kushtua kryesisht të rinjve të angazhuar në jetën 
publike në zonat e Kosovës të prekura nga dukuria e 
zhvendosjes së pakicave.

Emri i projektit: Kampi veror multikulturor i  
   të rinjve – Gjakova 2002
Grantmarrësi:  Vizioni i Ri 2000+
Shuma e miratuar: €10.253 
Vendi:    Gjakovë
Kohëzgjatja:  15 ditë
Data e nisjes:  Shtator 2002

Në kampin veror të organizuar nga implementuesi 
projektit morën pjesë të rinj kosovarë dhe të rinj nga 
12 vende të botës të cilët u angazhuan në tryeza të 
rrumbullakëta mbi tema rinore, veprimtari artistike 
e kulturore, etj.Grupi i pjesëmarrësve vizitoi disa 
krahina të Kosovës për të njohur më mirë shoqërinë 
dhe problemet e saj. Projekti luajti një rol pozitiv në 
krijimin e lidhjeve të forta mes të rinjve nga Kosova 
dhe bashkëmoshatarëve të tyre nga vende të tjera. 
Kampi shërbeu edhe për të shkëmbyer përvoja të 
përparuara për trajtimin e problemeve të ngjashme 
në vende të ndryshme. 
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Emri i projektit: Në hap me botën
Grantmarrësi:  AKTI -ORA
Shuma e miratuar: €5.000 
Vendi:    Fushë-Kosovë
Kohëzgjatja:  4 muaj
Data e nisjes:  Shkurt 2003

Projekti krijoi kushtet e nevojshme për përdorimin e 
Internetin në qendrën e shoqatës multietnike AKTI-
ORA. Ai kishte dy përbërës: së pari trajnimi i përdorimit 
të Internetit nga të rinjtë dhe së dyti angazhimi në 
kurse të gjuhës angleze dhe kurse të përdorimit të 
kompjuterit për vajzat e reja. Të gjitha veprimtaritë 
synuan në plan afatgjatë rritjen e aftësive të të rinjve 
për të gjetur vendin e tyre në tregun e punës dhe 
për të përballuar disa nga sfidat bazike profesionale 
që lidhen me përdorimin e teknilogjive të reja 
informative. Për të rinjtë projekti shërbeu edhe për 
të hapur dritare të reja të marrjes së informacionit në 
Internet dhe për t’u lidhur me aktivistë të shoqatave 
të ndryshme në botë.

Emri i projektit: Debatet për përmirësimin e  
   pozitës
Grantmarrësi:  Një plus dy
Shuma e miratuar: €458 
Vendi:    Ferizaj
Kohëzgjatja:  15 ditë
Data e nisjes:  Prill 2003

Projekti u zhvillua në trajtën e një serie debatesh 
mbi problemet me të cilat ndeshet rinia kosovare 
dhe për disa ide për lehtësimin apo zgjidhjen e tyre. 
Në debate u angazhuan në rradhë të parë të parë 
vetë të rinjtë e qytetit të Ferizajit, por natyrisht edhe 
shumë specialistë të fushave të ndryshme: psikologë, 
përfaqësues të autoriteteve qendrore e vendore, 
përfaqësues të bizneseve, sistemit shkollor, policisë, 
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etj. Problemet kryesore të trajtuara ishin: papunësia, 
vështirësitë e shkollimit, droga, alkooli, mjediset për 
të rinjtë, etj.

Emri i projektit: Kalimi i urave
Grantmarrësi:  Këshilli Rinor Kosovar
Shuma e miratuar: €8.000 
Vendi:    Pejë
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Gusht 2002

Kjo ishte një nga format më origjinale e më të 
suksesshme të promovimit të të drejtave të njeriut, 
ndërgjegjes shoqërore, aktivizmit rinor dhe kreativitetit 
përmes shkëmbimit. Veprimtaria u zhvillua si një varg 
ngjarjesh multikulturore të sipërmarra nga një grup 
artistësh nga Kosova dhe jashtë saj, të cilët organizuan 
performanca dhe seminare me pjesëmarrjen e një 
grupi të konsiderueshëm të të rinjve. Nga veprimtaritë 
kryesore ishin: koncertet, performancat e ndryshme, 
ekspozitat, festivali i filmit dokumentar, etj. Projekti 
u mbështet edhe nga UNMIK-u dhe nga Ministria 
e Rinisë, Kulturës dhe Sporteve.Sikurse e shpreh 
edhe vetë emri, projekti dëshmoi një mënyrë të re 
interesante për të ndërtuar urat e mirëkuptimit dhe 
tolerancës në një atmosferë multi-kulturore në të 
cilën gjuha e folur ishte ajo e artit.

Emri i projektit: Paqe dhe tolerancë përmes  
   lojës
Grantmarrësi:  Evrovizioni
Shuma e miratuar: €5.900 
Vendi:  Klinë, Burim, Skënderaj, 

Pejë, Gjakovë, Ferizaj, 
Besianë, Mitrovicë, Drenas, 
Malishevë dhe Prishtinë.

Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Shkurt 2003
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Organizatorët, një pjesë e mirë e të cilëve ishin vetë të 
rinj, morën përsipër një nismë të veçantë: ata realizuan 
një mini-festival me shfaqje teatrore në qendrat e 
lartpërmendura. E veçanta kryesore ishte se shfaqjet 
u realizuan me aktorë të rinj të ftuar në audicione për 
të shprehur në mënyrë artistike problemet kryesore 
të të rinjve e për t’i sjellë ato përpara ndërgjegjes 
së publikut në një mënyrë alternative. Organizatorët 
përzgjodhën aktorët dhe regjisorët e rinj në secilën 
zonë, u mësuan atyre teknikat e aktrimit, përshtatën 
bashkë me ta pjesët teatrale dhe në fund dolën 
përpara publikut me shfaqjet e suksesshme. Në këtë 
nismë u angazhuan edhe të rinj të kthyer në Kosovë 
nga Zvicra për të mbështetur projektet rinore në 
vendin e tyre.

Emri i projektit: Internet Club
Grantmarrësi:  Vizioni Rinor, Janjevë.
Shuma e miratuar: €7.944 
Vendi:    Janjevë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Nëntor 2002

Ky projekt multietnik bashkoi në grupin e përfituesve 
të rinj nga bashkësitë shqiptare, serbe, rome dhe 
gorane nga komuna e Janjevës. Hapja e një qendre 
Interneti për këta të rinj u dha atyre mundësinë 
të rrisin aftësitë e tyre për t’i bërë ballë kërkesave 
profesionale të kohës si dhe të hapin dritare të 
reja informimi në atë që ndodh në botë në fushat e 
tyre të interesit. Të ardhurat financiare modeste të 
nxjerra nga shfrytëzimi i Internetit u përdorën nga 
organizatori për zhvillimin e veprimtarive të tjera me 
interes publik.
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Emri i projektit: Qendrat rinore të bashkësive
Grantmarrësi:  FKSHC
Shuma e miratuar: €19.854 
Vendi:    Kosovë
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Nëntor 2002

Ky projekt i rëndësishëm i zhvilluar në bashkëpunim 
me disa partnerë të tjerë nga shoqëria civile dhe sektori 
qeveritar, dha kontribut të vlefshëm në përpjekjet për 
krijimin e një mjedisi produktiv arsimor për të rinjtë në 
bashkësitë e tyre, jashtë procesit mësimor, por duke 
e ndihmuar atë. Krijimi i qendrave rinore u shoqërua 
me krijimin e programeve afatgjatë të funksionimit 
të tyre me angazhimin e vetë të rinjve të bashkësive 
vendore. U shfrytëzuan përvoja pozitive të Evropës 
Juglindore dhe asaj Perëndimore për shkollimin e 
bashkësive, ndërkohë që u hapën mundësi të mëdha 
për zhvillimin e aftësive të të rinjve si dhe përgatitjen e 
tyre për përvojat e para profesionale të së ardhmes. 
2 qendrat rinore të krijuara shërbyen edhe si një 
mbështetje e mirë këshillimore, juridike, mjekësore 
e psikologjike për të luftuar probleme tipike të 
moshës. Ato forcuan lidhjet ekzistuese mes të rinjve 
të bashkësive duke u dhënë atyre një perspektivë më 
të qartë jetese përkundër prirjeve të përgjithshme 
emigruese drejt qyteteve, si dhe i aftësuan dhe nxitën 
të rinjtë për të luajtur një rol shumë më aktiv në jetën 
e bashkësisë së tyre.

Emri i projektit: Roli dhe pozita e të rinjve në  
   shoqëri
Grantmarrësi:  Shtëpia e shokëve, Mitrovicë
Shuma e miratuar: €12.245 
Vendi:    Mitrovicë
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Nëntor 2002
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Të rinjtë e qytetit të Mitrovicë ishin përfituesit 
kryesorë të një procesi të gjatë të ngritjes së 
kapaciteteve dhe aftësimit për të luajtur një rol më 
të rëndësishëm në proceset shoqërore, si dhe për një 
aktivizim më të madh në zgjidhjen e problemeve me 
të cilët përballen. Organizatorët realizuan një cikël 
debatesh me bazë të gjerë me të rinjtë e Mitrovicës 
mbi dukuritë deviante shoqërore, marrëdhëniet mes 
brezave, sistemin shkollor dhë vështirësitë e tij, 
perspektivat profesionale si dhe probleme specifike 
me të cilat ndeshen të rinjtë vendorë: liria e lëvizjes, 
tensionet etnike, etj.Debatet u pasuruan nga prania 
e specialistëve të fushave të ndryshme, përfaqësues 
të psuhtetit qendror dhe lokal, ndërkombëtarët, 
mësimdhënës, etj.

Emri i projektit: Ura mes kulturave
Grantmarrësi:  Qendra këshillimore dhe  
   informuese e Universitetit të  
   Prishtinës
Shuma e miratuar: €3.500 
Vendi:    Grac, Austri
Kohëzgjatja:  3 ditë
Data e nisjes:  Mars 2003

KCSF_ja mbështeti nismën për pjesëmarrjen e një 
grupi të rinjsh kosovarë në konferencën “Ndërtimi 
i urave midis kulturave të ndryshme”, zhvilluar në 
Grac të Austrisë me pjesëmarrjen e të rinjve nga 
e gjithë Evropa dhe kryesisht nga vendet post-
konfliktuale. Projekti u tregua i suksesshëm në 
fuqizimin e të rinjve për të ndërmarrë një rol më 
të madh udhëheqës në ndryshimet e nevojshme të 
mendësisë për të tejkaluar situatat e tensionuara 
ndëretnike. Konferenca u zhvillua në një atmosferë 
multikulturalizmi dhe bashkëpunimi, duke dhënë një 
shembull të vlefshëm të funksionimit të vullnetit për 
bashkëjetesë dhe angazhim të përbashkët rajonal. 
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Emri i projektit: Të jemi pjesë e botës
Grantmarrësi:  Vizioni i Ardhmërisë,   
   Malishevë
Shuma e miratuar: €9.015 
Vendi:    Malishevë
Kohëzgjatja:  9 muaj
Data e nisjes:  Nëntor 2002

Organizatorët hapën në Malishevë qendrën e parë dhe 
të vetme të Internetit në këtë zonë. Hapja e qendrës 
u shoqërua me hapjen e kurseve pa pagesë për të 
rinjtë e zonës të cilët mundën të mësojnë përdorimin 
e Internetit duke e vënë në shërbim të interesave të 
tyre specifike apo kolektive. 
Lidhja me Internetin u hapi rrugë të reja komunikimi 
edhe vetë antarëve të OJQ-së organizatore duke 
rritur bazën e saj të informimit dhe mundësitë e 
komunikimit me partnerët e jashtëm. 

Emri i projektit: Transparenca dhe reforma 
   në Universitetin e Prishtinës
Grantmarrësi:  Forum
Shuma e miratuar: €11.175 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Prill 2003

FORUM-i u angazhua në rritjen e transperencës 
dhe në mbështetjen e reformave në Unviersitetin e 
Prishtinës. Baza argumentuese e projektit u përbë 
nga një studim i thellë i perceptimeve që kishte 
secili aktor (studentë, mësimdhënës dhe përpilues 
të reformave) për mënyrën sesi po shkonin punën. 
Studimi u realizua me një grup prej 1050 studentësh. 
Ndërsa në debatet e ngritura mbi bazën e studimit 
morën pjesë edhe grupet e tjera të interesit. Debatet 
morën formë publike për të tërhequr sa më shumë 
pikëpamje dhe alternativa duke u mbështetur edhe 
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tek emisionet e Radio Televizionit të Kosovës. 
Veprimtaritë u përmbyllën me përpilimin e një materiali 
orientues për studimin dhe përfundimet e nxjerra nga 
debatet. Një nga përfitimet më të rëndësishme ishte 
edhe rritja e nivelit të ndërgjegjësimit dhe angazhimit 
të vetë studentëve në këto procese.

Emri i projektit: Zogjtë këndojnë
Grantmarrësi:  Qendra Rinore “Zija   
   Shemsiu”, Gjilan
Shuma e miratuar: €7.360 
Vendi:    Përlepnicë, Gjilan
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Nëntor 2002

Një mënyrë tërheqëse dhe origjinale për të tërhequr 
të rinjtë në jetën publike: ky ishte synimi që i kishte 
vënë vetes qendra. Për këtë u ndihmua nga kori që 
kishte krijuar vetë disa kohë më parë dhe që kishte 
patur një veprimtari të suksesshme duke përfshirë 
35 të rinj. Numri i tyre tashmë u shtua në 60. Pas 
një procesi të gjatë përgatitjeje artistike, të rinjtë 
realizuan një seri koncertesh në disa qendra të 
Kosovës duke dëshmuar seriozitetin dhe dëshirën për 
të luajtur një rol aktiv në bashkësinë e tyre. Më tepër 
sesa një projekt i suksesshëm, ky ishte një shembull 
i mirë i angazhimit të të rinjve në dobi të bashkësisë 
dhe të personalitetit të tyre.

Emri i projektit: Klubi i debateve të të rinjve
Grantmarrësi:  Iniciativa e Femrës 
   Kosovare, Gjakovë
Shuma e miratuar: €7.850 
Vendi:    Gjakovë
Kohëzgjatja:  4 muaj
Data e nisjes:  Prill 2003
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Organizimi i klubit të debatit ngriti në një shkallë 
shumë më të lartë ndërgjegjësimin e të rinjve për 
proceset e vendimarrjes dhe për rolin që mund të 
luajnë ata në to. Gjithashtu projekti rriti paralelisht 
edhe kapacitetet e tyre duke i bërë të aftë ta luajnë 
këtë rol me përgjegjësi qytetare dhe profesionale. 
Misioni i parë i realizuar pas aftësimit ishte monitorimi 
i punës së adminstratës vendore të Gjakovës. 
Orientimet kryesore të debateve ishin nga fusha e 
marrëdhënieve të qytetarit me pushtetin, mundësitë 
e bashkëpunimit të shoqërisë civile me adminsitratën, 
nismat bashkëpunuese brenda vetë shoqërisë civile, 
pjesëmarrja në proceset e vendimarrjes. Gjatë 
veprimtarisë të rinjë u aftësuan për të sipërmarrë në 
mënyrë të pavarur studime profesionale të dukurive 
të ndryshme, si dhe për të analizuar performancën 
e pushtetit vendor në zgjidhjen e problemeve të 
qytetarëve.
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PAJTIMI
Emri i projektit: KCSF
Grantmarrësi: Projekti i pajtimit dhe i 

menaxhimit të konflikteve 
ndëretnike apo ndërkufitare

Shuma e miratuar: 134.800 DM
Vendi:    Ulqin
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  shtator 2001

Ky projekt iu kushtua 36 OJQ-ve nga bashkësi 
të ndryshme etnike rajonale (kryesisht shqiptare 
dhe serbe nga Kosova, Serbia, Mali i Zi, Lugina e 
Preshevës, Mitrovica e Veriut, etj) dhe u ndërtua mbi 
3 shtylla kryesore: 

•  së pari, trajnimin e OJQ-ve për menaxhimin e  
    konflikteve ndëretnike dhe ndërkufitare, 
•  së dyti trajnimin e OJQ-ve për shkrimin e projekt- 
    propozimeve me synim marrjen e granteve nga  
    donatorët 
•  dhe së treti, trajnimin e tyre për realizimin e  
    projekteve të përbashkëta ndëretnike.

Trajnimet u zhvilluan në Ulqin dhe u drejtuan nga 
trajnues profesionsitë e me përvojë në këtë fushë, 
duke iu drejtuar OJQ-ve të cilat nuk kishin përfituar 
më parë nga veprimtari të tilla. Pjesëmarrësit ishin 
përfaqësues të OJQ-ve serbe dhe shqiptare të cilat 
punojnë në fushën e rinisë, kulturës, çështjeve 
gjinore dhe pakicave dhe që nuk kishin përfituar nga 
trajnime të tilla në të shkuarën.Projekti vërtetoi se 
pas tejkalimit të vështirësive të para të krijimit të 
marrëdhënieve profesionale midis OJQ-ve dhe midis 
tyre dhe donatorëve, më pas bashkëpunimi është jo 
vetëm i mundshëm, por edhe efikas.Këtë e tregoi 
edhe fakti se pjesëmarrësit përgatitën mjaft projekte 
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të përbashkëta ndëretnike, ndër të cilat 10 u miratuan 
për financim nga KCSF-ja.

Emri i projektit: Vizitë studimi e   
   institucioneve evropiane
Grantmarrësi:  KCSF
Shuma e miratuar: 28.100 DM
Vendi:    Bruksel dhe Prishtinë
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Tetor 2001

Qëllimi i kësaj nisme ishte t’u tregohej përfaqësuesve 
të shoqërisë civile kosovare sesi ishte e mundur që 
grupe të ndryshme etnike të punojnë së bashku për 
një qëllim të përbashkët brenda Bashkimit Evropian 
duke ofruar një shembull pozitiv për dialogun 
ndëretnik në Kosovë. Ndryshe nga herët e tjera, kësaj 
rradhe u ftuan të marrin pjesë jo thjesht përfaqësues, 
por mbi të gjitha drejtues të OJQ-ve më me ndikim 
në shoqërinë civile kosovare. Ata përfaqësonin 
gjithashtu grupe të ndryshme etnike kosovare si dhe 
krahina të ndryshme të vendit.Pas vizitës në Bruksel 
dhe njohjes më të afërt me punën e përfaqësuesve 
të vendeve të ndryshme evropiane, përfituesit fituan 
një ide më të qartë dhe konkrete për institucionet 
dhe njerëzit që punojnë në to, mekanizmat e 
komunikimit, kompromisit dhe vendimarrjes së 
përbashkët. Gjithashtu ata njohën edhe metodat e 
lobimit pranë institucioneve evropiane. Nga ana tjetër 
vizita shërbeu edhe si një mundësi e mirë reflektimi 
për mundësitë dhe mënyrat e zhvillimit të dialogut 
ndëretnik në Kosovë.

Emri i projektit: Me sport drejt ardhmërisë
Grantmarrësi:  KMDLNJ
Shuma e miratuar: €18.918 
Vendi:    Brezovicë
Kohëzgjatja:  1 muaj 
Data e nisjes:  Mars 2002
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Organizatorët sollën bashkë të rinj nga të gjithë 
bashkësitë etnike në Kosovë për të krijuar përmes 
veprimtarive sportive dhe argëtuese ura komunikimi 
mes tyre si dhe për t’i kthyer vetë të rinjtë në 
përcjellës të mesazhit të dialogut ndëretnik në 
Kosovë.Vepritmaritë u zhvilluan në qendrën e skijimit 
në Brezovicë, si një vend etnikisht neutral në të 
kaluarën dhe tërheqës. Ato përfshinë edhe mënyra 
dhe nivele të ndryshme komunikimi mes të rinjve të 
pranishëm, të cilët në përgjithësi reaguan pozitivisht 
ndaj nismës dhe u angazhuan në krijimin e urave 
të reja të komunikimit mes bashkësive të tyre pas 
kthimit në vendlindje.

Emri i projektit: Ideja evropiane: nga pajtimi  
   në integrim
Grantmarrësi : Instituti i Kosovës për   
   Integrime Euro-Atlantike
Shuma e miratuar: 5.215 DM
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  3 muaj
Data e nisjes:  Dhjetor 2001

Kjo nismë mori shembullin e pajtimit të vendeve 
evropiane të sapodala nga Lufta e Dytë Botërore për të 
dhënë një mesazh të fuqishëm për procesin e pajtimit 
dhe dialogut ndëretnik në Kosovë. Për këtë arsye u 
realizua promovimi i idesë evropiane dhe përvojave 
të pajtimit të pasluftës përpara një publiku kosovar 
e më pas edhe diskutimi i tyre në kontekstin vendor. 
Paralelisht me diskutimet publike u botua edhe një 
numër special i “Kosova Laë Revieë”.
Pjesëmarrësit ishin përfaqësues të institucioneve 
vendore dhe qendrore kosovare, partive politike, 
shoqërisë civile dhe mediave.
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Emri i projektit: Kampi i paqes
Grantmarrësi:  “Vizioni 029”, Prizren
Shuma e miratuar: €21.985 
Vendi:    Ulqin
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Mars 2002

Të rinjtë ishin përsëri në qendër të vëmendjes së këtij 
projekti si një pikënisje për zgjidhjen apo lehtësimin 
e problemeve ndëretnike. 40 të rinj nga bashkësi 
të ndryshme etnike kosovare morën pjesë në një 
udhëtim të organizuar në Ulqin. Gjatë qëndrimit atje, 
të rinjtë, të ndihmuar edhe nga koordinatorët e 6 OJQ-
ve kosovare, u angazhuan në diskutime me tema si: 
zgjidhja e konflikteve, të drejtat e njeriut, mbrojtja 
e mjedisit, aktivizmi në shoqërinë civile, lobimi dhe 
avokimi, etj.Koordinatorët luajtën rolin e ndërmjetësit 
dhe lehtësuesit të komunikimit mes të rinjve të etnike 
të ndryshme. Përmes ligjëratave të parapërgatitura 
ata i orientuan të rinjtë drejt metodave të njohura 
për menaxhimin e komunikimit dhe shmangien e 
stereotipeve. Projekti ia doli mbanë të hidhte bazat 
e një komunikimi intensiv mes pjesëmarrësve, duke 
marrë edhe premtimin për ta shtrirë këtë komunikim 
edhe në bashkësitë e tyre në kthim. 

Emri i projektit: Karvani i paqes – Terapia e  
   artit
Grantmarrësi:  “Gruaja 2000”, Pejë
Shuma e miratuar: 12.000 DM
Vendi:    Ulqin
Kohëzgjatja:  2 muaj
Data e nisjes:  Tetor 2001

Sfida e ndërtimit të komunikimit kësaj rradhe iu 
paraqit vajzave të reja serbe, shqiptare dhe boshnjake 
nga krahina e Pejës. Kjo u bë në kuadrin e një kampi 
artistik me veprimtari në fushën e arteve figurative, 
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organizuar në Ulqin me pjesëmarrjen e 15 vajzave. 
Projekti u realizua nën frymën e trajnimeve përmes 
dialogut duke patur në thelb pajtimin dhe dialogun 
ndëretnik. Njësoj si në projekte të mëparshme 
organizatori u nis nga nivele më të thjeshta për të 
përcjellë në mënyrë individuale dhe efikase mesazhin 
e rëndësisë së komunikimit dhe pajtimit për bashkësitë 
në Kosovë.

Emri i projektit: Debate me nxënës për   
   pajtimin
Grantmarrësi: Qendra Profesionale për të 

Drejtat e Njeriut dhe Iniciative 
Juridike, Prishtinë

Shuma e miratuar: €903 
Vendi:    Vushtrri
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Prill 2002

Projekti realizoi 5 debate me nxënës të shkollave të 
mesme të Vushtrrisë. Temat e debateve fokusoheshin 
te çështjet e pajtimit, dialogun ndëretnik si dhe 
ndërtimi i bashkëjetesës mbi vlera të përbashkëta 
shoqërore si toleranca, demokracia, respekti,etj. 
Nga projekti përfituan rreth 300 nxënës të drejtuar 
nga stafi i Qendrës dhe bashkëpunëtorë të jashtëm. 
Gjatë debateve nxënësit morën pjesë aktive në 
diskutime dhe sollën shembuj konkretë problemesh 
dhe zgjidhjesh të mundshme.

Emri i projektit: Largo urrejtjen
Grantmarrësi: Shoqata e Intelektualëve të 

Pavarur, Deçan dhe Qendra 
për Mbrojtjen e Grave dhe 
Fëmijëve

Shuma e miratuar: 6.200 DM
Vendi:    Deçan
Kohëzgjatja:  1 muaj
Data e nisjes:  Tetor 2001
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Projekti “Largo urrejtjen” u zhvillua në frymën e rritjes 
së tolerancës dhe inkurajimit të bashkëjetesës dhe 
bashkëpunimit ndëretnik te të rinjtë si grupmosha 
më e ndjeshme dhe e interesuar për këto çështje 
nga pikëpamje perspektive. 50 të të rinj shqiptarë 
dhe romë ishin përfituesit e projektit, i cili u zhvillua 
në trajtën e një serie veprimtarish të përbashkëta: 
debat një-ditor mbi problemet e drogës, alkoolit dhe 
prostitucionit, debat një-ditor mbi temën e urrejtjes, 
dhunës dhe marrëdhënieve ndëretnike, një turne 
vollejbolli me moton “Tolerancë, jo dhunë”, një 
ekskursion një-ditor në disa qytete të Kosovës, etj.



Fondet e ndara OJQ-ve
2001 - 2003
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RAE

Emri i projektit: Fondi për Arsim për   
   Komunitetin RAE 
Fituesi i grantit: KCSF
Buxheti i aprovuar: 138,300 Euro
Vendi:    Të gjitha rajonet e   
   Kosovës
Kohëzgjatja:  24 muaj
Data e nisjes:  maj 2003

Fondi për Arsim për Komunitetin RAE është themeluar 
dhe po implementohet në partneritet me Fondacionin 
Kosovar për Shoqëri të Hapur. Projekti ka për qëllim ta 
ndihmoj komunitetin RAE (Roma, Ashkalinj, Egjiptas) 
duke ndarë bursa për studentë të shkollave të mesme 
dhe të fakultetit, si dhe me organizimin dhe mbajtjen 
e trajnimeve që adresojnë çështjen e papunësisë dhe 
kërkesat tjera edukative.

Përmbledhje:

Prej numrit të përgjithshëm të 880 aplikuesve, KCSF-
ja ka përkrahur 404 aplikues – 230 Roma, 78 Ashkalinj 
dhe 96 Egjiptas.

KCSF-ja ka përkrahur 29 studentë, një specializim 
për kirurgji vaskulare, 175 studentë të shkollës së 
mesme dhe 185 nxënës të shkollave fillore. 

KCSF-ja ka paguar kursin e gjuhës angleze për 
6 studentë; kurset profesionale në Teknologjinë 
Informative për 3 studentë; kursin kompjuterik për 3 
studentë dhe dy kurse të  zejes.
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Takimi 
vlerësues 

Shk. 
filo.

Shk. 
mes.

Shk. 
lart. Uni Spec ang. 

kom 
kurs 
zeje IT

I pari / 
dhjetor. 
2003

0 58 5 7 1 0 0 0

I dyti / 
mars 2004 84 87 6 9 0 6 2 1

I treti
/korrik 
2004

101 30 0 2 0 0 0 2

Total 18� 1�� 11 18 1 � 2 3

1. Numri i studentit është rritur prej 10 në vitin 
2003/2004 në 25 në Universitet gjatë vitit 2004/2005. 
Pesë studentë që kanë braktisur studimet janë kthyer 
në fakultet falë kësaj përkrahjeje dhe tre prej tyre 
kanë diplomuar gjatë vitit 2005. Në shkollat fillore 
dhe ato të mesme, numri i studentëve është rritur 
përafërsisht 50%, posaçërisht në shkollat fillore. Për 
shembull, në Kampin e Plemetinës, viti shkollor filloi 
me 57 nxënës dhe si rezultat i blerjes së materialeve 
shkollore dhe shumës simbolike që morën secili prej 
tyre, ky numër u rrit në 87. 

2. Nuk ka pasur raste të braktisjes së shkollës

3. Falë burimeve (librave, fletoreve dhe materialeve 
tjera) është rritur suksesi i studentëve 

4. Rinia e këtij komuniteti me sukses ka mbaruar 
kurset kompjuterike dhe kursin e gjuhës angleze

Etniciteti Rom Ashk Egyp Gjinia Mashkuj Femra

 230 78 96  256 148
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Organizatat e financuara 
nga Agjencioni Evropian për 
Rindërtim dhe të monitoruar nga 
KCSF
Emri i projektit: Ndërtimi dhe aftësimi i   
   institucioneve civile
Grantmarrësi:  Bashkimi i Sindikatave të 
Pavarura të Kosovës - BSPK
Shuma e miratuar: €100.000 
Vendi:    Kosovë
Kohëzgjatja:  12 muaj
Data e nisjes:  Qershor 2004

BSPK-ja është treguar aktive prej kohësh duke 
dhënë ndihmesën e saj të rëndësishme përmes 
pjesëmarrjes në grupe pune dhe nisma të ndryshme 
më synim që pikëpamjet e punëtorëve të përfshihen 
në projektet dhe veprimtaritë që zhvillohen në 
Kosovë. BSPK-ja përfaqëson interesat e organizatave 
të punëtorëve në Komitetin Këshillimor Trepalësh në 
fushat e konsultimit për çështjet e punës, mirëqenies 
shoqërore dhe politikave ekonomike. Gjithashtu, 
kjo konfederatë përfaqësohet në një sërë trupash 
konsultativë (Agjencia Kosovare e Mirëbesimit dhe 
nisma të ndryshme evropiane për punësimin, etj). 
BSPK-ja ka zhvilluar marrëdhënie bashkëpunimi me 
organizata sindikale në rajonin e Ballkanit dhe në 
nivel evropian. Duhet shtuar edhe se kjo organizatë 
ka një rol shumë të rëndësishëm në sendërtimin e 
demokracisë pjesëmarrëse në Kosovë, si një nga 
kushtet themelore për suksesin e proceseve të 
integrimit euroatlantik.Një nga synimet kryesore 
të organizatës është rritja e përfaqësimit aktiv të 
punëtoreve femra, përfaqësuesve të pakicave dhe të 
rinjve. 
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Synimi kryesor i projektit në fjalë ishte zhvillimi dhe 
forcimi i praktikës së qeverisjes shoqërore në Kosovë 
si një çelës thelbësor për një ekonomi dhe demokraci 
moderne. Projekti arriti të zhvillojë me sukses 
kapacitetin e BSPK-së si një institucion civik dhe jo-
politik për të marrë pjesë efektivisht dhe në pozicion të 
barabartë me partnerë të tjerë në proceset e dialogut 
shoqëror, bërjes së politikave dhe demokratizimit. Kjo 
u arrit përmes rritjes së kompetencës profesionale dhe 
nivelit të besimit të udhëheqësve të rinj e të vjetër të 
BSPK-së e stafit në përgjithësi si dhe përfaqësimin në 
debate të pluralitetit të pikëpamjeve për pozicionin 
dhe politikën shoqërore të vetë organizatës.Në fazën 
e parë u realizua përcaktimi i nevojave të zhvillimit të 
stafit si dhe të organizatës në përgjithësi. Ekspertë 
të zhvillimit organizativ zhvilluan një analizë të thellë 
e profesionale të BSPK-së të punës së saj, orientimit 
strategjik dhe përcaktimet e projekteve kryesore të 
ndërmarra në bashkëpunim me partnerë të ndryshëm 
të sektorit qeveritar, privat dhe atij të shoqërisë 
civile. Një kujdes i veçantë iu kushtua analizës së 
strukturave të brendshme e funksionimit të tyre, 
infrastrukturës informative dhe sistemit të përcjelljes 
së dijes, burimeve njerëzore dhe aftësive ekzistuese. 
Në fazën e dytë, projekti u përqendrua në përkthimin 
e orientimeve përparësore në orientime për projekte 
konkrete. Disa nga veprimtaritë kryesore ishin: 
programi i zhvillimit të udhëheqësish dhe menaxhimit, 
krijim dhe zbatimi i një plani të zhvillimit të burimeve 
njerëzore, asistimi teknik në fushën e veprimtarisë 
profesionale, ndërtimi i partneriteteve lokale, forcimi 
i rrjeteve dhe zyrave lokale, zhvillimi i një fushate për 
rritjen e nivelit të anëtarësimit dhe pjesëmarrjes së 
grupeve të pakicave, etj.
Disa nga arritjet më të rëndësishme të projektit 
ishin:
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•	 përgatitja e një strategjie të përgjithshme 

për pjesëmarrjen në dialogun shoqëror, 
politikë bërjen dhe demokratizimin, 

•	 rritja e anëtarësisë dhe pjesëmarrjes së 
grupeve të pakicave, grave dhe të rinjve, 

•	 rritja e kapaciteteve dhe e kompetencës 
profesionale së stafit, 

•	 nxitja e motivimit të stafit, 
•	 përmirësimi i mekanizmave për funksionimin 

më të mirë të qeverisjes shoqërore.

Emri i projektit: Rigjallërimi i Punishtes së 
Verës Patrnogic dhe i asaj të 
Kishës së Shën Stefanit në 
fshatin Hoçë e Madhe

Grantmarrësi:  MNEMOSYNE
Shuma e miratuar: €65.000 
Vendi:    Hoçë e Madhe, Rahovec
Kohëzgjatja:  6 muaj
Data e nisjes:  Qershor 2004

Ky projekt shërbeu për të siguruar asistencën 
e nevojshme për rigjallërimin e veprimtarisë së 
prodhimit dhe shitjes së verës në fshatin Hoçë 
e Madhe në kuadër të një tradite të vjetër. Kjo 
kontribuoi drejtpërdrejt dhe në mënyrë të ndjeshme 
në nivelin socio-ekonomik për banorët e fshatit të 
cilët i përkasin pakicave. Gjithashtu projekti u tregua 
i vlefshëm edhe për vetëmjaftueshmërinë financiare 
të shumë familjeve dhe për inkurajimin e kthimit në 
shtëpitë e tyre të familjeve të zhvendosura më parë. 
Veprimtaritë u përqendruan në risjelljen në gjendje 
pune të punishtes së verës Patmogic, përshtatjen dhe 
përdorimin e punishtes së verës së Kishës së Shën 
Stefanit si një restorant me kuzhinë tradicionale që 
rezulton tërheqëse për turistët, pajisjen më makineritë 
e duhura për prodhimin e verës dhe funksionimin 
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e restorantit si dhe trajnimin e të punësuarve në 
këto veprimtari.Zona në të cilën u zhvillua projekti 
ofron mundësi të shumta për veprimtari të tilla, 
por ato nuk ishin shfrytëzuar plotësisht më parë. 
Ky projekt mundësoi shfrytëzimin e burimeve 
natyrore dhe njerëzore duke përmirësuar ndjeshëm 
nivelin e jetës së banorëve të fshatit, të cilët janë 
drejtpërdrejt të varur nga veprimtari të tilla. Nisma 
ishte e rëndësishme edhe në kuadër të përpjekjeve të 
përgjithshme për integrimin e pakicave në shoqërinë 
kosovare. Përfituesit e projektit ishin të bashkësisë 
serbe dhe rome. Në sajë të kësaj nisme ata rigjetën 
vullnetin për të krijuar një jetë normale në fshatin e 
tyre si dhe për të ndërtuar marrëdhënie ndër-etnike 
normale dhe funksionale. Pika më e fortë e projektit 
lidhet me faktin se veprimi u fokusua në nevojat 
e drejtpërdrejta dhe më jetësore të fshatarëve 
duke konkretizuar vullnetin dhe idetë e tyre për 
përmirësimin e jetës. Përmirësimi i nivelit ekonomik 
të jetës ndikoi fuqishëm në përballimin e vështirësive 
së këtyre bashkësive dhe inkurajoi kthimin e familjeve 
të zhvendosura nga kjo zonë. 

Emri i projektit: Fuqizimi i gruas dhe i rinisë 
në zonat rurale përmes 
promovimit të vetëpunësimit

Grantmarrësi:  Enterprise Development 
Agency - EDA
Shuma e miratuar: €67.540 
Vendi:    Shtime, Skënderaj, 
Vushtrri 
Kohëzgjatja:  12 muaj
Data e nisjes:  Qershor 2004

Projekti në fjalë iu kushtua grupeve më të 
pafavorizuara të shoqërisë kosovare, pikërisht atyre 
që kanë vështirësitë më të mëdha në gjetjen e 
vendeve të punës dhe financimin e buxhetit të tyre 
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personal apo familjar: kryesisht grave dhe të rinjve. 
Projekti mori parasysh faktin ndërmarrjet e vogla e 
të mesme përbëjnë rreth 90% të sektorit ekonomik 
kosovar dhe janë mbi të gjitha shumë të rëndësishme 
në krijimin e vendeve të reja të punës. Krijimi dhe 
vënia në funksionim e ndërmarrjeve të tilla është më e 
realizueshme sesa krijimi i ndërmarrjeve të mëdha. 
Megjithëse problemet e sipërmarrjes ekonomike nuk 
mungojnë, një nga vështirësitë kryesore, sidomos në 
zonat rurale mbetet mungesa e aftësive të nevojshme 
për fillimin dhe vënien në funksionim të tyre. Nga 
ana tjetër, tregu vuan nga mungesa e bizneseve 
prodhuese dhe shërbyese të orientuara nga tregu, 
kryesisht për shkak të së shkuarës. Vetë individët që 
menaxhojnë ose synojnë të krijojnë biznese të tilla 
kanë probleme me mungesën e vizionit strategjik të 
sipërmarrjes së tyre si dhe me mungesën e aftësive 
menaxhuese. Gjithashtu vërehet edhe problemi i 
rrallësisë së burimeve të informacionit. Gjendja është 
relativisht e rëndë për sa i përket nivelit të punësimit. 
Megjithëse nuk ka studime të sakta, një shifër e 
përafërt e papunësisë do të ishte rreth 60% të 
popullsisë aktive të Kosovës. Të gjitha këto vështirësi 
u morën parasysh nga implementuesit e projektit, 
përpara se ai të niste. Mbështetja dhënë krijimit dhe 
funksionimit të sipërmarrjeve të vogla e të mesme u 
përqendrua në dy nevoja kryesore:

•	 mbështetjen financiare për krijimin e   
 biznesit, fokusuar kryesisht në nevojën
 për sigurimin e kredive të nevojshme nga  
 institucionet financiare.
•	 mbështetjen teknike për zhvillimin   
 e biznesit, fokusuar kryesisht në aftësimin e  
 sipërmarrësve të rinj për planifikimin,   
 menaxhimin dhe ripërshtatjen e burimeve  
 me planet strategjike të biznesit të tyre.
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Projekti nisi veprimtarinë e tij me aftësimin e 
trajnuesve nga radhët e shoqërisë civile. Kjo u bë për 
të siguruar një vetëmjaftueshmëri dhe vazhdimësi të 
projektit edhe pas përfundimit të tij. Stafi i trajnuar 
i përkiste kryesisht OJQ-ve të grave dhe të rinjve 
në zonat në fjalë. Këta të fundit u aftësuan për të 
realizuar në të ardhmen trajnime për sipërmarrësit e 
rinj.Në nivelin e dytë, implementuesit u përqendruan 
në krijimin e bizneseve të reja. Veprimtaritë kryesore 
ishin asistenca në përgatitjen e planeve të zhvillimit, 
në regjistrimin e ndërmarrjes,në negociatat me 
bankat dhe institucione të tjera financiare për marrjen 
e kredive si dhe këshillime të tjera në fazën e krijimit 
të sipërmarrjes. Në fazën e tretë, projekti mbështeti 
sipërmarrësit e rinj për të gjetur aksesin e duhur në 
skemat ekzistuese të kreditit financiar, duke u dhënë 
atyre informacionin e nevojshëm për institucionet 
financiare dhe funksionimin e dhënies së kredive, 
duke u dhënë asistencën e duhur për negocimin 
me bankat dhe duke i mbështetur në përpilimin 
e planeve të zhvillimit në kuadrin e aplikimeve për 
kredi.Nga pikëpamja teknike, projekti u mbështet 
në metodologjinë më të përparuar bashkohore, duke 
përdorur në për trajnime metodën e ILO-s “Start and 
Improve Your business” (SIYB), e cila njihet në të gjithë 
botën për efikasitetin e saj. Kjo metodë ka të veçantë 
kombinimin e thjeshtësisë dhe kuptueshmërisë së lartë 
me një nivel të përparuar dijesh në këtë fushë. Vetë 
implementuesi i projektit, Enterprise Development 
Agency është një organizatë e certifikuar nga ILO 
në fushën e transferimit të aftësive menaxhuese dhe 
sipërmarrëse tek ndërmarrjes e vogla e të mesme 
në nivelet e marketingut, financës, menaxhimit, 
burimeve njerëzore, studimeve të fizibilitetit, 
organizimit, kontrollit, stokimit, kostos, kontabilitetit 
dhe çështjeve ligjore. Rezultatet e projektit ishin 
inkurajuese. Një numër i konsiderueshëm ndërmarrjes 
të vogla e të mesme u krijuan pas trajnimeve në fjalë 
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dhe një pjesë e tyre arritën të sigurojnë me sukses 
kreditë e nevojshme bankare për zhvillimin dhe rritjen 
e sipërmarrjes së tyre fillestare. Projekti u tregua i 
suksesshëm edhe për faktin se një pjesë e këtyre 
sipërmarrjeve të krijuara drejtohen dhe menaxhohen 
nga gra ose të rinj të cilët më parë ishin në listën e 
të papunëve. Projekti siguroi bashkëpunimin serioz 
të disa partnerëve, midis të cilëve duhen përmendur 
OJQ-të e zonave përfituese, komunat përkatëse si 
dhe zyrat e punësimit në secilën prej tyre. 

Emri i projektit: Brezi i ri i teknologjive   
   informative
Grantmarrësi:  IKPO Institute
Shuma e miratuar: €74.000 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  12 muaj
Data e nisjes:  Qershor 2004

Projekti në fjalë është sa i veçantë aq dhe i 
rëndësishëm sepse në të trajtohet një nga aspektet 
më të rëndësishme të zhvillimit të shoqërisë kosovare 
dhe asaj botëore në të ardhmen, teknologjitë 
informative. Përpara realizimit të projektit në Kosovë 
ekzistonin burime të konsiderueshme njerëzorë të 
lidhura me teknologjitë informative për nga interesi 
apo nevoja e zbatimit të tyre në punën e përditshme. 
Ndërkohë, ekzistonte edhe një kategori individësh që 
pavarësisht njohurive të tyre, nuk ishin në gjendje 
të përparonin më tej për të kapur ritmin e kohës. 
Projekti mori parasysh këto grupe njerëzish si dhe 
nevojat e tyre.Projekti realizoi një hap shumë të 
rëndësishëm në krijimin e burimeve të nevojshme 
njerëzore për lehtësimin e përdorimit të teknologjive 
të reja informative në të ardhmen. Ai ofroi trajnime 
të standardeve ndërkombëtare për profesionistët 
aktualë dhe ata potencialë të informatikës në të gjithë 
Kosovën, duke njësuar kriteret e kësaj të fundit me 



kriteret më të përparuara profesionale të Perëndimit. 
Këto trajnime u mbështetën në standartin CISCO 
dhe u zhvilluan në nivelet CISCO Certified Network 
Associate, Ëireless LAN dhe Netëork Security. 
Zhvillimi i projektit u mbështet mbi infrastrukturën e 
përshtatshme informatike si dhe në njohuritë e një 
stafi të shkolluar dhe me përvojë perëndimore.
Pesha e vërtetë e projektit qëndron në faktin se 
individët e aftësuar në këto nivele janë parashikuar 
të angazhohen jo vetëm në zbatimin e teknologjive të 
reja informative në Kosovë, por sidomos në trajnimin 
dhe aftësimin e brezave të rinj të informaticienëve. 
Paralelisht me aftësimin e tyre, IPKO Institute 
ndërmori edhe një fushatë promovimi të përdorimit të 
teknologjive të reja informative në sektorin qeveritar, 
sektorin privat dhe në shoqërinë civile për nevojat 
përkatëse. 

Përfituesit kryesorë të projektit ishin:

•	 individë të interesuar për të ngritur në një 
nivel më të lartë njohuritë e tyre ekzistuese 
dhe për të shërbyer në të ardhmen si trajnues 
apo mësues të teknologjive informative

•	 studentë të cilët ishin të interesuar të 
zhvillonin aftësitë e tyre informatike me synim 
përfundimtar gjetjen e vendeve të punës.

•	 Profesionistë të rinj të kompjuterit të cilët 
synonin të aftësoheshin në këtë fushë për 
të përmirësuar rolin dhe efikasitetin e tyre 
brenda organizatave në të cilat punojnë

•	 Profesionistë të teknologjive informative të 
cilët synonin të krijonin bizneset e tyre

•	 Institucione qendrore dhe vendore të cilat 
dërguan në këto trajnime stafin e tyre që 
merret me zbatimin e këtyre teknologjive

EAR Civil Society Funding 2001 - 2005
Civil Society Grants in Kosovo
KCSF Granting Projects
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Emri i projektit: Blue bus
Grantmarrësi:  Center for Human Rights 
and Children Rights - YMCA
Shuma e miratuar: €98.210 
Vendi:    Lipjan
Kohëzgjatja:  12 muaj
Data e nisjes:  Qershor 2004

Ky projekt promovoi aftësimin dhe angazhimin 
shoqëror të rinisë në zonat rurale me qëllim të 
integrimit të saj në jetën publike. “The Blue Bus” u 
implementua nga një staf multietnik dhe solli tek të 
rinjtë e bashkësive të ndryshme, një sërë programesh 
komunitare. Pas blerjes së një autobusi, ai u pajis me 
kompjuter, magnetofon, studio arti, teatër kukullash, 
etj. Autobuzi i shndërruar kësisoj u kthye në një 
mjet për shpërndarjen e programeve multietnike në 
një zonë ku jetojnë bashkësi të ndryshme etnike. 
Roli kryesor i autobusit dhe i udhëtimit të tij në këtë 
zonë ishte aftësimi i djemve dhe vajzave të reja 
për të luajtur një rol aktiv në jetën publike dhe në 
organizimet komunitare, me theks të veçantë tek ajo 
pjesë e veprimtarive publike që lidhet me funksionimin 
e demokracisë si dhe rritjen e pjesëmarrjes së 
qytetarëve në proceset e vendimmarrjes. Efekti i 
aftësimit u realizua në dy mënyra: së pari u aftësua 
një grup të rinjsh të cilët më pas do të shërbejnë 
edhe vetë si trajnerë për vazhdimin e projektit në 
gjirin e bashkësive të vogla lokale dhe së dyti, u 
aftësuan grupe të rinjsh, por edhe të rriturish, në 
zonën e Lipjanit për të rritur angazhimin e tyre në 
jetën publike. 

Disa nga veprimtaritë kryesore ishin:

•	 Organizimi i trajnimit të trajnerëve për 40 të 
rinj nga zonat rurale të Lipjanit në fushën e 
aftësive udhëheqëse, dialogut ndëretnik dhe 



multietnik, paraqitja në publik, mendimi kritik 
dhe aktivimi komunitar.

•	 Trajnime për zhvillimin e fëmijërisë së 
hershme për 4 arsimtarë parashkollorë dhe 
aftësimi i rreth 60 prindërve për të drejtat e 
fëmijëve dhe për parimet bashkëkohore të 
edukimit të shëndoshë. 

•	 Krijimi i aftësive vetë-vlerësuese dhe 
komunikuese mes të rinjve të bashkësive të 
ndryshme,

•	 Vizita të shumta në zona të ndryshme të 
Lipjanit në formën e Kampit për Nismën e 
Paqes.

•	 Programe mediatike në gjuhë të ndryshme 
në mediat elektronike në shërbim të uljes së 
tensionit etnik. 

•	 Veprimtari trajnuese për mësimin dhe 
pjesëmarrjen e të rinjve në proceset e 
demokracisë.

Emri i projektit: Shërbime këshillimore të  
   biznesit për gratë në zona të  
   varfra
Grantmarrësi:  Woman Business 
Association   SHE-ERA
Shuma e miratuar: €87.150 
Vendi:    Prishtinë
Kohëzgjatja:  12 muaj   
Data e nisjes:  Qershor 2004

Rezultati më i vlefshëm i këtij projekti ishte aftësimi 
i femrave për të zhvilluar veprimtari biznesi me 
qëllim të ndryshimit të nivelit të jetesës si dhe 
forcimit të pozitës së tyre në familje dhe në shoqëri. 
Projekti u realizua në kushtet e një diskriminimi të 
gruas në tregun e punës dhe të një niveli papunësie 
jashtëzakonisht të lartë. Viktima e parë e kësaj 
papunësie është natyrisht femra kosovare. 

EAR Civil Society Funding 2001 - 2005
Civil Society Grants in Kosovo
KCSF Granting Projects
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Projekti kontribuoi për fuqizimin ekonomik të grave 
duke i aftësuar ato për krijimin e aktiviteteve të cilat 
do të shërbenin për ndryshimin e gjendjes së tyre 
financiare. Kjo e fundit u konsiderua si një hap i 
rëndësishëm drejt pavarësimit ekonomik dhe shoqëror 
të grave në familjen dhe shoqërinë kosovare. Tre 
programe trajnimi u vunë në shërbim të përfituesve: 
Shërbimet e informimit mbi bizneset, Këshillimi 
për bizneset dhe Trajnimet për bizneset.Programi u 
implementua nga Shoqata e Biznesit të Gruas “She-
Era”, një shoqatë me përvojë të gjatë e të dobishme 
në fushën e forcimit të pozitës ekonomike të gruas.
Përfitueset e projektit ishin gra dhe sidomos ato që 
mbanin familjet e tyre në mungesë të burrave, por 
edhe ato që jetojnë në zona të varfëra ose thjesht 
ishin të papunësuara. Projekti u fokusua në zonat e 
Gjakovës, Rahovecit, në fshatrat e Prizrenit: Krushë e 
Madhe dhe Krushë e Vogël.

Nga rezultatet themelore të projektit ishin:

•	 përmirësimi i gjendjes ekonomike të grave që 
jetojnë në zona të varfra ose të pazhvilluara 
ekonomikisht.

•	 Promovimi i mendimit të orientuar drejt 
ekonomisë së tregut tek gratë përfituese.

•	 Mbështetja e dhënë grave për krijimin e 
bizneseve të reja.

•	 Rritja e nivelit të besimit të vetvetja dhe e 
kuptimit të mjedisit të biznesit.

•	 Ndryshimi i konceptit te përfitueset duke 
skalitur një perceptim të ri të vetvetes si 
partnere të barabarta në fushën ekonomike 
krahas burrave.

Fillimisht implementuesit ndihmuan gratë përfituese 
për të eksploruar hapësirën dhe burimet e 
nevojshme për hapjen e bizneseve të reja. Më pas 



Fondet e AER në Mbështetje të Shoqërisë Civile 2001 - 2005
Grante për Shoqërinë Civile 
Projektet e Financuara nga FKSHC

ato u mbështetën në hapat e parë të hapjes dhe në 
menaxhimin e suksesshëm të biznesit të tyre të ri me 
qëllim nxjerrjen e të ardhurave të mjaftueshme. Një 
nga fazat më të rëndësishme ishte ndërgjegjësimi 
për rolin që luan fuqizimi ekonomik në pavarësimin 
dhe në rritjen e peshës së tyre në hapësirën publike 
kosovare. 

Emri i projektit: Trajnime për krijimin dhe  
   zhvillimin e bizneseve të 
   reja në zonat rurale gjatë  
   ekonomisë tranzitore
Grantmarrësi:  Instituti Kosovar i 
Financave - IFK
Shuma e miratuar: €95.640 
Vendi:    Pejë, Prizren, Mitrovicë
Kohëzgjatja:  12 muaj
Data e nisjes:  Qershor 2004

Ky projekt u ngrit mbi bazën e një analize të thellë 
makroekonomike. Implementuesit patën parasysh 
edhe statistikat demografike të Kosovës: gjysma e 
popullsisë të së cilës është nën 20 vjeç, ndërkohë 
që niveli i papunësisë arrin sipas disa burimeve 
mbi 60%.Projekti u nis nga konstatimi se sektori 
më vital dhe më i aftë për të punësuar të papunët 
e shumtë është sektori privat dhe më specifikisht, 
sektori i ndërmarrjeve të vogla e të mesme. Prandaj 
theksi i projektit u vu në rritjen e kapaciteteve të 
sipërmarrësve potencialë kosovarë për të investuar 
dhe hapur biznese të reja.Projekti nisi me një studim 
të hollësishëm të marrëdhënieve të punës në zonat 
rurale si dhe i mundësive për hapjen e bizneseve të 
reja në mënyrë që të krijoheshin më tepër mundësi 
për punësim. Përzgjedhja e kandidatëve nuk ishte e 
rastësishme, por u zhvillua mbi bazën e një filtrimi 
paraprak të atyre individëve të cilët paraqitën disa 
prirje apo ide më të afërta me mundësitë për thithjen 
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e njohurive të nevojshme.  Synimi kryesor i projektit i 
realizuar në mënyrë të suksesshme ishte zhvillimi tek 
secili pjesëmarrës në trajnime i shijes së sipërmarrësit 
dhe i vullnetit për të hyrë në rrugën e sipërmarrjes 
ekonomike, pavarësisht pengesave të mëdha që duhet 
të përballonte. Një nga aspektet më të rëndësishme 
që vërtetojnë suksesin e projektit ishte ngritja e 
bizneseve mbi bazën e planeve afatgjatë të zhvillimit 
dhe mbi strategji dhe metodologji profesionale. 
Projekti inkurajoi nismat për krijimin e bizneseve të 
vogla e të mesme dhe mbështeti sipërmarrësit në 
identifikimin e ideve më të frytshme dhe premtuese 
në përputhje me burimet e mundshme financiare 
dhe njerëzore. Një theks i veçantë iu vu inkurajimit 
të grave si një nga grupet më të pafavorizuara të 
shoqërisë kosovare. Një aspekt tjetër i rëndësishëm 
ishte inkurajimi i kosovarëve që jetojnë jashtë vendit 
për t’u kthyer e për të punuar në vendlindje duke 
investuar në hapjen e bizneseve dhe vendeve të reja 
të punës. Nga ana  tjetër, pjesëmarrësve në trajnime 
iu dhanë të gjitha njohuritë e nevojshme profesionale 
për të bartur barrën e rëndë të menaxhimit të një 
biznesit në mënyrë të suksesshme dhe për ta bërë 
atë një veprimtari fitimprurëse e mbi të gjitha, një 
veprimtari që nxit punësimin dhe redukton dukurinë e 
papunësisë. Përveç trajnimit për qëllime individuale, 
përfituesit u konsideruan edhe si trajnerë të ardhshëm 
të individëve të tjerë të cilët jetojnë në mjedisin e 
tyre dh enë të ardhmen mund të ishin të interesuar 
të investonin për krijimin e bizneseve të reja. 
Trajnimet përfshinë ekspertizë në fushat e këshillimit, 
kreditimit, menaxhimit, planifikimit, kontabilitetit 
dhe elementë të tjerë të domosdoshëm për një 
veprimtari rezultative. Nga pikëpamja metodologjike, 
u përdorën metodat më të fundit të trajnimit si dhe 
shembuj dhe analiza konkrete nga përvojat më të 
mira evropiano-perëndimore. Natyrisht, një nga 
vështirësitë kryesore të implementimit ishte tejkalimi 



i pengesave psikologjike për fillimin e një biznesi i 
cili mund të mos ofronte që në fillim një perspektivë 
shumë shpresëdhënëse. Sidoqoftë, kjo pengesë, 
përgjithësisht u tejkalua me sukses dhe një numër 
i madh i bizneseve të krijuara, mundën të arrijnë 
brenda një kohe të arsyeshme një nivel të ardhurash 
që përballonte shpenzimet dhe në disa raste krijonte 
edhe fitime.

Fondet e AER në mbeshtetje të shoqërisë civile 2001 - 2005
Grante për Shoqërinë Civile 
Projektet e Financuara nga FKSHC
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Galeri e Fotografive



Galeri e Fotografive

NGRITJA E KAPACITETEVE TË OJQ-ve

Workshop
“Menaxhimi i Ciklit të Projekteve” 
Ohër, Maqedoni
200�



NGRITJA E KAPACITETEVE TË OJQ-ve

Workshop
“Qëndrueshmëria e OJQ-ve” 

Durrës, Shqipëri
200�



Galeri e Fotografive

GRATË

Workshop
“Fuqizimi dhe rritja e ndikimit të OJQ-ve të 
grave të komuniteteve pakicë” 
Brezovicë, Kosovë
2003



GRATË

Workshop
“Gratë në politikë” 

Ohër, Maqedoni
2003



Galeri e Fotografive

MINORITETET

Workshop
“Menaxhimi i Ciklit të Projekteve” 
Ohër, Maqedoni
2003



MINORITETET

Programi për Përkrahjen e 
Mediave Minoritare 



Galeri e Fotografive

Kultura

Ekspozitë
“Ekspozita e Studentëve” 
Tiranë, Shqipëri
2004



Kultura

Publikim 
“Ruajtja dhe Mbrojtja e 

Trashëgimisë Kulturore” 
Prizren, Kosovo



Galeri e Fotografive

Rinia

Festival
“Kalimi i Urave” 
Pejë, Kosovë
2003



Pajtimi

Ulqin, Mal i Zi 
2001

Bursat 



Galeri e Fotografive

“Fondi për Arsim për Komunitetin RAE” 
Kampi i Plemetinës - Obiliq, Kosovë
2004

RAE


