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Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile, përkrahur 
nga Ambasada e Suedisë, organizon Pakon e 
Trajnimeve Bazike, e cila ka për qëllim ngritjen 
e kapaciteteve të përgjithshme të organizatave 
të shoqërisë civile në Kosovë. Me anë të këtyre 
trajnimeve KCSF-ja synon krijimin e një hapësire, 
e cila do të jetë në funksion të drejtpërdrejtë të 
zhvillimit të mëtejshëm të sektorit, duke bërë të 
mundur që organizatat jo vetëm të informohen 
drejt rreth të gjitha proceseve që lidhen me 
aktivitetet e tyre, por edhe të mobilizohen për 
krijimin e një sinergjie, e cila do të ndikonte 
në përmirësimin e bashkëpunimit midis 
organizatave të shoqërisë civile, por edhe midis 
autoriteteve publike e donatorëve. 
Moduli i Pakos së Trajnimeve Bazike përbëhet 
nga 6 trajnime 2-3 ditore, temat e të cilave 
janë dizajnuar për të avancuar aftësitë e 
përfaqësuesve të organizatave që të angazhohen 
për mirëfunksionimin e organizatave të 
shoqërisë civile, të cilat janë themeluar rishtazi. 
Nga ekspertët më të kualifikuar të fushave 
përkatëse, pjesëmarrësit në këto trajnime do të 
kenë mundësinë të prekin tema të rëndësishme 
duke u nisur nga: analizimi i legjislacionit në fuqi, 

parimet themelore të qeverisjes së brendshme 
të organizatave të shoqërisë civile, pjesëmarrja 
qytetare në vendimmarrje, komunikimi me 
mediat, planifikimi strategjik dhe ngritja e 
fondeve, e deri te obligimet që organizatat 
e shoqërisë civile kanë ndaj Administratës 
Tatimore të Kosovës. 

Në secilin prej trajnimeve specifikisht do të 
trajtohen parimet themelore dhe korniza ligjore, 
të cilat kanë ndikim të theksuar në proceset 
mbi të cilat organizatat duhet të operojnë për 
të ndërtuar qëndrueshmëri, por edhe efektivitet 
në plan-veprimet e tyre. Njëkohësisht, 
gjatë trajnimeve planifikohen sesione, ku 
pjesëmarrësit mund të ndajnë përvojat apo sfidat 
që ata hasin gjatë operimit të përditshëm, duke 
marrë kështu rekomandime të drejtpërdrejta jo 
vetëm nga eksperti i cili mbulon trajnimin, por 
edhe nga pjesëmarrësit e tjerë. 

Këto trajnime janë planifikuar të mbahen në 
baza të rregullta vjetore dhe ofrohen pa pagesë 
për të gjitha organizatat përfituese. 
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PROCESI I 
APLIKIMIT DHE 
PËRZGJEDHJA E 
PJESËMARRËSVE
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Të drejtë aplikimi për të ndjekur programin e 
Pakos së Trajnimeve Bazike kanë të gjitha 
organizatat e shoqërisë civile të regjistruara dhe 
që veprojnë në Kosovë. Inkurajohen fuqishëm 
organizatat e themeluara vitet e fundit, e që 
janë në nevojë të ngritjes së kapaciteteve.

Aplikimi në emër të organizatës bëhet nga 
drejtori ekzekutiv apo ndonjë person tjetër 
i autorizuar duke plotësuar formularin e 
aplikimit. Me rastin e plotësimit të këtij 
formulari, drejtori ekzekutiv ose personi i 
autorizuar duhet të propozojë nga një punëtor 

për secilin nga trajnimet. Pozita e punës dhe 
funksionet në organizatë të punëtorit duhet 
të përkojnë me temën e trajnimit në të cilin ai 
propozohet për pjesëmarrje. 
Në fillim dhe në përfundim të secilit trajnim 
organizohet nga një test vlerësues për matjen 
e njohurive të fituara nga vijimi i trajnimit në 
fjalë.
Me rastin e përfundimit të çdo trajnimi, 
pjesëmarrësit e suksesshëm pajisen me 
certifikata të pjesëmarrjes nga KCSF-ja.
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Në këtë trajnim dyditor pjesëmarrësit do të 
përfitojnë njohuri mbi parimet dhe funksionimin 
e sektorit të shoqërisë civile në përgjithësi, 
përmes shembujve praktikë dhe shkëmbimit 
të përvojave. Po ashtu, pjesëmarrësit do të 
pajisen me aftësitë e nevojshme sa i përket 
mirëfunksionimit të një organizate të shoqërisë 
civile, përmes diskutimit të strukturave të 
brendshme dhe rolit të tyre në varësi të tipit 
të organizatës, legjislacionin e aplikueshëm 
dhe parimet e menaxhimit financiar në shoqëri 
civile. 

Pas ofrimit të kësaj pasqyre të përgjithshme, 
për të mundësuar një organizim sa më 
të mirë të brendshëm e funksionim të 
mirëfilltë, shtjellohen në detaje dokumentet e 
brendshme të organizatave të shoqërisë civile 
dhe masat e nivelet e llogaridhënies. Ky sesion 
ndërtohet mbi nevojat e organizatave që 
janë pjesëmarrëse në trajnim. Për të vënë në 
praktikë dhe për të vlerësuar njohuritë e fituara 
përgjatë ditës së parë të trajnimit, të pranishmit 
marrin pjesë në punime grupore.

Ligjërues: 
Petrit Tahiri, menaxher i projektit në Qendrën për Arsimin e Kosovës - KEC

Trajnimi  
Shoqëria civile dhe 
qeverisja e brendshme 
e organizatave të 
shoqërisë civile
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Trajnimi 
Standardet Minimale mbi 
procesin e konsultimit publik
Ky trajnim dyditor do të fokusohet në 
Rregulloren për Standarde Minimale në 
procesin e konsultimit publik, e cila do të hyjë në 
fuqi nga 1 janari 2017. Përveç obligimeve dhe 
mekanizmave të pjesëmarrjes së shoqërisë 
civile që dalin nga kjo rregullore, ky trajnim 
do të trajtojë edhe parimet e përgjithshme të 
pjesëmarrjes qytetare dhe elemente praktike 
të kontributit të shoqërisë civile në procesin 

e hartimit të politikave dhe ligjeve në nivel të 
Qeverisë. 
Në kuadër të këtij trajnimi do të përfshihen 
informacione mbi dokumentet, format 
dhe teknikat e konsultimeve publike, të 
cilat i nënshtrohen procesit të konsultimit 
me publikun duke u bazuar në rregulloren 
përkatëse. 

Ligjërues: 
Taulant Hoxha, drejtor i programit në Fondacionin Kosovar për Shoqëri Civile
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Trajnimi 
Strategjia e komunikimit dhe 
marrëdhëniet me media
Marrëdhëniet me publikun dhe mediat si 
kanal komunikimi në marrëdhëniet me 
opinionin janë të një rëndësie të veçantë. Ky 
trajnim synon rritjen e vetëdijes institucionale 
të organizatave të shoqërisë civile, si dhe 
asaj individuale të përfaqësuesve të këtyre 
organizatave kundrejt kësaj çështjeje. Në 
kuadër të këtij trajnimi shtjellohet si fillim 
nocioni “marrëdhënie me opinionin”, pjesë 
teorike në të cilën do të shpjegohen elementet 
kryesore të këtij nocioni. Fokus i veçantë do t’u 
kushtohet elementeve përbërëse të procesit të 
komunikimit, ilustruar me shembuj praktikë. 
Po ashtu, do të diskutohet edhe rreth mjeteve 
kryesore, të cilat përdoren në procesin e 
marrëdhënieve me opinionin.  

Tutje, do të trajtohet në detaje sistemi për 
marrëdhënie me opinionin në organizatë, duke 
filluar me atë se çka përmban ky sistem, cilat 
janë proceset dhe bartësit e këtyre proceseve, 
harta e këtij sistemi e deri te matja e efikasitetit 
të PR aktiviteteve. Trajnimi përmbyllet me 
diskutimin rreth planeve aksionale dhe 
strategjive të komunikimit të një organizate, 
duke trajtuar rëndësinë e tyre dhe procesin 
e përpilimit të këtyre dokumenteve. Do të 
shtjellohen fazat e planifikimit të komunikimit, 
hulumtimet dhe taktikat që përdoren në këto 
procese e deri te struktura dhe përmbajtja e 
planeve dhe strategjive të komunikimit.

Ligjërues: 
Gazmend Ajdini, drejtor në Departamentin për Marketing dhe Komunikim në Ecolog International
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Trajnimi 
Planifikimi strategjik dhe 
ngritja e fondeve   
Sipas Bryson, planifikimi strategjik është 
një përpjekje e disiplinuar për të prodhuar 
vendime dhe veprime themelore, të cilat i 
japin formë dhe përcaktojnë se çfarë është një 
organizatë, çfarë bën ajo dhe pse. Në kuadër 
të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të pajisen 
me mjetet e nevojshme dhe njohuritë për të 
vendosur objektiva dhe veprime të qarta që 
duhet të merren për të arritur këto objektiva. 
Kështu, pjesëmarrësit do të mësojnë se si 
të përcaktojnë qëllimet organizative dhe 
mundësitë strategjike për t’i arritur këto 
qëllime. Ata do të kuptojnë se si të planifikojnë, 
organizojnë dhe menaxhojnë organizatën. 

Si pjesë e këtij trajnimi do të shtjellohet edhe 
nevoja për planifikim strategjik, pyetjet kryesore 
të së cilës duhet t’u përgjigjet planifikimi 
strategjik dhe fakte të ndryshme për strategji, 
të cilat argumentojnë nevojën për planifikim 
strategjik nga secila organizatë. Tutje, do të 
trajtohen veç e veç njëmbëdhjetë hapat në 
ndërtimin e strategjisë së një organizate, duke 
filluar nga misioni, mandati i organizatës, 
auditimi i situatës aktuale dhe hapave të 
tjerë në ndërtimin, aprovimin dhe realizimin e 
strategjisë.

Ligjërues: 
Uragan Alija, drejtor i Departamentit për Komunikim dhe Marketing Digjital në Postë- 
Telekomunikacionin e Kosovës
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Trajnimi 
Menaxhimi i ciklit të projektit
Trajnimi mbi menaxhimin e ciklit të projektit 
do të sjellë para pjesëmarrësve bazat e 
menaxhimit të ciklit të projektit që do t’iu 
mundësojë të menaxhojnë projekte të lidhura 
me fushën e tyre të përgjegjësisë brenda 
organizatës. Trajnimi ka për qëllim pajisjen me 
njohuri të menaxherëve të projektit në hartimin 
e tij, planifikimin, aspektet financiare dhe 
mjetet e monitorimit të projektit dhe shumë 
çështje të tjera të ndërlidhura. Pjesëmarrësit 
do të mësojnë se si të identifikojnë problemin, 
të bëjnë planifikim të mirë dhe t’i shmangin 
“kurthet” e zakonshme në realizmin e 
projekteve. Gjithashtu, ata do të kenë mundësi 
të zbulojnë faktorët kritikë të suksesit dhe 

rreziqet e fshehura në projekte, në mënyrë që 
të arrihet realizimi me sukses i tyre. 

Ky trajnim do të përmbyllet në formë të 
punëtorisë, me ç’rast do të stimulohet 
bashkëveprimi e shkëmbimi i shembujve e 
punës praktike në mes të pjesëmarrësve. Do të 
trajtohet menaxhimi i projekteve në shekullin 
XXI dhe mënyrat për të përgatitur më së miri 
stafin për sfidat.  Rëndësi do t’i kushtohet 
identifikimit të menaxherëve të duhur, të cilët 
do të kenë profilin e duhur për të shtyrë para 
realizimin e projekteve si copëza me rëndësi 
në realizimin e strategjisë së organizatës.  

Ligjërues: 
Uragan Alija, drejtor i Departamentit për Komunikim dhe Marketing Digjital në Postë- 
Telekomunikacionin e Kosovës
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Trajnimi 
Obligimet e organizatave të 
shoqërisë civile ndaj Administratës 
Tatimore të Kosovës
Sa u përket obligimeve ligjore, organizatat e shoqërisë civile në Kosovë u nënshtrohen një varg 
obligimesh ndaj Administratës Tatimore të Kosovës. I dizajnuar specifikisht për organizatat e 
shoqërisë civile, në këtë trajnim dyditor do të trajtohen aspektet kryesore ligjore dhe konceptet që 
lidhen me legjislacionin tatimor të Kosovës. Qëllimi parësor i këtij trajnimi është që të shpjegojë 
në përgjithësi Ligjin mbi TVSh-në, Ligjin për Tatim në të Ardhura Personale dhe Ligjin për Tatim 
në të Ardhura të Korporatave, si dhe mënyrën e deklarimit dhe pagesës së tatimeve, raportimet e 
kërkuara sipas Administratës Tatimore, duke ofruar edhe shumë shembuj dhe ushtrime praktike për 
të kuptuar më qartë legjislacionin tatimor.  

Ligjërues: 
Sami Salihu, drejtor i Departamentit të Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve në Administratën 
Tatimore të Kosovës 
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