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Hyrje
Ky maping i shoqërisë civile është rezultat i interesimit dhe entuziazmit të stafit
të Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (FKSHC) dhe partnerëve të tyre që
punojnë në zhvillimin e shoqërisë civile në Kosovë.
Gjatë pesë viteve të kaluara, KCSF-ja ka punuar me mëse 350 OJQ dhe me shumë
organizata donatore siç janë Agjencioni Evropian për Rindërtim, “Alternativat” e
Qeverisë Kanadeze, Fondacionin Kosovar për Shoqëri të Hapur, OSCE-ja, Zyrja
e UNMIK-ut për Ndërlidhje me OJQ-të, Qendra Ndërkombëtare Olof Palme, Pakti
i Stabilitetit dhe Dialogue Development.
Për këtë arsye, KCSF-ja kishte pozicionin më të mirë për ta koordinuar këtë
maping dhe për ta angazhuar një numër të madh të OJQ-ve që nevojiteshin për
një studim të këtillë.
Studimi zgjati 18 muaj dhe ishte i vështirë për shkak të mungesës së informatave
aktuale dhe të dhënave. Megjithatë, pas shumë inovacioneve dhe përkushtimit
studimi është kompletuar dhe na ka ofruar informata të hollësishme për gjendjen
e sektorit të shoqërisë civile në Kosovë më 2005.
Shpresojmë që informatat e këtij studimi përmbajtësor do të jenë të dobishme
dhe interesante për donatorët dhe shoqërinë civile dhe do të ofrojnë stimulimin
e shumëkërkuar për përkrahjen e vazhdueshme të aktivitetit të shoqërisë civile
në Kosovë.
Sophie Sakalis
Agjencioni Evropian për Rindërtim
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  Ky është definicioni i përvetësuar nga USAID në Vlerësimin e Shoqërisë Civile në Kosovë
  të kryer në maj të vitit 2004, f. iv

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë

Që kur Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) ka kryer analizën e parë
të shoqërisë civile në Kosovë më 2001, numri i OJQ-ve të regjistruara dhe
organizatave e tjera të shoqërisë civile (OSHC-të) është rritur prej afro 130 në
më tepër se 3,000. Sidoqoftë, vetëm regjistrimi nuk ofron indikacione rreth asaj
se cilat organizata janë aktive, në cilat fusha operojnë këto OSHC dhe cilat janë
kapacitetet dhe karakteristikat relative të organizatave individuale anembanë
Kosovës.
Përvojat e donatorëve dhe agjencive zhvillimore tregojnë që një numër i madh,
nëse jo shumica, e OSHC-ve të regjistruara janë ose në prag të vdekjes ose në
gjumë, apo iu mungon kapaciteti për përmbushjën e aktiviteteve të mirëfillta.
Zëri i shoqërisë civile është i shkrifët dhe veprimet janë të pakoordinuara, dhe
si sektor ka qenë i paaftë të josh vëmendjen serioze të qeverisë së re lokale
dhe të administratës së UNMIK-ut. Ekziston një përshtypje e ngatërruar publike
rreth qëllimeve dhe vlerave të shoqërisë civile në Kosovë, dhe Organizatat
e Shoqërisë Civile deri më tani nuk kanë arritur të fitojnë përkrahje apo
pjesëmarrje sinjifikante publike. Kjo u pa qartë gjatë trazirave të dhunshme
në Kosovë në mars të vitit 2004, kur popullata shqiptare zgjodhi ta injoroj
shoqërinë civile dhe të shpreh frustrimin e grumbulluar për shkak të gjendjes
stagnuese politike dhe ekonomike. Dobësia e shoqërisë civile doli edhe më tepër
në pah në periudhën pas trazirave kur pothuajse të gjitha OSHC-të dështuan
të marrin përsipër udhëheqjën morale dhe politike kundër dhunës etnike dhe
shkatërrimeve.
Kosova mbetet e stërngarkuar me sfida politike, sociale dhe ekonomike që
burojnë nga e kaluara e afërt dhe e turbullt. Nevoja më e theksuar është ajo
për arritjen e demokracisë funksionale dhe vet-qeverisjës stabile, përfshirë këtu
edhe nivelin më të madh të pjesëmarrjës së qytetarëve në të gjitha nivelet e
vendim-marrjes. Deri në një masë të madhe kjo nuk është në duart e kosovarëve
të thjeshtë, pasi që varet kryekëput prej zgjidhjes finale të statusit politik të
Kosovës nga bashkësia ndërkombëtare.
Në anën tjetër, shoqëria civile ka rol vendimtar në promovimin e shtrirjes dhe
implementimit të demokracisë në mesin e shoqërisë, duke avancuar procesin
e formësimit të mendimeve politike, monitorimin e proceseve demokratike,
kërkimin e përgjegjshmërisë prej autoriteteve, avokimin për ndryshime
në politikat shoqërore, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe promovimin e
pjesëmarrjës së qytetarëve në zhvillimin lokal.
Ky maping adreson nevojën për identifikimin e organizatave të shoqërisë civile
që janë aktive në Kosovë, cilat janë kapacitetet e tyre, dhe cili është potenciali
i tyre për të bërë ndryshime sociale dhe për të arritur qëndrueshmëri. Në të
njejtën kohë, mapingu ka për qëllim të vlerësoj fuqitë dhe mangësitë e sektorit
si tërësi, duke marrë parasysh ambientin politik, shoqëror dhe ekonomik në të
cilin vepron.
Me këto informata, shpresojmë se raporti do të jetë në gjendje tu ofroj
donatorëve dhe politik-bërësve vendor dhe ndërkombëtar njohurinë dhe mjetet
për përpilimin e strategjive të mirëfillta për ta përkrahur në mënyrë efikase
shoqërinë civile, duke e kuptuar potencialin e saj të plotë. Poashtu shpresojmë
që OSHC-të do ta përdorin këtë raport dhe do të bëjnë ndryshime që do tu
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ndihmojnë organizatave tjera të ecin drejt qëndrueshmërisë dhe aftësisë më të
theksuar për tu bashkërenduar si me komunitetet ashtu edhe me njera tjetrën.
Me ndihmën e këtij raporti, poashtu shpresojmë që donatorët ndërkombëtar,
si dhe ata vendor, do të jenë në gjendje të ravijëzojnë politikat financiare me
kërkesat e shoqërisë civile, dhe për institucionet, posaçërisht për qeverinë, për
të krijuar politikë më të informuar e cila do ta ndihmoj shoqërinë civile në
kalimin e pengesave financiare dhe në përmbushjen e kërkesave të reja dhe të
ndryshueshme të shoqërisë kosovare.

II. Definicioni i Sektorit të 			
Shoqërisë Civile
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Para fillimit të këtij studimi, duhet të definohet në mënyrë të hollësishme
subjekti i kësaj analize – sektori i shoqërisë civile në Kosovë. Në literaturë
mund të gjejmë një gamë të gjërë të definicioneve, duke marrë parasysh
shumëllojshmërinë e kritereve. Për shembull, disa analistë kufizohen vetëm në
subjektet me status të caktuar ligjor, siç janë OJQ-të e regjistruara. Analistët
tjerë e zgjërojnë këtë fushë duke i përfshirë të gjitha grupet joprofitabile të
individëve privatë që janë të pavarura prej shtetit Në të njejtën kohë, mbetet
pyetja qenësore se sa nevojitet ndarje prej forcave politike apo religjioze për të
arritur tek kualifikimi “shoqëri civile”.
Ky raport preferon një definicion më të gjërë të “shoqërisë civile” si:
Hapësira e ndërmjetëme në mes shtetit, ekonomisë familjare dhe tregut, e
populluar nga grupet apo shoqatat e organizuara që janë të ndara nga shteti,
kanë nivel të caktuar të autonomisë në raport me shtetin, dhe janë të formuara
në baza vullnetare nga anëtarët e shoqërisë për të mbrojtur apo zgjeruar
interesat e tyre në promovimin e vlerave demokratike, qeverisjes së mirë dhe
avancimin e zhvillimit social dhe ekonomik2.
Sa i përket subjekteve specifike, për hir të qartësisë dhe për ta mbajtur analizën
të menaxhueshem, ky studim do të kufizohet vetëm në OJQ-të, shoqatat
profesionale dhe organizatat e bazuara në komunitete. Gjatë raportit, këtyre
organizatave shpeshherë do t’iu referohemi si Organizata të Shoqërisë Civile
(OSHC-të).
Ky është një definicion i gjërë i cili potencialisht ngërthen një bollëk të grupeve
qytetare joprofitabile, përfshirë edhe ato që nuk bëjnë pjesë në OJQ-të
tradicionale, siç janë sindikatat e punëtorëve. Duke ndarë mendimin e njejtë
me studimin e kryer nga KCSF-ja në vitin 2001, ne mendojmë që aktivitetet
joshtetërore dhe joprofitabile që orvaten të avancojnë interesat dhe qëllimet
sociale, edhe kur kryhen nga shoqata më pak formale dhe pa status zyrtar ligjor,
meritojnë të përfshihen. Megjithatë, definicioni aktual nuk arrin ti përmbledh të
gjitha, sepse koncentrohet në mënyrë specifike vetëm në ato që konsiderohen
se avancojnë proceset demokratike dhe zhvillimore në Kosovë.
Ky definicion poashtu merr parasysh kontekstin e veçantë historik të Kosovës.
Për shkak se një pjesë e madhe e OSHC-ve në Kosovë burojnë apo ishin pjesë
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përbërëse e përvojës së qeverisë paralele të viteve të 90-ta, duhet medoemos
të kualifikohet kërkesa e pavarësisë së plotë prej shtetit dhe partive politike.
Prandaj, përdoret autonomia “e caktuar” në vend se “komplete”. Poashtu, për
shkak të natyrës centraliste të klaneve dhe familjeve në shoqërinë kosovare,
përfshirja e organizatave të bazuara në komunitete është poashtu zgjidhje
evidente.

III. Metodat dhe Metodologjitë
Studimet për këtë maping janë kryer prej tetorit 2004 deri në maj të vitit 2005,
dhe shumica e studimeve në terren janë bërë gjatë prillit dhe majit të vitit
2005. Për dizajnin hulumtues të projektit, KCSF-ja ka konsultuar z. Bill Sterland
nga INTRAC, një konsultant i pavarur i cili ka punuar në maping të shoqërisë
civile në rajon, posaçërisht në Bosnje. Studimet në terren janë bërë nga KCSFja dhe INDEX Kosova, një organizatë hulumtuese që bashkëpunon me BBSS
Gallup International.

Mbledhja e të dhënave
Të dhënat për këtë maping janë mbledhur prej shumë burimeve, përfshirë edhe
një numër të madh të dokumentarëve dhe analizave të botuara. Sidoqoftë,
pjesa më e madhe e të dhënave është mbledhur me pjesëmarrjen e aktivistëve
të shoqërisë civile, ekspertëve dhe organizatave të shoqërisë civile. KCSF-ja ka
përdorur tri mënyra për mbledhjen e të dhënave prej këtyre grupeve synuese:
intervistat me liderët e OSHC-ve, pyetësorë për një gamë të gjërë të OSHC-ve,
dhe grupe të diskutimit me liderë të OSHC-ve, me donatorë dhe përfitues.
Mbledhja e të dhënave ka për qëllim të ofroj një kuptim më të mirë të tri
dimensioneve të shoqërisë civile, të cilat janë të ndara në disa nëndimenzione:
•

Strukturat, apo karakteristikat dhe kapacitetet specifike

• Kapacitetet e brendshme
• Performanca / fusha e aktivitetit
• Marrëdhëniet me grupet e interesit
•

Ambienti institucional përbrenda të cilit funksionon
shoqëria civile

• Konteksti politik
• Liritë dhe të drejtat themelore
• Konteksti socio-ekonomik
• Konteksti socio-kulturor
• Ambienti ligjor
•

Vlerat që promovohen nga shoqëria civile, ato që përcaktojnë dhe prej të
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cilave përfitojnë aktivitetet e tyre legjitime
•
•
•
•
•
•

Toleranca
Demokracia
Transparenca
Pjesëmarrja në komunitet
Barazia
Zbutja e varfërisë

Mjetet për Hulumtim dhe Burimet
Regjistrat dhe listat e OJQ-ve
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Për identifikimin e OSHC-ve aktive në Kosovë, KCSF-ja ka përpiluar një listë
duke shfrytëzuar të dhënat e UNMIK-ut dhe OSCE-së për regjistrimin e OJQve, si dhe listat e OJQ-ve të shumë donatorëve dhe agjencive, duke u bazuar
në supozimin që të gjitha OSHC-të e regjistruara dhe aktive në Kosovë kanë
marrë përkrahje financiare, teknike apo kanë qenë të angazhuara në ndërtimin
e kapaciteteve gjatë vitit të fundit. Listat e zyreve të OSCE-së në terren, apo të
qendrave të komuniteteve, u treguan posaçërisht të dobishme për identifikimin
e OSHC-ve aktive. KCSF-ja poashtu ka shfrytëzuar listat dhe kontaktet e saj në
terren për të identifikuar OSHC-të aktive në rajon.
Pyetësoret e OSHC-ve:
Qëllimi kryesor i pyetësorëve ishte të ndërtohet një trup i të dhënave kuantitative
që do ti mundësonte hulumtuesve ta përcaktojnë madhësinë relative të sektorit
dhe të nën-sektorëve aktiv, si dhe të karakteristikave kryesore të sektorit
përfshirë shtrirjen rajonale të OSHC-ve aktive, madhësinë e organizatave, fushat
e veprimit, etj. Pyetësorët janë përpiluar në dy gjuhët kryesore të rajonit: në
gjuhën serbe dhe në gjuhën shqipe.
Pyetësorët iu janë shpërndarë më shumë se 500 OSHC-ve të cilat KCSF-ja i ka
identifikuar si organizata aktive në rajon. Fillimisht, pyetësorët janë shpërndarë
në mënyrë elektronike dhe me anë të postës. Më vonë, janë mbajtur trajnime
për hulumtues në terren për ti vizituar OSHC-të në tërë Kosovën dhe për ti
administruar pyetësorët. Trajnimi iu ka ndihmuar hulumtuesve të shpjegojnë
qëllimet e projektit dhe letrat e donatorëve përkrahës për ta legjimitizuar punën
e tyre të mëtutjeshme. Në fund, prej numrit të përgjithshëm të 500 OSHC-ve
që iu janë shpërndarë pyetësorë, 350 prej tyre janë përgjigjur, duke ofruar
kështu një mostër sinjifikantë për studim. Lista e respondentëve është përfshirë
në Shtojcën A të këtij studimi.
Intervistat e semi-strukturuara me përfaqësuesit e OSHC-ve:
Intervistat e semi-strukturuara janë zhvilluar për të fituar një pamje të
detajuar të kapaciteteve organizative të grupit mostër. Mostrën e OSHC-ve e
ka zhvilluar KCSF-ja nëpërmjet përgjigjeve të pyetësorit dhe intervistave të
semi-strukturuara. Mostra është zgjedhur ashtu që të përfaqësoj të gjitha
mjediset gjeografike, fushat e veprimit, dhe përkatësitë kombëtare e etnike. Në
përgjithësi janë zgjedhur 30 organizata, pastaj janë zgjedhur edhe 10 organizata
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plotësuese në rast se ndonjëra prej 30 organizatave të para nuk do të mund të
merrte pjesë. Në këtë mostër janë përfshirë dy organizata serbe, dy boshnjake
dhe dy rome. Përafërsisht 50 përqind të organizatave të intervistuara kanë
selinë në Prishtinë, ndërsa 50 përqind të intervistave të tjera janë zhvilluar me
OSHC-të në rajon, si në Mitrovicë, Prizren, Ferizaj, Gjakovë dhe Graçanicë.
INDEX Kosova është kontraktuar për zhvillimin e intervistave dhe për zhvillimin
e transkriptit në gjuhën shqipe dhe angleze. Në prill dhe maj të vitit 2005,
rreth dhjetë hulumtues në terren kanë shkuar në zyret e OSHC-ve dhe janë
takuar me menaxherët ose me përfaqësuesit e lartë të organizatave. Udhëzimet
për intervistat (shih Shtojcën B) kanë përfshirë rreth 30 pyetje, me qëllim të
kuptimit të misionit, kapaciteteve dhe aktiviteteve të organizatave, si dhe
marrëdhënieve me grupet e interesit dhe ambientin institucional dhe sociokulturor. Intervistat zakonisht kanë zgjatur 1-2 orë dhe janë zhvilluar në gjuhën
e organizatës.
Grupet e Diskutimit:
INDEX Kosova është kontraktuar në prill dhe maj 2005 për zhvillimin e
katër grupeve të studimit, dy prej të cilave janë mbajtur me përfaqësues të
OSHC-ve; një është mbajtur me përfituesit e OSHC-ve; dhe një tjetër me
përfaqësuesit e OJQ-ve ndërkombëtare dhe agjencive donatore. Raporti dhe
analiza përfundimtare e këtyre grupeve të studimit është përfshirë në studim
si Shtojca C.
Burimet e tjera:
Dokumentet kryesore të OSHC-ve, siç janë materialet promovuese, strategjitë,
raportet vjetore, faqet e internetit, etj., janë mbledhur për të ofruar informata për
strukturën dhe kapacitetet e OSHC-ve. Për më tepër, të dhënat dhe informatat
për këtë raport janë mbledhur prej analizave të publikuara, studimeve të
mëhershme, vlerësimeve të shoqërisë civile, prej OJQ-ve ndërkombëtare dhe
vlerësimeve të programeve të donatorëve, si dhe prej dokumenteve të tjera të
OJQ-ve kryesore kosovare dhe agjencive të shumëanshme.

Interpretimi i të dhënave
Shumica e të dhënave të mbledhura janë kualitative dhe përfshijnë dëshmi
personale, mendime dhe analiza të akterëve të shoqërisë civile dhe vërejtje
të hulumtuesve. Si rrjedhojë e kësaj, analiza e studimit është shpjeguese dhe
përfaqëson interpretimin e KCSF-së të tërë studimit me anë të krahasimit të të
dhënave dhe dëgjimit të kujdesshëm të zërit prapa këtyre të dhënave.
Analistët e KCSF-së kanë përgatitur dhe kontrolluar të dhënat prej pyetësorëve,
intervistave dhe grupeve të studimit. Analizat dhe përfundimet janë arritur duke
krahasuar deklaratat dhe mendimet e respondentëve me faktet e besueshme
dhe përvojën e ekspertëve në terren. Dëshmitë e dokumentuara, posaçërisht
analizat e botuara dhe studimet e mëhershme të shoqërisë civile në Kosovë janë
gjatë interpretimit të të dhënave aktuale dhe vendosjes së gjendjes aktuale të
OSHC-ve në një kontekst më të gjërë.
Në studim janë përdorur 56 indikatorë (shih Shtojcën D) për identifikimin e
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karakteristikave kryesore të shoqërisë civile në Kosovë dhe për vlerësimin e
anëve të forta dhe të dobëta. Sa herë që ishte e mundur, këta indikatorë janë
shkëputur nga hulumtimet dhe mjetet për mbledhjen e të dhënave për të ofruar
mjete për krahasime dhe testime në konkludimet e analizës.

Faktorët që ndikojnë në Hulumtim dhe
Anësitë e mundshme
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Vështirësia kryesore me të cilën u ballafaqua KCSF-ja në mbledhjen e të
dhënave ishte vendosja e kontakteve me OSHC-të në terren në mënyrë që
të administroheshin pyetësorët dhe të caktoheshin intervistat. Hulumtuesit në
terren e kanë pasur vështirë të gjejnë kontaktet dhe e konsideruan si sfidë të
vërtetë identifikimin e menaxherëve dhe zyrtarëve të lartë për ti intervistuar
apo për tu dorëzuar pyetësorët. Në disa pyetësorë, shumica e të cilëve ishin të
mbushur më dorë, KCSF-ja kishte vështirësi të lexonte dhe qartësonte përgjigjet
e OSHC-ve, dhe si rezultat kjo e bënte më intensive, si në aspektin e punës
ashtu edhe në atë kohor, interpretimin e numrit të madh të pyetësorëve (350).
Për KCSF-në ishte sfidë edhe procesi i identifikimit të OSHC-ve aktive. Më se
5,000 OJQ janë të regjistruara zyrtarisht në UNMIK, ndërsa sipas vlerësimeve
të këtij raporti vetëm 600 prej tyre janë ende aktive.
Një tjetër sfidë gjatë këtij studimi ishte ndarja e roleve dhe detyrave për ta
kompletuar raportin final. Hulumtuesit në terren, analistët, dhe përpiluesit e
raportit punuan ndaras prej njeri tjetrit, duke i lënë kështu përpiluesit dhe
analistët të punojnë kryesisht prej transkripteve të përkthyera të intervistave
dhe të dhënave të papërpunuara. Si rezultat i kësaj nganjëherë ishte tepër
vështirë të kuptohej domëthënia e vërtetë e përgjigjeve të respondentëve
dhe personave të intervistuar. Megjithatë, skuadra e projektit bashkëpunoi
ngushtë për ta tejkaluar këtë sfidë dhe për të gjetur domethënien e vërtetë të
transkripteve.
Sa i përket anësive të mundshme, respondentëve të pyetësorëve dhe të
personave të intervistuar iu është thënë që kontributi i tyre do të mbahet
konfidencial. Edhepse shpresohej që kjo do të kontrollonte tendencat për
prezentimin e imazhit artificial të ambientit të shoqërisë civile dhe të situatës
së OSHC-ve në terren, liderët e organizatave dhe menaxherët kanë interes në
prezentimin e imazhit sa më të mirë të organizatave të tyre dhe të fushave
ku ata punojnë. Bazuar në këtë, mund të ketë anësi nga ana e OJQ-ve që ta
prezentojnë gjendjen e organizatave të tyre me një imazh i cili është më i mirë
sesa realiteti.
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IV. Konteksti Shoqëror, Ekonomik
dhe Politik
Ky seksion shtjellon në mënyrë të shkurtër situatën aktuale shoqërore, ekonomike
dhe politike në të cilën veprojnë OSHC-të kosovare, përfshirë edhe stabilitetin
politik, kushtet ekonomike dhe mirëqenien shoqërore, të drejtat e pakicave dhe
të drejtat e njeriut, dhe marrëdhëniet ndërtnike. Përveç portretizimit të klimës
së përgjithshme politike, kjo analizë poashtu do të ndihmojë në identifikimin
e faktorëve që ndikojnë, pozitivisht dhe negativisht, në perceptimet dhe
operacionet e OSHC-ve në Kosovë.

Stabiliteti Politik
Me gjithë frikën nga trazirat që mund të shpërthenin pas shpalljes së aktakuzës
së Tribunalit të Hagës kundër ish-kryeministrit Ramush Haradinaj, kjo nuk
ndodhi. Dhe në vend të kësaj, qeveria e re nën udhëheqjen e kryeministrit
Bajram Kosumi vazhdoi rrugën e përmbushjës së Standardeve në një ambient
jashtëzakonisht të qetë.
Megjithatë, kohëra të ndjeshme mbeten përpara. Me diplomacinë e vendosur dhe
të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, procesi i cili eventualisht do ta zgjedh
statusin ligjor të Kosovës me gjasë do të filloj në vjeshtë të vitit 2005. Kjo ende
deri në një masë të caktuar varet prej rezultatit të rishikimit gjithpërfshirës
të standardeve të udhëhequr nga Ambasadori Kai Eide. Sidoqoftë, të gjithë
akterët janë bërë gati për bisedimet për status, thuajse fillimi i pashmangshëm
i tyre është punë e kryer. Atmosfera nën sipërfaqe mbetet e tensionuar. Partitë
kryesore politike, marrëdhëniet grindavece në mes të cilave kanë ndezur disa
incidente gjatë muajve të kaluar, kanë hyrë në një forum të krijuar nga UNMIKu në përpjekje për të arritur konsensus rreth procesit të statusit. Shumë vrojtues
megjithatë presin grindje të rrepta për pushtet sapo të definohet statusi.
Në të njejtën kohë, derisa fuqitë kryesore përëndimore mbesin të papërkushtuara
për një zgjidhje përfundimtare, shqiptarët e Kosovës nuk presin asgjë më pak se
pavarësinë, edhe nëse kjo duhet të arrihet gradualisht. Derisa Beogradi në anën
tjetër e përjashton një zgjidhje të këtillë dhe nuk tregon shenja të ndryshimit
të qëndrimit. Në ndërkohë, Këshilli i Sigurimit do të ngurroj shumë të imponoj
ndonjë vendim mbi palët. Mbetet brenga që nëse pavarësia sovrane nuk duket
në horizont, stabiliteti dhe rendi në Kosovë shumë shpejt do të shthurren.

Kushtet Shoqërore dhe Ekonomike
Situata e mjerë sociale dhe ekonomike mbetet burimi më i madh i jostabilitetit
në Kosovë. Vlerësimet e nivelit të papunësisë janë të ndryshme – Banka Botërore
pohon që niveli i papunësisë në vitin 2002 ishte 47%, derisa Iniciativa për
Stabilitet Evropian e sheh këtë në 60%, një numër i cili besohet të jetë i saktë
sot. Sipas analizës së Bankës Botërore, ky problem është tejet i theksuar



   ICG, Kosovo After Haradinaj
   ESI, Towards a Kosovo Development Plan, pg. 10
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tek femrat (më tepër se 70%) dhe tek rinia (përafërsisht dy herë më i lartë si
niveli i papunësisë tek të rriturit).
Shumica e ekonomive shtëpiake mvaren në masë të madhe prej parave të
dërguara nga të afërmit që jetojnë në vendet e huaja, derisa të tjerët që nuk
kanë qasje në fondet e këtilla ballafaqohen me varfëri të madhe. Studimet e
fundit nga Instituti Riinvest në bashkëpunim me UNDP-në konfirmojnë që për
shumicën shqiptare papunësia dhe ekonomia janë problemi numër një. Një
gjeneratë e tërë e të rinjve kosovar po rritet pa perspektive të ndritshme dhe
pa mjete të jetesës – një kombinim ky i tmerrshëm.

Mbrojtja e Pakicave dhe Marrëdhëniet
Ndëretnike
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Që nga trazirat e marsit të vitit 2004, situata e sigurisë dhe përceptimet janë
përmirësuar për pakicat. Janë tepër të rralla incidentet e dhunës ndëretnike,
posaçërisht ndaj komunitetit serb. Observimet e operacioneve të policisë dhe
drejtësisë tregojnë një nivel të vogël të anshmërisë. Përcjelljet vazhdojnë të
mbeten në fuqi dhe ende nuk është formuar sistemi i integruar i transportit,
mirëpo vlerësimet e fundit teknike të PSSP-së japin një pamje përgjithësisht
pozitive për lirinë e lëvizjës.
Më pak optimiste janë rezultatet në procesin e kthimit të qëndrueshëm të
pakicave. Çështja është mjaft e kontestuar; Beogradi e fajëson Prishtinën që
nuk bën sa duhet, ndërsa kjo e fundit e akuzon Beogradin për sabotimin e
procesit me anë të orkestrimit të të serbëve të Kosovës. Madje edhe shifrat
e personave të kthyer janë kundërthënëse, derisa të dy palët dalin me shifra
të ndryshme të popullsisë në periudhën e paraluftës. Dhe derisa Qeveria e
Kosovës ka përmirësuar përpjekjet dhe përkushtimin e saj, standardi i jetës dhe
kushtet e punësimit për personat e kthyer ende mbesin të zbehta, e kjo vlen
njësoj edhe për shumicën shqiptare.
Niveli i besimit që ka ekzistuar para trazirave të marsit, cilido që të kishte
qenë, nuk është rindërtuar, dhe pakica serbe vazhdon të refuzoj të kontribuoj
në politikë dhe në jetën publike. Në këtë aspekt, ka një dozë të madhe të
së vërtetës në akuzat kundër Beogradit për manipulim kundër progresit në
ndërveprimet ndëretnike. Megjithatë, ka shenja që një numër në rritje i serbëve
të Kosovës po shkëputen ngadalë nga ndikimi i Beogradit, duke kuptuar kështu
se ky i fundit mund të mos mendoj për interesat e tyre. Mbetet pyetje e hapur
se a mund të jetë e suksesshme Qeveria e Kosovës në zgjatjen e dorës drejt
serbëve të Kosovës.
Situata është paksa më e mirë për komunitetet tjera minoritare të cilat
shpeshherë lihen në harresë – boshnjakët, romët, egjiptasit dhe ashkalinjtë.
Por për shkak të monopolit të konfliktit shqiptaro-serb, brengat dhe interesat e
këtyre grupeve të vogla rrallëherë fitojnë vëmendjen publike. Një shembull
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ilustrues i këtij fakti është që më se 600 refugjatë romë, egjiptas dhe ashkalinj
ende nuk janë zhvendosur prej një kampi të helmuar me hekur. Autoritetet vetëm
kanë filluar të themelojnë një “mekanizëm koordinues”, edhepse kanë kaluar
pesë vite pas raporteve të para që paralajmëronin urgjencën shëndetësore.

Implikimet për punën e Organizatave të
Shoqërisë Civile
Analiza në vijim ka disa implikime për punën e Organizatave të Shoqërisë
Civile në Kosovë. Së pari është mënyra se si ndikon në perceptimet e nevojave
të shoqërisë dhe në orientimin e punës së tyre. Në këtë aspekt, duhet
pasur parasysh se çështja e Statusit Final është dominuese në mendjen dhe
imagjinatën e kosovarëve. Me afrimin e fillimit të negociatave, ky preokupim ka
shënuar rritje në raport me çështjet e tjera urgjente, shumica e të cilave janë
shtjelluar më lartë.
Po aq të spikatura janë problemet e papunësisë dhe stagnimit ekonomik, si dhe
numri i madh i rinisë të cilët nuk kanë vende të punës apo arsimim adekuat.
Si rrjedhojë e kësaj ekziston një numër i madh i organizatave që merren me
çështjet e femrave dhe rinisë – dy grupet më të ndikuara nga gjendja e mjerë
ekonomike. Në të njejtën kohë, varfëria dhe papunësia së bashku me varësinë
prej donatorëve të jashtëm kanë ndryshuar kulturën e volunterizmit, dhe puna
në shoqërinë civile është shëndrruar kryesisht në rast për përfitim ekonomik.
Në të njejtën kohë, ky kontekst politik ka vendosur disa pengesa mbi shoqërinë
civile. Për shembull, politizimi ekstrem i të gjitha çështjeve që kanë të bëjnë
me Statusin Final dhe marrëdhëniet me Beogradin e vështirësojnë një qasje
serioze dhe objektive të këtyre çështjeve. Kthimi i pakicave dhe kushtet për
kthim janë shembujt më të qartë, ku çdo formë e ndihmesës për komunitetin
serb ngërthen në vete rrezikun politik. Për shembull, një organizatë që merret
me dokumentimin dhe publikimin e shkeljes së të drejtave të njeriut tregoi
gjatë intervistës që iu ishte nënshtruar abuzimeve verbale si nga popullsia
shumicë ashtu edhe nga pakicat. Një shembull tjetër është seria e projekteve të
“decentralizimit” për përmirësimin e qeverisjes lokale që do të testohen nëpër
pilot komunat. Megjithatë, me politizimin e skajshëm të termit “decentralizim”,
faktet dhe implikimet e këtij procesi janë shtrembëruar për ti shkuar për shtati
interesave të ndryshme politike. Sa i përket çështjeve tjera, siç është ambienti,
obsesioni singular me çështjen e statusit i ka lënë ato në hije dhe shpeshherë i
largon ato prej vëmendjës publike.
Seksioni vijues do të ekzaminoj detajisht ambientin institucional dhe ligjor që
ndikon në mënyrë më të drejtpërdrejt në punën e OSHC-ve.



Shih raportin nga Refugees International, “Kosova: Nevojitet evakuimi imediat i Kampeve
Rome për shkak të helmimit me hekur.

http://www.refugeesinternational.org/content/article/detail/6063/
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V. Ambienti Institucional dhe
Ligjor
Për dallim prej prapavijës së përgjithshme të përshkruar më lartë, ambienti ligjor
më tepër ka të bëjë me strukturat formale, rregulloret, dhe politikat e OSHCve gjatë implementimit të aktiviteteve të tyre. Sipas këtij studimi ky ambient
përfshin ligjet zyrtare për OJQ-të, aparatin shtetëror që e mbikëqyr sektorin,
donatorët ndërkombëtar dhe politikat e tyre, dhe sistemin qeverisës në Kosovë.
Mënyra e rëndomtë për definimin e një ambienti të mirë institucional dhe ligjor
është të shihet se si e mirëmban ekuilibrin delikat në mes lirisë së tepërt dhe
kontrollit të tepërt. OSHC-ve iu duhet dhënë hapësirë të mjaftueshme për
ndjekjen e qëllimeve që aspirojnë, por megjithatë ekziston nevoja e sigurimit
që këto objektiva të jenë në pajtueshmëri me interesin publik, dhe që mjetet
e tyre janë etike dhe legjitime. Ambienti ideal ligjor është ai i cili inkurajon
dhe ndihmon aktivitetet përfituese dhe të mirëfillta të OJQ-ve përderisa në të
njejtën kohë i kufizon aktivitetet e dëmshme dhe imorale.
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Korniza Ligjore
Ligjet për qeverisjen e OJQ-ve në Kosovë janë vendosur me Rregulloren e
UNMIK-ut 1999/22, e cila e definon OJQ-të si joprofitabile, të pavarura prej
partive politike, dhe “të krijuara për një qëllim të ligjshëm, në pajtueshmëri
me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit” Kjo rregullore i bën dy dallime,
një në mes “Kosovës” dhe “ndërkombëtar apo të huaj”, dhe një tjetër në mes
“shoqatave” të bazuara në anëtarësi dhe “fondacioneve” të dedikuara ndaj
aktiviteteve të caktuara. OJQ-të poashtu mund të marrin Statusin e Përfitimit
Publik (SPP) – i cili akordon përfitimet tatimore dhe privilegjet gjatë importit,
mirëpo i cili kërkon prej OJQ-ve të paraqesin raporte të hollësishme financiare
tek autoritetet. Një studim i shkurtër i kësaj rregulloreje dhe i mostrave të
formularëve për aplikim zbulon thjeshtësinë dhe ndershmërinë e procesit të
regjistrimit. Procesi i regjistrimit kërkon një formular për aplikim tre-faqësh,
Aktin Themeltar dhe Statusin, dhe është pa pagesë. Ky faktor evident i cili
kontribuon në shpërthimin e jashtëzakonshëm të aktiviteteve të OJQ-ve pas
vitit 1999.

Monitorimi
Trupi në krye të aprovimit të status ligjor dhe kryerjes së aktiviteteve
monitoruese është Njësia e Ndërlidhjes me OJQ-të e cila tash vepron si pjesë
e Ministrisë së Shërbimeve Publike. Kjo njësi ka pasur mungesë të burimeve
dhe stafit, ndërsa mesatarisht është dashur të procesoj 30-40 aplikacione në
javë. Kjo mungesë e kapacitetit ka sjellur disa probleme. Së pari, Njësia e
Ndërlidhjes ka tejet pak informacione dhe aftësi monitoruese për të dalluar se
cilat grupet janë ende aktive dhe çfarë bëjnë ato.10 Si rezultat i kësaj, askush
nuk e din saktë se sa prej më se 2,000 OJQ-ve të regjistruara janë ende aktive.
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   Udhëzime për Regjistrimin e OJQ-ve, rregullorja e UNMIK-ut 1999/22
   http://www.unmikonline.org/civiladm/mps/rsd/ngo/index_eng.htm
  Pula, Besnik.
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Së dyti, për shkak se Njësia e Ndërlidhjës nuk mund të siguroj dorëzimin dhe
monitorimin e raporteve të OJQ-ve, ka më shumë mundësi për keqpërdorimin
e privilegjeve të OJQ-ve.11 Korniza e avancuar ligjore nuk është e dobishme
nëse mekanizmi implementues nuk është në krye të detyrës. Të gjitha këto
janë indikacione që rregullimi publik i aktiviteteve të OJQ-ve në Kosovë është
mjaft i shkujdesur dhe tolerant. Në njerën anë, kjo iu jep liri të mjaftueshme
OSHC-ve të ndjekin qëllimet e tyre, mirëpo në anën tjetër, niveli i kontrollimit
dhe sigurimit të aktiviteteve legjitime dhe adekuate të shoqërisë civile me gjasë
nuk është ideal.

Politikat e Donatorëve
Në këtë seksion nuk do ti kushtojmë shumë rëndësi çështjës së politikës së
donatorëve sepse kjo temë do të diskutohet më gjërësisht në seksionin VII për
marrëdhëniet me grupet e interesit dhe financat e OSHC-ve. Për momentin,
vlen të theksohet që për shkak të dominimit të donatorëve të huaj në skenën e
shoqërisë civile në periudhën e pasluftës, politikat dhe preferencat e tyre kanë
pasur ndikim pothuajse të patejkalueshëm në formësimin e kursit të zhvillimit
të OSHC-ve. Për më mirë apo më keq, këto janë bërë nxitësit më kryesor për
OJQ-të kosovare.

Qëndrimet e Qeverisë ndaj Shoqërisë Civile
Për arsye të ditura mirë, politikat dhe sjellja e institucioneve qeverisëse ndaj
shoqërisë civile janë poashtu një faktor i madh i cili ndihmon ose minon
efikasitetin e aktiveteve të OSHC-ve. Pyetja më e rëndësishme në këtë mes
është se sa është i hapur shteti ndaj përfshirjës së zërit të shoqërisë civile në
procesin e vendim-marrjes.

Gjendja e Qeverisjës Demokratike në
Kosovë
Kosova qeveriset nga një sistem i komplikuar dhe i padëpërtueshëm. Në fakt,
dy struktura janë në pushtet momentalisht. Në njerën anë janë Institucionet e
Përkohshme të Vet-Qeverisjës (IPVQ-të) dhe Kuvendi i Kosovës, të zgjedhura
me votën demokratike të popullit. Këto dyja kanë fuqi të konsiderueshme
administrative dhe legjislative, përveç në fushat e sigurisë dhe drejtësisë.
Struktura e dytë, UNMIK-u monolitik, kryeson mbi tërë sistemin si një fuqi
ekstra-kushtetuese. UNMIK-u mban autoritetin final në të gjitha sferat, si dhe
përgjegjësitë kryesore në politikë-bërje, sidomos në fushat e drejtësisë dhe
sigurisë. Në ndërkohë, në lirinë e tij në këto fuqi kategorike UNMIK-i nuk i
përgjigjet asnjë subjekti në Kosovë, përfshirë këtu edhe Gjykatën Supreme, e
lëre më ndaj qytetarëve të thjeshtë.12 Nevojitet një analizë më e hollësishme
për ta parë mungesën e qartë të demokracisë në këtë sistem. Edhepse IPVQ-të
janë, deri në një masë, të hapura për konsultime me shoqërinë civile, rezervimi
i shumicës së fuqive vendim-marrëse në UNMIK-un e largët e bën këtë të
pakuptimtë. Ky sistem i dyfishtë i qeverisë e minon aftësinë e grupeve qytetare
11
12

   USAID Civil Society Assessment, May 2004, pg. 9
  Shih webfaqen e UNMIK-ut dhe Kornizën e Përkohshme Kushtetuese
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të ndikojnë në vendimet publike. Pjesë përbërëse e këtij problemi është
ndarja komplekse e përgjegjësive në mes IPVQ-së dhe UNMIK-ut në fusha ku
kompetencat janë të ndara. Shpeshherë është vështirë të dihet cili institucion
mban cilat përgjegjësi. Kosovarët shpeshherë e zgjedhin këtë konfuzion duke
i deleguar TË GJITHA fuqitë tek UNMIK-u, autoritet ky i cili fatkeqësisht shihet
si i padëpërtueshëm dhe i paarritshëm. Raportet e monitorimit të mediave dhe
komunikatat për shtyp të lëshuara nga UNMIK-u raportojnë për çështjet ditore
dhe për diskutimet e vendimet e qeverisë. Mirëpo, këto kumtesa jashtëzakonisht
të shkurta dhe të përgjithësuara janë të gjitha informatat që shumica e
kosovarëve kanë për çështjet publike. Rrjedhimisht, punët dhe vendimet
zyrtare të qeverisë jo vetëm që i shpjegohen në mënyrë të mangët publikut,
mirëpo këta të fundit e kanë poashtu praktikisht të pamundur ti kontestojnë
ato. Gjendja është më pozitive sa i përket IPVQ-ve. Gjatë diskutimeve grupore,
shumë përfaqësues të shoqërisë civile pohuan që kanë marrëdhënie pozitive
me strukturat qeverisëse në Kosovë. Sipas një vlerësimi nga USAID në vitin
2004, risia e strukturave shtetërore në Kosovë dhe roli i shoqërisë civile në
qeverisjen direkte gjatë viteve të 90-ta i ka bërë që ato të jenë receptive ndaj
njera tjetrës.13 Në këtë aspekt, ndihmesë e jashtëzakonshme është fakti që
liderët e qeverisjes aktuale dhe shoqërisë civile në Kosovë sot nuk kanë qenë të
involvuar në skemën shteti-kundër-opozitës gjatë dekadës së fundit, por ishin
partnerë në përkrahjen e qeverisë paralele shqiptare. Themelimi i kuvendeve
lokale dhe i kuvendit qendror krijoi mundësi të reja për OSHC-të për të ndikuar
në hartimin e ligjeve në Kosovë. Dhe kishte raste kur iniciativat e organizuara të
shoqërisë civile kanë pasur ndikim afatgjatë në procesin legjislativ, si në nivelin
qendror ashtu edhe në atë lokal.14 Përpjekjet tjera për të ndikuar në politikat
qeveritare kanë hasur në audiencë të hapur në mesin e lidershipit të IPVQ-ve. Për
shembull, konferencat dhe tryezat e organizuara nga Forumi 2015 – koalicionit
në mes Fondacionit Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe Riinvestit –
vazhdimisht kanë mbledhur liderët e qeverisë dhe partive politike në rolin e
folësve dhe bashkëbiseduesve. Problemi i korrupsionit poashtu duket të jetë i
ekzagjeruar. Institucionet shtetërore shihen në masë të gjërë si jashtëzakonisht
të korruptuara, në veçanti KEK-u, PTK-ja dhe shërbimet doganore. Megjithatë,
një vlerësim i kryer nga USAID ka zbuluar se korrupsioni në Kosovë është më
pak i përhapur sesa që mendohet, dhe korrupsioni nuk duket se e pengon
qeverinë në kryerjen e funksioneve të veta.15 Kjo nuk do të thotë që Qeveria e
Kosovës nuk ka probleme me përgjegjshmërinë. Edhepse sistemi zgjedhor me
lista të mbyllura dhe me Përfaqësim Proporcional (PP) siguron përfaqësimin
minoritar dhe gjinor, kjo e fuqizon lidershipin e partisë, dhe jo votuesit, që
të kërkojnë përgjegjshmëri prej zyrtarëve.16 Kjo e përqëndron fuqinë edhe
më tepër në hierarkitë e centralizuara të partive politike. Ligjvënësit lokal
shpeshherë kanë shfaqur tendenca të ndjekin direktivat qendrore në vend se të
zërit të elektoratit të tyre. Përfshirë këtu edhe natyrën patriarkale të shoqërisë
shqiptare, kjo i ka dekurajuar disa pjesë të caktuara të qytetarisë, posaçërisht
të rinjtë, për mundësinë e tyre që të ndikojnë në çështjet publike. Meqë është
pothuajse e pamundur të ndahet një studim i mirëfilltë i kapaciteteve të OSHCve prej ambientit të tyre institucional, tema e këtij seksioni do të përsëritet
shpeshherë gjatë këtij raporti.

13
14
15
16

  Vlerësimi i Shoqërisë Civile i kryer nga USAID, f. 5
  Ibid, dokumenton shumë raste të suksesshme gjatë raportit
    USAID, Korrupsioni në Kosovë: Observimet dhe Implikimet për USAID, f. 2
    UNDP, Kosovo Human Development Report, 2004, f. 59-60
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VI. Struktura dhe Karakteristikat
Kyçe të Shoqërisë Civile në 		
Kosovë
Viti i Regjistrimit të OJQ-ve
Krijimi i organizatave joqeveritare në Kosovë mund të ndahet në dy periudha,
para vitit 1999 dhe pas vitit 1999. Periudhën e parë e karakterizon një numër
i vogël i organizatave joqeveritare. Megjithatë, gjatë kësaj periudhe, një
pjesë e madhe e shoqërisë u mobilizua për të punuar, në baza vullnetare, për
mirëqenien e komunitetit. Në fakt, gjatë kësaj kohe, e tërë shoqëria kosovare
ishte mobilizuar për ta ndihmuar njeri tjetrin, dhe punoi e veproi si një OJQ. Në
dritë të rrethanave politike, ekonomike dhe shoqërore gjatë kësaj periudhe në
Kosovë, ky fenomen nuk duket aq i çuditshëm. Asokohe, OJQ-të në shumicën e
rasteve merreshin me aktivitete humanitare dhe ofronin shërbime mjekësore,
(“Nëna Terezë, për shembull), apo mblidhnin informata për shkeljen e të
drejtave të njeriut (Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut).
Gjatë kësaj periudhe, u shfaqën edhe shoqata profesioniste siç ishin Shoqata
e Shkrimtarëve dhe Shoqata e Gazetarëve, të cilat e braktisën strukturën
organizative të sistemit komunist dhe filluan të veprojnë si shoqata të pavarura.
Periudha para vitit 1999 poashtu karakterizohet me ambientin ligjor i cili e
pengonte punën e OJQ-ve. Legjislacioni që lejonte regjistrimin e OJQ-ve ishte i
kufizuar, dhe rrethanat politike krijuan gjendje të keqe sigurisë për aktivistët që
shiheshin si armiq të qeverisë apo të regjimit.
Ambienti për OJQ-të ka ndryshuar pas intervenimit të NATO-së në Kosovë, kur
një numër i madh i organizatave ndërkombëtare erdhën në rajon dhe sollën me
vete ekspertizë, fonde, dhe projekte që kërkonin burime të konsiderueshme
njerëzore për tu implementuar. Si rezultat i kësaj në sipërfaqë dolën shumë
organizata joqeveritare, shpeshherë më inkurajimin apo me insistimin e OJQve ndërkombëtare. Me qëllim të legalizimit dhe rregullimit të aktiviteteve të
tyre, në nëntor 15, 1999, Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm
(PSSP), Bernard Kouchner, nënshkroi legjislacionin e parë për regjistrimin dhe
funksionimin e organizatave joqeveritare – Rregullorja 1999/22. Në maj 9,
2000, UNMIK aprovi “aktin ligjor” për fillimin e aplikimit të rregullores,17 i cila
ende mbetet në fuqi.

“Ambienti për OJQ-të ka ndryshuar pas intervenimit të NATO-së në Kosovë, kur
një numër i madh i organizatave ndërkombëtare erdhën në rajon dhe sollën me
vete ekspertizë, fonde, dhe projekte që kërkonin burime të konsiderueshme
njerëzore për tu implementuar.”

17

   Korniza Ligjore për Organizatat Joqeveritare në Kosovë, Prishtinë 2000, KCSF
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Table 1. Numri i regjistrimit të OJQ-ve në çdo vit
(rezultatet e bazuara në të dhënat e mbledhura prej 320 OSHC-ve)
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Në bazë të Tabelës 1, mund të shihet se prej numrit të përgjithshëm të 350
OJQ-ve të përfshira në këtë studim, shumica e tyre janë regjistruar në vitin
2000. 89 OJQ (27.8%) janë regjistruar në vitin 2000, 59 OJQ në 2001 (18.4%),
63 OJQ në 2002 (19.7%), 57 OJQ në 2003 (17.8%), 25 OJQ në 2004 (7.9%)
dhe 9 OJQ në fillim të vitit 2005 (2.8%).
Rritja e shpejtë e numrit të OJQ-ve lokale është rezultat i prezencës së theksuar
të donatorëve ndërkombëtar, legjislacionit të përmirësuar për regjistrimin e
OJQ-ve dhe kërkesave të komunitetit në periudhën e pasluftës. Poashtu vlen
të theksohet se një numër i konsiderueshëm i OJQ-ve është aktivizuar nga
donatorët, kryesisht në fushën e rindërtimit, ndihmës humanitare, programeve
psikologjike-sociale, etj.
Viti 2004 dhe fillimi i vitit 2005 u karakterizuan me përqindje më të ulëta të
regjistrimit; vetëm 34 prej 350 OJQ-ve janë regjistruar në vitin 2004 apo në
fillim të vitit 2005 (10.6%). Ky mund të jetë rezultat i rëniës së donacioneve
ndërkombëtare për aktivitetet e OJQ-ve, mungesës së donatorëve vendor, dhe
mungesës së legjislacionit që e stimulon komunitetin afarist të shpërndaj një
pjesë të profitit për aktivitetet e OJQ-ve.

Madhësia e Sektorit: Numri i OJQ-ve në
Kosovë dhe Shpërndarja Gjeografike
Përderisa ekziston një numër i madh i organizatave joqeveritare të regjistruara
në Kosovë, ende nuk dihet numri i saktë i OJQ-ve aktive. Mëse 3000 OJQ
vendore janë të regjistruara në UNMIK. Shumë OJQ kanë përfunduar aktivitetet
e tyre për shkaqe të ndryshme, megjithatë, ato ende konsiderohen si OJQ të
regjistruara, duke krijuar kështu përshtypjen e rritjes së sektorit të OJQ-ve.

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë
Përderisa numri mbetet i madh, siç do të shihet në këtë raport, mbetet ende i
diskutueshëm kualiteti i punës së OJQ-ve.
Duke përdorur disa burime të ndryshme, ky studim ka bërë orvatje të vlerësoj
numrin e OJQ-ve aktive në Kosovë. Këto burime përfshijnë listat e donatorëve
dhe organizatave të tjerë ndërkombëtare në Kosovë – OSCE, UNMIK. Në bazë
të këtyre listave dhe pyetësorëve, raporti vlerëson se në Kosovë janë rreth 500
OJQ aktive. Siç u tha më lart, në mungesë të kornizës ligjore për çregjistrimin e
OJQ-ve joaktive është vështirë të dihet numri i saktë i OJQ-ve aktive. Në fillim
të vitit 2005, është përgatitur projektligji për rregullimin e mëtutjeshëm të
aktivitetit të OJQ-ve. Legjislacioni propozon që OJQ-të të prezentojnë raporte të
aktiviteteve dhe raporte financiare në zyrën qeveritare. Nëse OJQ-të nuk e bëjnë
këtë dy herë në vit, regjistrimi i tyre zyrtar do të ndërpritet. Ky legjislacion, i cili
pritet të aprovohet nga Kuvendi i Kosovës, do të sjell një numër më të saktë të
organizatave aktive joqeveritare.
Numri më i madh i 350 OJQ-ve të përfshira në këtë studim janë të vendosura në
qendra urbane: në kryeqytet, në Prishtinë, janë 90 (25.7%), në Gjilan janë 42
(12%), në Gjakovë janë 34 OJQ (9.7%), në Prizren në 27 (7.7%), në Mitrovicë
në 20 (5.7%), Ferizaj në 19 (5.4%), dhe në Shtërpce në 18 (5.1%).
Ndoshta numri i madh i OJQ-ve në Prishtinë rezulton pjesërisht i prej faktit që
Prishtina është kryeqytet dhe rrjedhimisht edhe qendër e jo vetëm aktiviteteve
qeveritare dhe publike, por poashtu edhe selia e organizatave të mëdha
ndërkombëtare dhe donatorëve. Prishtina është poashtu qyteti me numrin më
të madh të banorëve në Kosovë.
Tabela 2: Shpërndarja Gjeografike të OJQ-ve në Kosovë
(results based on data collected from 320 CSOs)
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Tipologjia e OJQ-ve Lokale
Klasifikimi i organizatave lokale joqeveritare në bazë të misionit të tyre është
sfidë e njëmendtë sepse shpeshherë OJQ-të zhvillojnë aktivitete që nuk janë
në përputhje me misionin e tyre. Sidoqoftë, ky studim ka bërë orvatje është
përpjekur të bëjë klasifikimin e OJQ-ve në bazë të misionit dhe aktiviteteve të
tyre gjatë dy viteve të fundit.
Tabela 3: Numri i OJQ-ve në Kosovë në bazë të Fushave të Veprimit
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Prej numrit të përgjithshëm të 350 OJQ-ve të përfshira në këtë studim,
organizatat që punojnë në avancimin e pozitës së femrave udhëheqin me 90
OJQ (25.7%). Organizatat rinore janë në vendin e dytë me 68 OJQ (19.4%)
dhe pastaj vijnë organizatat që përqëndrohen në mjekësi (përfshirë OJQ-të për
persona me aftësi të kufizuara) me 25 OJQ (7.1%). Janë 15 organizata që e
përqëndrojnë punën e tyre në mbrojtjen e ambientit (4.3%) dhe 23 organizata
që përqëndrohen në kulturë (6.6%). 12 organizata joqeveritare punojnë në
aktivitete që kanë të bëjnë me të drejtat njerëzore (3.4%).
Në këtë zgjedhje mostrash janë 27 (7/7%) shoqata profesionale (gazetarë,
kimistë, avokatë, etj). Një numër i madh i OJQ-ve fokusohen në zhvillimin
ekonomik dhe zhvillimin e komuniteteve: 15 organizata specifikisht përqëndrohen
në ekonomi (4.3%), 21 organizata në zhvillimin e shoqërisë civile (6.0%), dhe
11 organizata në zhvillimin e komuniteteve (3.1%). 11 organizata fokusohen
në aktivitete humanitare (3.1%), 12 në arsim (3.4%), dhe 6 në çështjet psikosociale (1.7%). 10 think-tanks dhe grupe të avokimit janë përfshirë në studim
(2.9%). 4 organizata (1.1%) janë pjesë e kategorisë “të tjera”.
Kjo zgjedhje mostrash dëshmon që organizatat e grave dhe ato të rinisë –
158 prej numrit të përgjithshëm të 350 organizatave, apo 45.1% - përbëjnë
shumicën e OJQ-ve në Kosovë. Numri i madh i OJQ-ve të orientuara ndaj
aktiviteteve të grave pasqyron sfidat e mëdha me të cilat ballafaqohen gratë
në arritjen e statusit të barabartë më meshkujt, posaçërisht në zonat rurale.
Femrat shpeshherë i nënshtrohen diskriminimit dhe problemeve siç është
dhuna, papunësia dhe trafikimi.
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Aktivitetet e OJQ-ve
Përkundër misioneve të tyre, aktivitetet e OJQ-ve shpeshherë nuk janë në
përputhje me nevojat e komuniteteve të tyre. Thelbi i problemit qëndron në
atë se OJQ-të kosovare në rradhë të parë varen prej donatorëve ndërkombëtar
për financim, dhe për të mbijetuar OJQ-të marrin përsipër projekte jo në bazë
të vlerësimit të mirëfilltë të nevojave, por në bazë të agjendës së donatorëve
ndërkombëtar. Megjithatë, shumë OJQ kosovare janë të afta dhe shpeshherë
implementojnë një gamë të gjërë të aktiviteteve për ti plotësuar kërkesat e
komuniteteve të tyre.
Këto aktivitete bazohen në fushat në vijim:
•
•
•
•
•
•

Arsimi
Humanitare
Ndërtimi i komuniteteve
Psikosociale
Kulturore
Zhvillimi ekonomik

Sipas organizatave joqeveritare dhe qytetarëve, problemet më të mëdha të
komuniteteve në Kosovë janë papunësia dhe kushtet e vështira ekonomike.
Problemet e tjera janë: korrupsioni, statusi i Kosovës, mungesa e sigurisë,
infrastruktura e mangët (rryma, uji dhe rrugët), sistemi inadekuat i arsimit,
droga, alkooli, shërbimet e dobëta mjekësore, kthimi i refugjatëve, kushtet e
personave me aftësi të kufizuara, etj. Në pyetjen se sa janë aktivitetet e OJQ-ve
në përputhje me nevojat e komuniteteve në Kosovë, shumica e përfaqësuesve të
OJQ-ve pajtohen që ata vetëm pjesërisht i përmbushin nevojat e komuniteteve.
Ata pajtohen që janë arritur rezultate pozitive në disa fusha; përderisa në fushat
e tjera jo. Për shembull, trajnimet edukative konsiderohen si të suksesshme për
faktin se ato adresojnë çështjën e papunësisë, dhe janë poashtu të suksesshme
në rritjen e nivelit të punësimit, posaçërisht në sektorin privat.

VII. Kapacitetet Primare të
OJQ-ve në Kosovë
Ky seksion do të analizoj karakteristikat e përgjithshme të kapacitetit
organizativ të OJQ-ve në Kosovë në mënyrë që të vlerësoj potencialin e sektorit
për veprime domethënëse dhe të qëndrueshme sociale. Ky potencial nuk
matet vetëm me ekzaminimin e qëndrueshmërisë financiare të organizatës,
por poashtu duke shikuar një përzierje të karakteristikave, sjelljeve, metodave
të punës dhe qasjeve që përfshijnë identitetin, strukturën, aftësitë teknike
dhe përvojën, menaxhmentin e brendshëm dhe komunikimin, marrëdhëniet
me komunitetin dhe grupet e interesit, si dhe aftësinë për të mësuar, për
t’iu përshtatur ndryshimeve dhe për të përpiluar plane për të ardhmen. Në
këtë studim, këto kapacitete janë kategorizuar në disa seksione: identiteti;
marrëdhëniet me grupet e interesit; burimet njerëzore; aftësitë, dhe mësimi;
qeverisja; qëndrueshmëria financiare; dhe planifikimi. Analizat dhe përfundimet
janë nxjerrur kryesisht prej intervistave me OJQ-të e rajonit, si dhe me njohjen
dhe përvojën e ekipit hulumtues me sektorin e shoqërisë civile në Kosovë.
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VII.1 Identiteti i Organizatës
Identiteti është “fija e padukshme që lidh aspiratat, sjelljen dhe veprimin, duke
krijuar një qëllim të përbashkët dhe motivim në organizatë, por që poashtu
shërben për ta bërë organizatën të kuptueshme për përdoruesit, donatorët dhe
grupet e tjera të interesit.”18 Në seksionin e parë të ekzaminimit të kapacitetit
të OJQ-ve, raporti do të shikoj nivelin deri në të cilin OJQ-të në Kosovë kanë
zhvilluar identitetin e tyre, gjë që tregon se deri në çfarë mase organizatat janë
në gjendje të identifikojnë kauzën e tyre të përbashkët, të vendosin qëllime,
dhe të punojnë në përmbushjen e këtyre qëllimeve.
Tabela në vijim ofron një ilustrim të përgjithshëm të identitetit të OJQ-ve në
Kosovë, duke përfshirë vlerat prej 1 deri në 4, 1 është më e ulëta dhe 4 është
më e larta, për ta matur fuqinë relative të misionit, vizionit dhe aktiviteteve të
OJQ-ve. Në një pjesë të këtij studimi, kemi përdorur 65 intervista me OJQ të
ndryshme lokale.19
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Qëllimi i tabelës është të ofroj një ilustrim të asaj se deri në cilën masë organizatat
në Kosovë janë të suksesshme në zhvillimin e elementeve kryesore të identitetit
të fortë – duke vështruar elementet kyçe të misionit, vizionit dhe aktiviteteve në
bazë të mostrës së 65 organizatave. Zgjidhja në vijim ekzaminon çdo indikator:
vlerat bazike, misionin, vizionet dhe aktivitetet, kryesisht nëpërmjet analizës
së intervistave të strukturuara me menaxherët dhe drejtorët e 30 organizatave
joqeveritare në Kosovë.

18
19

    Sterland, 2003: 15  
    This table is modelled from a model employed by Bill Sterland – Bosnian report, pg. 17.
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Table 4: Matricë e Identitetit Organizativ
Shpërndarja e elementeve që përfaqësojnë forcën e identitetit të organizatës.
65 intervista

Identiteti i
mbetur nga e
kaluara
IDENTITETI

MISIONI

Nr. i OJQ-ve

VIZIONi

Nr. i OJQ-ve

ACTIVITIES

Nr. i OJQ-ve

Identiteti është i
dukshëm por në
fazë të hershme
të zhvillimit

Identiteti është
i qartë dhe
në zhvillim e
sipër. Ka rol të
rëndësishëm në
planifikim dhe
implementim

Identiteti
është i qartë
dhe shërben
për planifikimdhe
implementim

1 pikë

2 pikë

3 pikë

4 pikë

Tejet pak apo fare
ide për synimin
e organizatës. Paaftësia
e definimit të
organizatës përtej
veprimeve të arritura.

Shprehja e
paqartë e synimit
dhe vlerave të
organizatës. Nuk
është e shkruar.
Shprehja e aspiratës.

Organizata identifikon përfituesit
dhe vlerat, mund
apo nuk mund të
shkruhet, është i
qartë.

Misioni
është i shkruar dhe i
qartë për
tërë organizatën.

2

6

30

27

Nuk ka vizion

Vizion i paqartë
për të ardhmen e
shoqërisë, jo e e
realizueshme sa i
përket kapacitetit
dhe elektoratit të
organizatës.

Vizioni është i
shkruar por ende
jo i qartë.

Vizioni
është i
shkruar dhe
i qartë për
tërë organizatën

7

13

24

21

Nuk ka aktivitete

Aktivitetet nuk
janë të shkruara
dhe nuk janë të
qarta.

Aktivitetet janë të
shkruara por nuk
janë të qarta.

Aktivitetet
janë të shkruara dhe
të qarta për
tërë organizatën.

2

6

30

27

Vlerat Kyçe
Në shumicën e rasteve, respondentët e kishin vështirë të kuptonin konceptin
e “vlerave kyçe”. Përgjigjet e tyre tregojnë që nuk ka dallim të qartë në mes
koncepteve të vizionit, vlerave kyçe dhe misionit dhe që organizatat e kishin
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vështirë ta bëjnë këtë dallim. Kjo deri në një masë mund të jetë rezultat i
konfuzionit gjatë intervistave – mbetet e paqartë nëse respondentët mund ta
artikulojnë dallimin në mes të këtyre tri koncepteve. Njëlloj, përgjigjet e tyre
tregojnë qartë që vetëm disa organizata kanë definuar vlerat që shërbejnë si
bazë për misionin dhe aktivitetet e tyre. Shpeshherë, duke iu përgjigur pyetjeve
për vlerat kyçe të organizatave të tyre, respondentët përgjigjeshin ose duke e
ritheksuar misionin e tyre apo duke i nënvizuar arritjet dhe aktivitetet e tyre. Pas
përgjigjes në pyetjen për misionin dhe vizionin e organizatës, një respondent
iu përgjigj pyetjes për vlerat: “Cilat vlera? Këto janë gjëra që veçmë i kemi
shpjeguar...” Përafërsisht një e treta e 30 respondentëve nuk ishin në gjendje
të artikulonin vlerat kyçe të cilat organizatat e tyre mundohen ti inkorporojnë
në misionin, vizionin dhe aktivitetet e tyre.
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Në anën tjetër, derisa vetëm disa prej organizatave i kishin definuar dhe
artikuluar mirë vlerat e tyre, ishte e qartë prej përgjigjeve të menaxherëve
dhe drejtorëve të intervistuar që organizatat janë të vetdijshme për ndikimit që
vlerat kanë në aktivitetet e tyre dhe që ata janë optimistë për potencialin e tyre
për të sjellur ndryshime. Në periudhën e pasluftës, OJQ-të punojnë me dëshirë të
sinçertë për përmirësimin e gjendjes sociale, ekonomike dhe politike në Kosovë.
Njera ndër vlerat më të respektuara në komunitetin e OJQ-ve është promovimi
i demokracisë, nganjëherë i artikuluar si pjesëmarrje publike apo angazhim i
qytetarëve në proceset e vendimmarrjes. Vlerat tjera që u përmendën më së
shpeshti janë: të drejtat e barabarta – në veçanti për femrat; bashkëpunimi;
toleranca; të drejtat e njeriut; dhe promovimi i shoqërisë multietnike. Numri i
madh i OJQ-ve (108 prej 350 OJQ-ve të përfshira në këtë segment të studimit)
që kanë identifikuar “multietnicitetin” si fokus të punës së tyre, është një dëshmi
tjetër që përfshirja dhe bashkëpunimi ndëretnik janë vlera të rëndësishme për
OJQ-të kosovare.

“Njera prej vlerave më të respektuara të komunitetit të OJQ-ve është promovimi
i demokracisë, ndonjëherë i artikuluar si pjesëmarrje publike apo përfshirja e
qytetarëve në proceset e vendim-marrjes. Vlerat e tjera shpesh të përmendura
janë të drejtat e barabarta – posaçërisht për femra; bashkëpunimi, toleranca;
të drejtat e njeriut; dhe promovimi i shoqërisë multietnike.”
Organizatat që mund të artikulonin në mënyrë të suksesshme vlerat e tyre,
këto të fundit ishin shpeshherë në marrëdhënie të ngushtë me aktivitetet e
organizatës. Për shembull, organizatat që kishin të drejtat e njeriut si vlerë
kyçe ato i fokusojnë aktivitetet e tyre në fushën e vetëdijesimit për të drejtat
e njeriut, posaçërisht për grupet minoritare. Organizatat që vlerësojnë lartë
demokracinë dhe pjesëmarrjen e qytetarëve janë shpeshherë organizata që
tentojnë të zhvillojnë aktivitete që drejpërsëdrejti promovojnë këto vlera; dhe
organizatat që identifikojnë të drejtat e barabarta si vlera bazike, punojnë në
promovimin dhe avancimin e të drejtave të grave.

Deklaratat e misionit
Deklaratat e misionit janë mjete të rëndësishme që organizatat joqeveritare
i përdorin për artikulimin e qëllimeve, synimeve, grupeve të interesit dhe
si vlerat e tyre do ti drejtojnë aktivitetet e tyre. Deklaratat e misionit janë
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të rëndësishme jo vetëm për organizatat, posaçërisht për faktin se mund
të jenë mënyrë e fuqishme për motivimin e stafit dhe vullnetarëve, mirëpo
edhe për shpjegimin e ekzistencës së një OJQ-je dhe kështu ndihmojnë edhe
në formësimin e përshtypjes publike për OJQ-të. Ato paraqesin mundësi për
OJQ-të për ta publikuar punën e tyre dhe për ta bërë atë të kuptueshme për
komunitetin, donatorët potencial dhe për përfituesit.
Koncepti i “deklaratës së misionit” është koncept në rritje në shoqëritë civile
në mbarë botën.20 Ato shpeshherë paraqesin sfidë për organizatat joqeveritare,
posaçërisht për OJQ-të e reja, sepse ato mund të shihen si kufizim i shtrirjes
së aktiviteteve të organizatës apo të fleksibilitetit të organizatës që të punoj
në sfera të ndryshme të interesit. Prandaj, pritet që OJQ-të e reja të kenë
“deklarata të misionit” më pak të definuara sesa OJQ-të e vjetra, posaçërisht
ato që kanë kaluar nëpër trajnime të ndryshme të udhëhequra nga organizatat
ndërkombëtare.
Studimet kanë treguar që “deklarata e misionit” e qartë është shpeshherë në
korrelacion me efikasitetin e organizatës.21 Në situata ideale, “deklaratat e
misionit” duhet të shkruhen, dhe të internalizohen nga të gjithë pjesëtarët e
organizatës. “Deklaratat e misionit” duhet të jenë të qarta dhe të kuptueshme
– ato duhet të deklarojnë qëllimet e organizatës pa qenë të stërngarkuara me
zhargone nga fusha e zhvillimit profesional.
Tabela më lart tregon që shumica e OJQ-ve kanë mision të qartë, por nuk i
përmbahen tërësisht këtij misioni. Në anën tjetër, është një numër i konsiderueshëm
i OJQ-ve që kanë mision të qartë dhe stafi i tyre janë plotësisht të përkushtuar
në përmbushjen e aktiviteteve të misionit. Mungesa e përputhshmërisë në
mes aktiviteteve dhe misionit tek disa OJQ çon deri të një situatë ku është e
pamundur të zhvillohen plane afatgjate të qëndrueshmërisë22.
Në bazë të intervistave të semi-strukturuara, është e qartë që shumica e
organizatave e kanë të qartë konceptin e deklaratës së misionit, megjithatë, rreth
gjysma e tyre ose kanë deklarata të misionit të definuara në mënyrë të paqartë
ose misionet e tyre ishin thjeshtë të paqarta. Në anën tjetër, disa organizata
kanë përpiluar deklarata të misionit shumë të qarta. Problemi më i shpeshtë
rreth deklaratave të misionit të organizatave të përfshira në këtë studim ishte
paqartësia e tyre relative – nganjëherë kjo është rezultat i përdorimit të termave
të të përgjithshëm e në veçanti të frazave si “shoqëria civile” dhe “demokracia”.
Siç tha një organizatë: “misioni i organizatës sonë është ta ndihmoj zhvillimin
e vazhdueshëm të shoqërisë civile”, një deklaratë kjo e cila megjithëse është
qëllim-mirë, është mision tejet i gjërë për ta drejtuar një OJQ apo për ti
ndihmuar njëmend publikut që ta kuptoj synimin apo qëllimet e organizatës. Siç
u tha më herët në raport, shoqëria civile po bëhet term tejet i stërngarkuar dhe
ka definicione dhe kuptime të ndryshme. Një term tjetër, i cili me gjasë është
përvetësuar prej bashkësisë ndërkombëtare është, “ndërtimi i kapaciteteve”.
Përderisa kjo frazë përdoret shumë shpesh, organizatat rrallëherë tregojnë se
për çka po i ndërtojnë këto kapacitete, apo si planifikojnë të angazhohen në
“ndërtimin e kapaciteteve”. Një ilustrim të kësaj na ofroi një respondent i cili
tha që misioni i organizatës së tyre ishte i thjeshtë: “ndërtimi i kapaciteteve të
20
21
22

   Bill Sterland, 2003: 19
   Bill Sterland, 2003: 19
   “Qeverisja e Mirë” Mihallaq Qirjo KCSF 2005
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OJQ-ve dhe grupeve rinore lokale”. Përdorimi i këtyre termave ndoshta mund ta
ndihmoj një organizatë që të tingëlloj më profesionale apo të bazuar në fushën
e zhvillimit, mirëpo përveç rasteve kur organizatat e bëjnë të qartë përdorimin
e tyre, këto terma i shtojnë pak vlerë deklaratave të misionit.
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Gjatë definimit të misionit të tyre, disa organizata kanë vështirësi në kufizimin
e fushave të tyre të veprimit dhe përpilojnë deklarata tejet të gjëra të misionit.
Shembulli në vijim vjen nga një OJQ minoritare, të cilët deklaruan që misioni
i tyre është të “punojnë në gjetjen e zgjidhjeve pozitive për shoqërinë, për
shoqërinë civile në Kosovë, demokratizim, stabilitet, dhe për bashkëpunim më
të mirë në rajon nëpërmjet 10 programeve: rinia, kultura, edukimi joformal dhe
trajnimet, mbrojtja e ambientit, zhvillimi i komunitetit, sektori dhe zhvillimi,
të drejtat e njeriut, kthimet, pajtimi, rrjetëzimi, standardat e njejta të jetës
dhe promovimi i jetës normale dhe të qetë në Kosovë e rajon”. Organizata ka
artikuluar disa nga problemet e shoqërisë që do të dëshironte ti adresoj, mirëpo
misionit i mungon fokusi dhe realizueshmëria. Nganjëherë, paaftësia e tyre
që ta kufizojnë numrin e fushave të veprimit i bën organizatat të fusin fraza
tejet të përgjithësuara në deklaratat e misionit. Një organizatë ka deklaruar:
“misioni i organizatës sonë është avancimi i të rinjve duke i inkuadruar në
proceset e përgjithshme dhe ato të vendimmarrjes; dhe nëpërmjet aktiviteteve
dhe programeve që kanë për synim ndryshimet pozitive në shoqëri”. Duke
e përfshirë një frazë kaq të përgjithësuar në fund të deklaratave të tyre të
misionit, organizatat mund të thonë që pothuajse çdo aktivitet përputhet me
misionin e tyre.
Pa marrë parasysh nëse deklarata e misionit është mirë e definuar apo jo,
sipas 30 intervistave të semi-strukturuara me menaxherët dhe drejtorët e
organizatave, anëtarët e stafit janë jo vetëm mirë të informuar për misionin
e organizatës, mirëpo në shumicën e rasteve janë poashtu të involvuar në
procesin e formulimit të misionit. Është vështirë të vlerësohet niveli i saktë
i rezonimit të misionit të OJQ-së dhe stafit dhe pjesëtarëve të organizatës.
Edhepse ka gjasë që të intervistuarit janë përpjekur të prezentojnë organizatat
e tyre në mënyrën më të mirë; shumica e tyre pohuan që stafi i organizatave
të tyre – si dhe pjesëtarët dhe vullnetarët e organizatave – janë plotësisht
të njohur me misionin e organizatave. Disa prej tyre pohuan që stafi i tyre
aktivisht merr pjesë në aktivitetet që kontribuojnë në formulimin e misionit.
Disa të tjerë poashtu përmendën madhësinë e vogël të organizatave të tyre si
fakt i cili tregon që anëtarët e stafit gjithsesi janë plotësisht të informuar dhe
kanë njohuri për misionin e organizatës. Shpeshherë, respondentët përmendën
takimet e stafit, si ato formale dhe ato të rastit, si mjete për informimin e gjithë
stafit për misionin dhe qëllimet e organizatës.

“Varësisht sa është mirë i definuar apo jo misioni i organizatave, në bazë të 30
intervistave të semi-strukturuara me menaxherët dhe drejtorët e organizatave,
stafi janë jo vetëm mirë të informuar për misionin e organizatës së tyre, ata
poashtu shpeshherë janë të përfshirë në procesin e formulimit të misionit.”

Vizioni
Vizioni i organizatës joqeveritare duhet të ofroj shteg të qartë për të ardhmen
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e organizatës – një ide se si në planin afagjatë organizata do të funksionoj
përbrenda shoqërisë dhe drejt cilave qëllime. Vizioni shikon përtej misionit të
organizatës dhe problemeve ditore të OJQ-së siç janë çështjet financiare apo
problemet me grupet e interesit. Vizioni parasheh një të ardhme të realizueshme
dhe optimale për organizatën dhe punën e saj të bazuar në vlerat e saj kyçe.
Nuk është për tu befasuar se OJQ-të në Kosovë kanë pasur probleme të
ngjajshme gjatë definimit të vizionit të tyre si në rastin e definimit të vlerave kyçe
dhe deklaratave të misionit. Në seksionin e intervistave të semi-strukturuara,
respondentët dukej të ishin të hutuar me konceptin e vizionit, posaçërisht pasi
sapo kishin përfunduar diskutimet për misionin. Në përgjigje të pyetjeve për
vizionin e tyre, shumica e tyre përmendën atë që kishin thënë më herët kur
iu kishin përgjigjur pyetjes rreth misionit të tyre. Një organizatë madje kishte
thënë që kishin pasur vështirësi të brendshme për ta kuptuar dallimin në mes
vizionit të tyre dhe deklaratave të misionit: “… vizioni ynë ende nuk është i
qartë. E kemi rishikuar atë por ende nuk kemi arritur të krijojmë një vizion të
qartë final. Në një mënyrë, nuk ka vizion. Nganjëherë mendojmë që vizioni ynë
është vet deklarata e misionit …”
Prej numrit të përgjithshëm të 30 intervistave, ndoshta dy përfaqësues të
organizatave ishin në gjendje të shprehin vizione të qarta dhe të kuptueshme,
që inkorporuan organizatat e tyre në vizione të realizueshme për të ardhmën.
Shumica e të tjerëve ishin në gjendje të deklarojnë vizionet e tyre, mirëpo ato
ishin ose të paqarta njejtë sikur deklaratat e misionit të tyre apo si përshkrimet
e aktiviteteve të tyre aktuale. Këto tri tipe poashtu mbizotëronin në përgjigjet
e organizatave joqeveritare kosovare. Shpeshherë përgjigjet flisnin për vizione
inspiruese mirëpo jorealiste të shoqërisë e cila nuk do të kishte fare probleme.
Organizatat e tjera ishin aq të preokupuara me brengat aktuale financiare, saqë
zhvillimi i misionit dukej joreal. Një OJQ e fokusuar në të drejtat e njeriut dha këtë
përgjigje për vizionin e tyre: “Është vështirë të flasim për vizionin e organizatës
sonë; mund të flasim vetëm teorikisht, sepse kjo varet prej burimeve njerëzore
dhe financiare. Vizioni i qëndrueshëm kërkon qëndrueshmëri financiare, ndërsa
kjo i mungon jo vetëm organizatës sonë por edhe çdo organizate tjetër në
Kosovë.”Shumica e organizatave për çfarëdo arsye nuk kishin kaluar kohë të
mjaftueshme për definimin dhe artikulimin e vizionit të tyre. Në një pjesë tjetër
të këtij studimi, 65 organizata janë pyetur për vizionin e tyre, siç shihet në
Tabelën 4. Tabela tregon qartë që një numër i madh i organizatave shpeshherë
ishin në gjendje ta shkruanin vizionin, mirëpo nuk ishin në gjendje të shkruajnë
një vizion të qartë dhe të kuptueshëm.

Aktivitetet
Brenga kryesore që ka të bëjë me vizionet dhe deklaratat e paqarta të misionit
është që ato përfaqësojnë një identitet të pasigurtë organizativ i cili e pengon
efikasitetin e OJQ-ve. Këto paqartësi i pengojnë OJQ-të të fokusojnë aktivitetet
në mënyrën e cila do ta ndihmonte realizimin e qëllimeve të tyre. Shembulli
më specifik i këtij problemi është kur organizatës i mungon përqëndrimi në
aktivitetet e saj, apo kur aktivitetet e saj duken të shkëputura prej misionit dhe
vizionit të organizatës. Derisa deklaratat e misionit dhe vizionet në mesin e OJQve kosovare janë shpeshherë të paqarta, kjo nuk duket të ketë ndikim të madh
në aftësitë e tyre ti zhvillojnë aktivitetet në përputhje me misionin e tyre të
përgjithshëm. Përderisa intervistat e semi-strukturuara përfaqësojnë vetëm një
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mostër të vogël të OJQ-ve në Kosovë, shumica e organizatave të intervistuara
ishin të angazhuara në të kaluarën dhe janë aktualisht duke implementuar
aktivitete që janë definitivisht të lidhura me misionin e organizatës së tyre.
Përderisa organizatat angazhohen në aktivitete që janë të lidhura me misionin
e tyre, ato shpeshherë për arsye të ndryshme marrin përsipër edhe projekte
që janë jashtë kornizave të misionit të tyre. Nganjëherë, ato zgjidhen dhe
kontaktohen nga organizatat ndërkombëtare për tu bërë partnerë implementues
për projekte. Në rastet tjera, organizatat me gjasë janë në kohën e duhur dhe
në vendin e duhur për tu angazhuar në një projekt, edhe nëse ky projekt nuk
është në sferën e aktiviteteve të tyre. Një respondent nga një organizatë e të
drejtave të njeriut shpjegoi që organizata e tyre ishte angazhuar në monitorimin
e zgjedhjeve, në rradhë të parë sepse kishin burime të mjaftueshme njerëzore
dhe rrjetin për ta bërë këtë, si dhe për shkak të ndjenjës së obligimit sepse nuk
kishte një organizatë tjetër që mund ta kryente këtë punë. Ky lloj i aktivitetit i
cili nuk është në përputhje me synimet dhe misionin e organizatës nuk është i
pazakonshëm dhe me gjasë do të vazhdoj si rezultat i marrëdhënieve në mes
donatorëve dhe OJQ-ve si dhe për shkak të gjendjës financiare të OJQ-ve që do
të diskutohet më vonë në seksionet tjera të analizës.
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Përmbledhje: Identiteti i Organizatës
Identiteti tregon deri në çfarë mase organizatat janë në gjendje të identifikojnë
kauzën e tyre të përbashkët, të vendosin qëllimet dhe të punojnë në arritjen
e tyre. Janë tri mënyra për ekzaminimin e identitetit: duke i shikuar vlerat
kyçe të organizatës; duke rishikuar simbolet e kulturës së organizatës përfshirë
deklaratat e misionit dhe vizionin e organizatës; dhe duke ekzaminuar aktivitetet
e organizatës dhe duke parë se sa janë ato në përputhje me vlerat dhe qëllimet
e tyre dhe me nevojat e shoqërisë.
Në bazë të dhënave të mbledhura në këtë studim, kemi kuptuar që shumë pak
organizata kanë arritur të definojnë vlerat që shërbejnë si bazë për misionin
dhe aktivitetet e tyre. Megjithatë, prej këndvështrimit më të përgjithshëm,
përgjigjet e menaxherëve dhe drejtorëve të bëjnë të konkludosh që organizatat
kanë njohuri të gjërë të vlerave në aktivitetet e tyre dhe që janë optimistë për
potencialin e tyre për të bërë ndryshime. Në përiudhën aktuale të pasluftës,
OJQ-të punojnë me dëshirën e sinçertë për ta përmirësuar gjendjen sociale,
politike dhe ekonomike në Kosovë.
Afro gjysma e organizatave të intervistuara në këtë studim ose kishin deklarata
të misionit të definuara në mënyrë të mjegulltë apo misionet e tyre ishin thjesht
të paqarta. Pa marrë parasysh se a ishte deklarata e misionit e definuar mirë apo
jo, pjesëtarit e stafit janë kryesisht mirë të informuar për misionin e organizatës
dhe janë shpeshherë të involvuar në procesin e formulimit të misionit. Përderisa
ekziston afërsia e ngushtë me konceptin e deklaratave të misionit, organizatat
në shumicën e rasteve nuk ishin në gjendje të shprehin vizione të qarta dhe të
kuptueshme. Derisa sensi i identitetit në mesin e OJQ-ve kosovare nuk mund
të konsiderohet tejet mirë i zhvilluar, aktivitetet e OJQ-ve megjithatë lidhen me
misionet e përgjithshme të organizatave.

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë

VII.2 Marrëdhëniet me Grupet e
Interesit
Grupet Primare të Interesit dhe Përfituesit
Përfituesit primar janë të definuar si ata të cilët aktivitetet e OSHC-ve bëjnë
orvatje ti ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë. Për shembull, një organizatë për
ndërtimin e shoqërisë civile do të kishte si përfitues primar OJQ-të kapacitetet
e të cilave do të synonte ti zhvillonte. Dhe personat me aftësi të kufizuara do të
ishin përfituesit primar të organizatave që avokojnë për grupin e tyre.
Kualiteti i marrëdhënieve me grupet primare të interesit mund të matet në
shumë mënyra. Indikatorët e përdorur në këtë raport janë marrë prej punës
së mëhershme të bërë nga Bill Sterland. Brenga e parë dhe më e qartë në këtë
mes është shkëmbimi i dyanshëm i informatave. Sa mirë dhe sa shpesh një
organizatë i përçon tek përfituesit informatat për synimet dhe aktivitetet e saj?
Cili është kualiteti i këtyre informatave? Niveli adekuat i komunikimit është
krucial për mirëmbajtjen e kredibilitetit dhe legjitimitetit të organizatës.
Ndoshta pyetja më e rëndësishme në këtë aspekt është sa mirë një organizatë i
merr parasysh mendimet dhe brengat e zonave të tyre zgjedhore – të cilat janë
shpeshherë arsyeja e ekzistimit të këtyre subjekteve? Rregullsia dhe metoda e
konsultimeve të këtilla janë kruciale, dhe ngërthejnë në vete korrespondimet
ad hoc dhe të rralla si dhe takimet dhe studimet e institucionalizuara dhe të
sistemuara. OSHC-të poashtu dallojnë në nivelin në të cilin grupet primarë të
interesit janë të involvuara na procesin e vendimmarrjes dhe planifikimit. Disa
faktorë janë në lojë këtu. Është i rëndësishëm niveli i përfshirjes së grupit në
komunitetin të cilit i shërben, si dhe sasia e punës që ky grup kryen në terren.
Në këtë aspekt, organizatat e bazuara në komunitete (OBK-të) që përqëndrohen
në ofrimin e shërbimeve shpeshherë gëzojnë përparësi ndaj grupeve të tjera
siç janë ”think-tanks”. Struktura e vendimmarrjes është poashtu kruciale.
Organizatat që kanë kuvende të mëdha janë poashtu më afër përfituesve të
tyre.
Kjo analizë nxjerr kualitetin e marrëdhënieve me grupet primare të interesit
prej dy burimeve kryesore – intervistat e hollësishme me organizatat, dhe
grupet e diskutimit me përfaqësuesit dhe përfituesit e OSHC-ve. Vlerësimet e
mëhershme të zhvilluara në vendet tjera poashtu do të përdoren për ti krahasuar
përfundimet e këtij raporti.
Sa i përket konsultimeve dhe komunikimeve në mes OSHC-ve kosovare dhe
grupeve primarë të interesit, kemi një gjendje paksa të përzier. Pothuajse
të gjitha organizatat e intervistuara (30) kanë kontakte të vazhdueshme me
përfituesit e tyre nëpërmjet email-it, telefonit dhe takimeve. Kjo iu mundëson
atyre të mbesin në kontakt me përfaqësues të caktuar të grupeve të tyre primare
të interesit. Duhet cekur se më pak se dhjetë pre 30 organizatave raportuan se
kishin përdorur mënyra më të institucionalizuara për marrjen e të dhënave dhe
reagimeve prej elektorateve të tyre. Këto metoda të rralla përfshijnë studimet,
hulumtimet, dhe takimet e rregullta dhe formale.
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Në fakt, shumica e kontakteve me grupet e interesit duket të jenë të natyrës
ad hoc, të lidhura me projekte specifike apo si rezultat i brengave individuale.
Disa grupe madje i kishin kuptuar ”marrëdhëniet me grupet e interesit” si
pak më shumë se postimin e adresës së tyre të elektronike dhe numrit të
telefonit në internet. Disa të tjerë supozonin se të jetuarit në komunitetin e
tyre automatikisht u jep atyre njohuri të plotë të nevojave dhe interesave në
rrethin e tyre.
Edhe më të rralla janë pjesëmarrjet e përfituesve direkt në proceset e
vendimmarrjes dhe planifikimit. Shumica e organizatave të intervistuara e kanë
kufizuar përgatitjen e strategjive vetëm në bordet dhe stafin e tyre kryesor.
Shumica prej tyre kanë kuvende, mirëpo detajet rreth tyre fatkeqësisht nuk u
elaboruan gjatë intervistave. Një numër tejet i vogël i organizatave përmendi
shfrytëzimin e hulumtimeve të gjëra dhe konsultimet me grupet e synuara për
dizajnimin e programeve apo për vlerësimin e rezultateve.

36

KCSF

Diskutimet në grupet e fokusit në masë të madhe konfirmuan këtë vlerësim. Sipas
shumë pjesëmarrësve, qytetarët e rëndomtë kanë njohuri vetëm për aktivitetet
e OSHC-ve në mjedisin e tyre. Me fjalë të tjera, shkëmbimi i informatave në
mes organizatave dhe përfituesve duket se nuk shkon përtej rasteve kur këta
të fundit [përfituesit] janë në kontakt me aktivitetet. Pjesëmarrësit në grupet
e fokusit poashtu deklaruan se OSHC-të kishin përmbushur vetëm pjesërisht
nevojat e komuniteteve kosovare – një tjetër reflektim i mundshëm i shkoqitjes
së caktuar në mes organizatave dhe grupeve të tyre primare të interesit. Kjo
mund të jetë rezultat i mungesës së përvojës së OJQ-ve kosovare në përfaqësimin
e interesave të qytetarëve.

Grupet Sekondare të Interesit
Kjo kategori përfshin të gjithë akterët, partitë dhe institucionet relevante që
nuk janë përmendur më lart. Këtu hyjnë OSHC-të tjera, institucionet qeveritare,
organizatat ndërkombëtare, donatorët, bizneset dhe mediat. Marrëdhëniet e
suksesshme sekondare me grupet e interesit mund ti mundësojnë një organizate
ta zhvilloj në mënyrë përmbajtësore bazën e burimeve të disponueshme,
kapacitetet operative, dhe ekspertizën. Kjo poashtu ndihmon në uljen e
duplifikimeve të panevojshme në këtë sektor, dhe e mundëson sinergjinë. Ky
raport do të përqëndrohet në marrëdhëniet me OSHC-të tjera, institucionet
qeveritare, sektorin privat dhe donatorët ndërkombëtar.

Marrëdhëniet me OJQ-të tjera
Prej këndvështrimit statistik, marrëdhëniet në mes OSHC-ve në Kosovë
janë në fakt mjaft pozitive. Pothuajse të gjitha OJQ-të kosovare kanë një
lloj bashkëpunimi me organizatat e tjera, duke formuar kështu rrjete dhe
partneritete bashkëpunuese për projekte të ndryshme. Të pyetur se a janë
pjesëtar të ndonjë rrjeti apo forumi të OJQ-ve, 238 prej numrit të përgjithshëm
të 350 OJQ-ve të përfshira në këtë studim (70.2%) u përgjigjen me po. Ky
nuk është numër i vogël dhe dëshmon prezencën e bashkëpunimit të gjërë
në mes OJQ-ve. Në ndërkohë, numri i organizatave që bashkëpunojnë në
projekte individuale është 194 apo 58.3%. Ky lloj i bashkëpunimit konsiderohet
shumë i suksesshëm sepse hap rrugë për shkëmbimin e vlefshëm të përvojave.
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Bashkëpunimi në mes OJQ-ve vendore dhe ndërkombëtare është poashtu në
nivel të kënaqshëm. Përfaqësuesit e OJQ-ve thanë që kanë bashkëpunim të
mirë me organizatat simotra të rajonit, kryesisht prej Maqedonisë, Malit të Zi,
Serbisë, Shqipërisë, etj.
Megjithatë, shumë analistë flasin për nivelin e dinamikës konkurruese në mes
OSHC-ve në Kosovë. Kjo sigurisht deri në një masë buron prej mënyrës si
janë të shpërndara fondet e donatorëve – nëpërmjet procesit të tenderimit dhe
në baza të projekteve individuale. Organizatat mund të hezitojnë ti bashkojnë
forcat sepse kjo gjithmonë nënkupton “ndarjen e kulaçit”. Mirëpo kjo nuk i ka
ndalur disa rrjete dhe koalicione të njohura prej lansimit të fushatave serioze.
Iniciativat e Reforma 2004, KAN “Të Gjithëve Na Mungojnë” dhe Rrjetit Rinor
Kosovar janë suksese që kanë fituar mjaft publicitet.
Megjithatë, shumë përfaqësues të OSHC-ve që morrën pjesë në diskutimet
grupore mbesin të pakënaqur. Merrni parasysh vërejtjet vijuese të një stafi të
OJQ-së, mendime këto të cilat hasën në shumë mirëkuptim gjatë seancave të
grupeve të diskutimit:
“Unë besoj se duhet të jemi më tepër vet-kritik, dhe jo vetëm ti kritikojmë OJQ-të
e tjera. Nuk ka pasur iniciativë të mirëfilltë prej OJQ-ve të që të bashkërendojmë
aktivitetet tona për interesin e nevojave të komunitetit.”
Vetëm prania dhe ekzistenca e rrjeteve dhe koalicioneve nuk mund të jenë
shenjë e sigurtë e bashkëpunimit të mirëfilltë. Një rrjet mund të jetë formalisht
aktiv mirëpo në praktikë i vdekur, dhe anëtarët e rrjetit pasiv apo interaktiv
vetëm në mënyrë sipërfaqësore. Përsëri, shumica e pjesëmarrësve në grupet
e diskutimit veçuan organizatat e grave dhe organizatat rinore si ato që kanë
krijuar rrjete të suksesshme dhe funksionale, duke përmendur si shembull të
njohur Rrjetin e Grave Kosovare.

Marrëdhëniet me Qeverinë Lokale
Nuk ka shumë nevojë të shpjegohen përparësitë e marrëdhënieve të mira të punës
me institucionet qeveritare. Kjo nuk sjell vetëm burime të reja institucionale,
por edhe qasje në ndikimin publik dhe politikat përkrahëse qeverisëse. Kjo të
paktën mund të siguroj që vendimet publike mos të minojnë në mënyrë të
drejtpërdrejt qëllimet e OSHC-ve.
Krahasuar me pjesën tjetër të rajonit, dinamika në mes autoriteteve publike
dhe organizatave civile ka qenë mjaft pozitive. Përveç faktorëve të diskutuar në
këtë seksion të ambientit institucional dhe ligjor, shoqëria civile poashtu ka mjaft
ekspertizë dhe aftësi të cilat qeveria e re ende nuk i ka. Ndihmëse plotësuese në
këtë aspekt ofron fakti që qasja tek autoritetet lokale është më e drejtpërdrejtë
sesa në institucionet komplekse qendrore. Qeveritë lokale shpeshherë kanë
kontroll të drejtpërdrejtë mbi shumë fusha të politikës, dhe në shumë raste
janë treguar të hapura ndaj lobive të OSHC-ve.23 Kështu që ka pasur shumë
raste kur aktivitetet e përbashkëta kanë qenë shumë të vlefshme, posaçërisht
ato që kanë të bëjnë me trajnimin profesional siç janë aktivitetet humanitare,
aftësitë profesionale, arsimimi, ku komuniteti është përfitues i drejtpërdrejt.
23

   USAID Civil Society Assessment, pg. 11
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Megjithatë, pjesëmarrësit nuk ishin plotësisht të kënaqur në këtë aspekt. Në
mesin e përfaqësuesve të OJQ-ve ekziston një përshtypje e përgjithshme që
mungon iniciativa për krijimin e partneriteteve me institucionet vendore për të
implementuar aktivitetet e tyre në mënyrë më të suksesshme. Poashtu në të
dy palët ka mungesë të interesimit për bashkëpunim të mirëfilltë. Nëse është e
vërtetë, kjo sugjeron ekzistencën e potencialit të hapur për partneritete publike
dhe private.
“Në mesin e përfaqësuesve të OJQ-ve ekziston një përshtypje e përgjithshme
që mungon iniciativa për krijimin e partneriteteve me institucionet lokale për të
implementuar në mënyrë më të suksesshme aktivitetet e tyre. Poashtu në të
dy palët ka mungesë të interesimit për bashkëpunim të mirëfilltë. Nëse është e
vërtetë, kjo sugjeron ekzistencën e potencialit të hapur për partneritete publike
dhe private.”

Marrëdhëniet me Sektorin Privat
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Në vendet e zhvilluara, korporatat japin kontribute sinjifikante për iniciativat
e shoqërisë civile për projekte të ndryshme publike – si për edukim dhe për
mbrojtjen e ambientit – me qëllim të ndërtimit të imazhit pozitiv publik.
Shumica prej tyre madje kanë zhvilluar sens të ngushtë të përgjegjësisë
shoqërore. Ka edhe motivime tjera që kompanitë të përkrahin punën e OSHCve të cilat shpeshherë përfitojnë prej tyre në mënyrë të drejpërdrejtë dhe të
tërthortë. Projektet e edukimit dhe zhvillimit të aftësive e rrisin kualitetin e
fuqisë punëtore, përderisa iniciativat e shëndetësisë dhe ndihmës sociale mund
të çojnë deri tek kushtet më të mira fizike, dhe rrjedhimisht te produktiviteti më
i lartë nga ana e punëtorëve.
Korporatat duhet të dëshmojnë nivel të lartë të përgjegjësisë ndaj shoqërisë
dhe në mënyrë që të ndërtojnë imazh pozitiv ato duhet tu japin mjete financiare
shoqërisë dhe komunitetit, kjo ndodh në vendet e zhvilluara ku fondet e këtilla
i jipen shoqërisë civile.
Në Kosovë, korporatat nuk kanë tendenca të këtilla. P.sh. Korporata Energjetike
e Kosovës (KEK) e ndot jashtëzakonisht shumë ambientin, e dëmton shëndetin
e qytetarëve dhe dështon tu jap fonde organizatave joqeveritare që punojnë në
mbrojtjen e ambientit, dhe spitaleve.
Cili duhet të jetë qëndrimi i shoqërisë civile në këtë aspekt? Shoqëria civile duhet
të kultivoj vlera të rëndësishme që ngrisin nivelin e përgjegjësisë shoqërore,
përderisa kjo e fundit ende mbetet në nivel tejet të ulët në Kosovë. Organizatat
joqeveritare duhet të përpilojnë projekta të mirëfillta të avokimit dhe të
angazhohen në vetdijësimin për përgjegjësi shoqërore. Është bërë tejet pak
punë në këtë aspekt dhe kjo ende konsiderohet si fushë e paprekur. Mungesa e
interesit vjen nga të gjitha grupet e interesit – OJQ-të, korporatat dhe bizneset
– të cilat nuk dinë si të ecin përpara.

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë

Marrëdhëniet në mes OJQ-ve dhe donatorët
Edhepse janë mirënjohës për përkrahjen e donatorëve, pa të cilën shumë projekte
të suksesshme do të ishin të pamundura, shumica e përfaqësuesve të shoqërisë
civile kanë theksuar mungesën e bashkërendimit të mirëfilltë të përkrahjës së
donatorëve për përmbushjen e nevojave të komunitetit. Donatorët, posaçërisht
ata që janë të lidhur me qeveritë e huaja, janë të prirur të përcjellin agjendën e
qeverive të tyre dhe marrin udhëzime prej misioneve të tyre lokale diplomatike.
Agjendat e tyre varen prej prioriteteve në shtetet e tyre, dhe poashtu bazohen
në preokupimet imediate të UNMIK-ut.
Si rezultat, ky studim ka ardhur në përfundim që më se gjysma e OJQ-ve
kosovare janë të pakënaqura me politikat aktuale të donatorëve. Ekzistojnë
shumë arsye për këtë, ndërsa ndër të më theksuarat është mungesa e
përkushtimit të duhur për fushat siç janë rinia, kultura, dhe për OJQ-të e reja.
Shumica e përfaqësuesve të OSHC-ve, që morrin pjesë në diskutime, u pajtuan
që donatorët në shumicën e rasteve përkrahin projekte që kanë të bëjnë me
standardet, kthimin e refugjatëve, vlerat multietnike, anti-korrupsion, si dhe
vetdijësim dhe avokim. Prandaj, shpërndarja e fondeve mëton të jetë shumë
diskriminuese ndaj OJQ-ve me profile specifike që preferohen nga donatorët.
Për organizata është më e rëndësishme të theksojnë shprehje të caktuara siç
janë “të drejtat e pakicave” apo “kthimet e qëndrueshme”, sesa të vlerësojnë
në mënyrë serioze se a janë të përmbushura nevojat konkrete.
Për më tepër, mënyra në të cilën është shpërndarë financimi ndërkombëtar –
pako individuale dhe afatshkurtra, i ka inkurajuar misionet e OSHC-ve të mbesin
gjithpërfshirëse, dhe kështu potencialisht të adaptueshme për çdo projekt.
Për më tepër, mënyra në të cilën është shpërndarë financimi ndërkombëtar
– individual dhe paketime afatshkurtra – i ka inkurajuar misionet e OSHC-ve
të mbesin gjithpërfshirëse, dhe rrjedhimisht potencialisht të adaptueshme për
çdo projekt. Një organizatë e intervistuar ka paraqitur si mision të gjitha fushat
e mundshme duke filluar prej demokratizimit, të drejtat e femrave dhe deri te
zhvillimi ekonomik, të gjitha të formuluara në mënyrë të përsosur. Donatorët
nuk janë gjithnjë të përpiktë në gjetjen e implementuesve vendor që kanë
aftësi adekuate. Prandaj, ambienti stimulues i orienton organizatat në drejtim
të kundërt prej specializimit në fushat e tyre të ekspertizës, dhe me këtë mund
ta dëmtoj qëndrueshmërinë e tyre të ardhshme.

“Për më tepër, mënyra në të cilën është shpërndarë financimi ndërkombëtar
– individual, paketimet afatshkurtra – i ka inkurajuar misionet e OSHC-ve të
mbesin gjithëpërfshirëse, dhe kështu potencialisht të adaptueshme për çdo
projekt.”
Përfaqësuesit e donatorëve që morrën pjesë në diskutim poashtu u pajtuan
që ka mungesë të përgjithshme të koordinimit në mes tyre sa i përket
përkrahjes për shoqërinë civile. Agjencitë prej vendeve të ndryshme si dhe
në vendet e ndryshme, shpeshherë kanë prioritete të ndryshme apo madje
edhe kontradiktore. Dhe komunikimi në mes tyre, në rastin më të mirë,
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është sipërfaqësor. Për këtë arsye skena është e mbushur me duplifikime të
panevojshme dhe përpjekje kundërthënëse.

OJQ-të Vendore në Sytë e Donatorëve?
Sa i përket qëndrueshmërisë së OJQ-ve lokale, ekziston përshtypja e
përgjithshme në mesin e donatorëve që OJQ-ve iu mungon vizioni afatgjatë.
Qëndrueshmëria e tyre kështu bëhen brengë dhe sfidë serioze për të gjitha
grupet e interesit. Njera prej arsyeve për mos-qëndrueshmërinë mund të jetë
mungesa e bashkërendimit dhe planeve zhvillimore në mesin e donatorëve në
Kosovë. Sidoqoftë, mos-qëndrueshmëria poashtu mund të shikohet edhe prej
një këndvështrimi tjetër: OJQ-të shpeshherë shihen si kanal deri te përfitimet
materiale afatshkurtra në vend se të shihen si avancim afatgjatë i interesave
të përbashkëta. Ky problem qartazi keqësohet edhe nga gjendja e mjerë
ekonomike që mbretëron në Kosovë.
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Sipas pjesëmarrësve në diskutimet grupore, donatorët duhet të marrin
përsipër një pjesë të fajit për mos-qëndrueshmërinë e OSHC-ve në Kosovë,
sepse ata nuk kanë çarë kokën për zhvillimin e OSHC-ve lokale dhe i kanë
shikuar ato vetëm si mjete të sigurta për shpërndarjen e ndihmës nga jashtë.
Donatorët rrallëherë kanë inkurajuar OJQ-të vendore që të zhvillojnë plane për
qëndrueshmëri dhe vetëfinancim – një çështje kjo të cilën do ta trajtojmë më
vonë në raport. Adresimi i këtyre problemeve do të kërkonte bashkërendim
më të mirë në mes të gjithë grupeve të interesit, OJQ-ve, institucioneve, dhe
posaçërisht bashkërendim në mes të donatorëve.

Përmbledhje: Marrëdhëniet me Grupet e
Interesit
Ndoshta shprehja “potencial i papërmbushur” do të ishte përshkrimi më i mirë
për vlerësimin e gjendjes aktuale të marrëdhënieve të OSHC-ve me grupet
e interesit në Kosovë. Përderisa shumica e organizatave duket se e kuptojnë
rëndësinë e afërsisë me përfituesit e tyre kryesor, dhe mirëmbajnë kontakte
të shpeshta, shumë pak prej tyre kanë ngritur këto kontakte në mënyra të
sistematizuara për të siguruar shërbime të mira për elektoratin e tyre. Këto
organizata as nuk kanë inkorporuar në mënyrë adekuate pjesëmarrjen e grupeve
të interesit në procesin e tyre të planifikimit. Në aspektin e njejtë, edhepse sipas
statistikave bashkëpunimi formal në mes OSHC-ve duket impresiv, shumica e
organizatave të shoqërisë civile mendojnë se ka shumë vend për përmirësime
në kualitetin e vërtetë të këtyre partneriteteve. Sa i përket bashkëpunimit me
autoritetet lokale, ato janë ende në pritje të studimit adekuat të iniciativave
më të forta nga të dyja palët. Ngjajshëm me këtë, mbeten të parealizuara
kontributet potenciale të bizneseve për sektorin e shoqërisë civile, derisa
nocioni i “përgjegjësisë së përbashkët sociale” ende mbetet i huaj për këtë
shoqëri. Përfundimisht, fondet e donatorëve që janë në rënie mirëpo megjithatë
ende të mëdha janë shfrytëzuar në mënyrë joefektive për shkak të prioriteteve
divergjente, bashkërendimit të pamjaftueshëm, dhe mungesës së përkujdesjes
për qëndrueshmërinë e OSHC-ve.

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë

VII.3 Burimet Njerëzore,
Zhvillimi Profesional,
dhe Kapaciteti Teknik
Ky seksion do të bëjë orvatje të vlerësoj aftësinë e OJQ-ve në Kosovë për
përmbushjen e misionit dhe synimeve të tyre në raport me burimet që i kanë
në dispozicion, posaçërisht për burimet njerëzore. Ky seksion do të analizoj jo
vetëm numrin e stafit që e mundëson organizatën të dizajnoj dhe implementoj
projekte, mirëpo poashtu edhe aftësitë, njohuritë dhe përvojën e stafit, dhe
ndoshta ç’është më e rëndësishmja, potencialin e organizatave për përmirësimin
e performancës së tyre me anë të zhvillimit të burimeve të tyre njerëzore
nëpërmjet përpjekjeve për zhvillim profesional. Veç kësaj, seksioni poashtu do
të bëjë përpjekje të vlerësoj statusin aktual të OJQ-ve në raport me kapacitetet
e tyre teknike.

Numri i Stafit
Burimet adekuate njerëzore kërkojnë numrin e duhur të njerëzve të kualifikuar
të cilët do të kryejnë një punë të caktuar në kohën e duhur. Kjo përfshin numrin
e stafit si dhe kualifikimin dhe trajnimin e tyre.
Është vështirë të vlerësohet madhësia e OJQ-ve në Kosovë në aspekt të
stafit për shkak të parregullsisë së financimit të organizatave. Organizatat
mund të kenë staf me orar të plotë dhe me honorar, gjë që luhatet në mes dy
statuseve të ndryshme varësisht prej financimit dhe numrit të projekteve që
implementohen. Sipas analizës të këtij studimi, prej numrit të përgjithshëm
të 350 OJQ-ve aktive, më pak se gjysma e tyre (170, apo 48.3%) e paguajnë
stafin e tyre prej buxhetit operativ. Stafi i përfshirë në këtë numër ngërthen
stafin me orar të plotë dhe stafin me honorar. Kjo nënkupton që në shumë
raste, stafi i OJQ-ve në Kosovë paguhet me fondet e projekteve, dhe jo nga
buxheti operativ, d.m.th që një numër i madh i punëtorëve në sektorin e OJQve nuk janë punëtorë me rrogë. Nuk është e jashtëzakonshme të dëgjohet një
menaxher i OJQ-së të thotë që stafi përbëhet prej numrit të caktuar të njerëzve,
gjysma e të cilëve rregullisht marrin rroga dhe që pjesa tjetër e tyre varen prej
fondeve të projekteve. Marrë parasysh faktin që rrogat kanë rol të rëndësishëm
motivues për aktivitete të suksesshme, ky është një fakt alarmant i cili shtron
pyetje rreth qëndrueshmërisë së sektorit të OJQ-ve.
Në kuptim të madhësisë, shumica e organizatave joqeveritare në Kosovë
përbëhen prej një numri të vogël të stafit. Segmenti i pyetësorit në këtë studim
ka zbuluar që një OJQ në Kosovë ka mesatarisht pesë anëtarë. Prej numrit të
përgjithshëm të 350 OJQ-ve që kanë përfunduar studimin, 60 prej tyre kishin
vetëm tre anëtarë, dhe 56 OJQ kishin gjashtë anëtarë të stafit. Vetëm disa OJQ
kanë më tepër se gjashtë anëtarë.
Në përgjithësi, 219 OJQ apo 62.6%, që morrën pjesë në studim, kanë anëtarë
me orar të plotë. Më tepër se 30% të OJQ-ve kanë një numër të caktuar të stafit
me honorar, dhe një numër i vogël i OJQ-ve zhvillojnë aktivitete duke u bazuar

41

KCSF

tërësisht në stafin me honorar dhe pa asnjë staf me orar të plotë. Një element
tjetër i rëndësishëm i studimit është se një segment i madh i OJQ-ve në Kosovë
(33 OJQ të përfshira në këtë studim, apo 15%) përbëhen vetëm prej një stafi,
fenomen ky i cili vërëhet gjithnjë e më shpesh jo vetëm në Kosovë por edhe në
shumë vende tjera në zhvillim e sipër. Në shaka, këto OJQ quhen ‘MONGOs’,
(My Oën NGO).
Organizatat joqeveritare në Kosovë i referohen me krenari besimit të tyre që
ato janë me gjasë sektori i vetëm në shoqërinë kosovare që nuk ka diskriminim
gjinor në strukturat e tyre apo gjatë selektimit të stafit. Numri i femrave dhe
meshkujve që punojnë në sektorin e OJQ-ve është pothuajse i njejtë – 48%
meshkuj dhe 52% femra. Shkaqet e këtij balanci të baraspeshuar gjinor mund
të jenë çështje interesante për studime të mëtutjeshme.

“Organizatat joqeveritare në Kosovë i referohen me krenari besimit të tyre që
ato janë me gjasë sektori i vetëm në shoqërinë kosovare që nuk ka diskriminim
gjinor në strukturat e tyre apo gjatë selektimit të stafit. Numri i femrave dhe
meshkujve që punojnë në sektorin e OJQ-ve është pothuajse i njejtë – 48%
meshkuj dhe 52% femra.”
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Vullnetarët
Në Kosovë ka potencial të madh për vullnetarët që të kontribuojnë në punën e
OJQ-ve. Në të kaluarën, posaçërisht gjatë periudhës 1990 – 1999, vullnetarët
kanë kontribuar shumë për komunitetet e tyre. Një studim për volunterizmin
në Kosovë i kryer nga Index KOSOVA tregon se megjithëse ekziston niveli i
lartë i gatishmërisë për volunterizëm, posaçërisht në mesin e të rinjëve, në
përgjithësi, shkalla e volunterizmit në Kosovë është në rënie e sipër. Gatishmëria
e njerëzve për ti ndihmuar të tjerët për të mirën e komunitetit ka shënuar rënie
drastike në krahasim me vitet e 90-ta. Sipas shumë respondentëve, niveli i
volunterizmit gjatë periudhës 1990-1999 ishte jashtëzakonisht i lartë, ndoshta
si rezultat i mënyrë së mbijetesës që mbretëronte në shoqërinë shqiptare e që
karakterizohej nga motivimi i fortë për ta ndryshuar gjendjën e mjerë politike,
ekonomike dhe sociale.
Ka arsye të ndryshme për rënien e volunterizmit pas vitit 1999 dhe 2000. Disa
faktorë të mundshëm që kontribuan në këtë rënie janë mungesa e njohjes
dhe e stimulimit nga institucionet lokale për punë vullnetare; mungesa e
infrastrukturës ligjore që stimulon volunterizmin; dhe mungesa e transparencës
nga komuniteti i OJQ-ve, i cili ndoshta ka shtyer njerëzit të mendojnë se
koha dhe përpjekjet e tyre nuk kontribuojnë për një qëllim të mirë. Ndoshta
kriza ekonomike është shkaku kryesor për rënien e voluntarizmit. Derisa për
shumicën e njerëzve, periudha pas vitit 1999 ka krijuar raste të reja politike,
sociale dhe ekonomike dhe pritje për një jetë më të mirë; zhvillimi i ngadalshëm
ekonomike dhe pasiguria rreth statusit politik të Kosovës kanë ndikuar në këto
qëndrime. Shumica e njerëzve besojnë që askush nuk pret prej tyre të merren
me volunterizëm apo që aktivitetet vullnetare nuk janë profitabile.24
24

   Index Kosova “Volunterizmi në Kosovë” maj 2004.

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë
Përkundër nivelit të zvogëluar të gatishmërisë për tu angazhuar në aktivitete
vullnetare, organizatat rinore vazhdimisht dëshmojnë nivel të lartë të punës
vullnetare.
Strukturat institucionale, siç është qeveria komunale, shkollat dhe grupet e tjera
zyrtare shoqërore, mund të ndihmojnë në zbërthimin e potencialit të vullnetarëve
në Kosovë duke e stimuluar punën vullnetare. Ky lloj i stimulimit mund të jetë
thjeshtë organizimi i projekteve nga shkolla në bashkëpunim me OJQ-të, apo
që qeveritë komunale të organizojnë “ditët e vullnetarëve”. Stimulimi poashtu
mund të jetë në formë të njohjes – në veçanti, nëse institucionet zyrtare e
njohin kontributin e vlefshëm që vullnetarët e japin për komunitetet e tyre.

“Strukturat institucionale, siç janë qeveritë komunale, shkollat dhe grupet tjera
shoqërore, mund të ndihmojnë në lirimin e potencialit të vullnetarëve në Kosovë
duke stimuluar punën vullnetare.”

Zhvillimi Profesional dhe Trajnimi
Përderisa shumica e OJQ-ve kosovare besojnë që stafi i tyre është kompetent
dhe i aftë të drejtoj dhe zhvilloj me sukses aktivitetet e organizatave të
tyre, shumica poashtu besojnë që ekziston nevojë e madhe për zhvillimin e
mëtutjeshëm profesional dhe trajnimin e aftësimin e OJQ-ve kosovare. Ky
është tregues pozitiv që zhvillimi profesional vlerësohet lart në Kosovë, dhe
dëshmon një kulturë të fortë mësuese për nëpunësit e OJQ-ve. Kultura e
theksuar për mësim në mesin e OJQ-ve ka qenë me gjasë shkaku i nivelit të
lartë të pjesëmarrjes në trajnimet për zhvillimin e aftësive. Sektori i OJQ-ve
në Kosovë ka marrë pjesë në një numër impresiv të trajnimeve për fusha të
ndryshme – prej menaxhimit financiar, zgjidhjes së konflikteve, e deri tek të
drejtat e fëmijëve. Sipas pyetësorit të këtij studimi, 292 (83.4%) prej numrit
të përgjithshëm të 350 OJQ-ve kanë marrë pjesë në seanca të ndryshme të
trajnimit. Derisa në disa raste kjo mund të thotë që vetëm një anëtar i stafit ka
shkuar në një trajnim, megjithatë është shenjë pozitive që shumica e OJQ-ve ka
qasje të caktuar në zhvillimin profesional. Organizatorët kryesor të trajnimeve
janë organizatat ndërkombëtare si OSCE-ja, CARE, IREX, etj., si dhe organizatat
lokale si Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (FKSHC) dhe Advocacy Training
and Resource Center (ATRC). Shpeshherë, organizatat i evitojnë trajnerët për
trajnimet që i organizojnë, dhe vet marrin pjesë në këto trajnime.
Përderisa duket të ketë shumë raste për trajnime në fusha të ndryshme, numri
i mundësive ka pësuar rënie në krahasim me periudhën menjëherë pas luftës.
Sipas menaxherëve dhe drejtorëve të OJQ-ve të intervistuar në këtë studim,
shpeshherë trajnimet e ofruara, posaçërisht ato të ofruara nga bashkësia
ndërkombëtare, nuk janë në përputhje me nevojat e organizatës. Kjo mund
të thotë që bashkësia ndërkombëtare duhet të bëjë analiza më të hollësishme
të nevojave për ti përmbushur kërkesat e vërteta të sektorit të OJQ-ve. Në
pyetjen për nevojat e trajnimit, pjesëmarrësit shpeshherë përmendën trajnimin
në fushën e menaxhimit të OJQ-ve, përfshirë këtu pastaj menaxhimin financiar,
mbledhjen e fondeve, menaxhimin e projekteve, dhe menaxhimin e burimeve
njerëzore. Fusha e të drejtave të njeriut ishte një tjetër fushë të cilën befasisht
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e përmendën një numër i madh i përfaqësuesve të OJQ-ve duke shprehur
nevojën për zhvillim profesional dhe trajnim në këtë lëmi. Veç kësaj, një numër
i madh i OJQ-ve nënvizuan se ekziston nevoja për trajnim ligjor në raport me
OJQ-të, si dhe nevojën për trajnim në avokim dhe lobim.

“Sipas menaxherëve dhe drejtorëve të OJQ-ve të intervistuar në këtë studim,
shpeshherë trajnimet e ofruara, posaçërisht ato të ofruara nga bashkësia
ndërkombëtare, nuk janë në përputhje me nevojat e organizatës. Kjo mund të
thotë që bashkësia ndërkombëtare duhet të bëjë analiza më të hollësishme të
nevojave për ti përmbushur kërkesat e vërteta të sektorit të OJQ-ve.”
Tabela në vijim përmban të dhënat prej studimit të 350 OJQ-ve rreth asaj se sa
OJQ kanë marrë pjesë në trajnime të ndryshme.
Tabela 5: Pjesëmarrja e OJQ-ve në Seancat e Trajnimit Profesional
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Tipi i Trajnimit:

Po – OJQ-a ka marrë
pjesë

Jo – OJQ-a nuk
ka marrë pjesë

Menaxhmenti i Ciklit të Projekteve

163

187

Planifikimi Strategjik

132

218

Përgatitja e Propozimeve për
Grante

184

166

Menaxhimi Financiar

145

205

Mbledhja e fondeve

113

237

Qeverisja e Mirë

91

259

Avokimi

41

309

Menaxhimi i Burimeve
Njerëzore

90

260

Kapacitetet Teknike
Pajisjet teknike janë të rëndësishme për organizatat joqeveritare sepse iu
mundësojnë të implementojnë dhe të përkrahin në mënyrë të rrjedhshme
aktivitetet e tyre. Është vështirë, për shembull, për një OJQ të zhvilloj me sukses
një ëorkshop për zgjidhjen e konflikteve nëse organizata nuk ka kompjutorë për
dizajnimin e materialeve apo printer apo fotokopjues për shtypjen e materialeve.
Përderisa funksionimi i OJQ-ve në Kosovë nuk kërkon pajisjet e teknologjisë së
fundit, pajisjet elementare siç janë zyrja, telefoni, kompjuteri, interneti, etj
– janë esenciale.

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë
Prej numrit të përgjithshëm të 350 organizatave të përfshira në këtë studim,
62 prej tyre nuk kishin hapësirë të mjaftueshme të punës. Prej numrit
të përgjithshëm të 288 OJQ-ve që kanë zyret e veta, vetëm 42 sosh kishin
hapësirën e vet; përderisa 117 organizatat tjera paguajnë qira apo punojnë në
hapësirat e komunës.
Tabela në vijim paraqet një pamje më të afërt të burimeve teknike të OJQ-ve.
Tabela 6: OJQ-të dhe Pajisjet Teknike
Tipi i Pajisjës

Po, OJQ-ja ka këto
pajisje

Jo, OJQ-ja nuk i
ka këto pajisje

Nuk ka
përgjigje

Kompjutorët

257

83

10

Telefoni

150

188

12

Telefoni dhe Fax

101

234

15

Fotokopjues

108

229

13

Veturat

106

231

13

Video

65

272

13

Printer

195

142

13

Skaner

11

339

0

Kjo tabelë tregon që derisa shumica e OJQ-ve kanë kompjuterë, më shumë
se shumica e organizatave aktive të përfshira në këtë studim nuk kanë pajisje
elementare siç është telefoni, faksi apo makina e fotokopjimit.

Përmbledhje: Burimet Njerëzore, Zhvillimi
Profesional, dhe Kapacitetet Teknike
Stafi i OJQ-ve në Kosovë është zakonisht i vogël në numër dhe ndahet në stafin
me honorar dhe stafin me orar të plotë. Nuk është e jashtëzakonshme që stafi
të jetë i vogël në numër, apo që një OJQ të ketë vetëm një anëtar me orar të
plotë. Në shumë raste, anëtarët e stafit të OJQ-ve në Kosovë financohen nga
fondet e projekteve, dhe jo nga buxhetet operative – që nënkupton që një
numër i punëtorëve në sektorin e OJQ-ve nuk janë punëtorë që marrin rrogë.
Në mesin e OJQ-ve kosovare ekziston një nivel i lartë i barazisë gjinore, me
një ndarje pothuajse të barabartë të punëtorëve meshkuj dhe femra. Përderisa
niveli i volunterizmit në Kosovë ka pësuar rënië pas periudhës imediate të
pasluftës, ndoshta më së shumti për shkak të krizës ekonomike, megjithatë
ende ka vullnet të madh për punë vullnetare në mesin e kosovarëve, dhe kjo
me gjasë mund të stimulohet nga institucionet siç janë qeveritë komunale dhe
shkollat.
Duket se ekziston një kulturë e theksuar e mësimit në sektorin e shoqërisë
civile në Kosovë, më së shumti e shprehur nëpërmjet numrit dhe diversitetit
të trajnimeve në të cilat morrën pjesë punëtorët e OJQ-ve. Megjithatë, brengë
e madhe mbetet fakti që llojet e trajnimeve që ofrohen, posaçërisht ato që
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organizohen nga bashkësia ndërkombëtare, mund të mos jenë në përputhje me
nevojat e organizatave. Kjo mund të nënkuptoj që bashkësia ndërkombëtare
duhet të bëjë vlerësime më të hollësishme të nevojave për ti përmbushur
nevojat e vërteta të sektorit të OJQ-ve.

VII.4 Qeverisja e Organizatave
Qeverisja e Mirë në mesin e Shoqërisë
Civile
Qeverisja e Mirë përfshin menaxhimin efikas të burimeve të OJQ-së në mënyrë
të hapur, transparente, kualitative dhe të përgjegjshme në raport më kërkesat
e komunitetit. Rendi dhe ligji, transparenca, përgjegjshmëria dhe menaxhimi
efikas janë shenjat kryesore të qeverisjes së mirë. Dhe ndonëse këto mund të
kenë forma të ndryshme institucionale, modelet kryesore në Kosovë, njëlloj si në
vendet e tjera të rajonit, janë paraqitur nga SHBA-të dhe Evropa Përëndimore.
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Rregullorja e UNMIK 1999/22 kërkon që një shoqatë të themeloj kuvendin
e anëtarëve, dhe fondacionet të emërojnë bordin e drejtorëve. Ideja është
e njejtë – të ekzistoj një trup qeverisës që do të ofroj lidership, mbikëqyrje
dhe përgjegjshmëri publike në mënyrë të pavarur prej stafit udhëheqës të
organizatës. Thënë shkurt, kontrollet dhe bilancet që zakonisht rekomandohen
për qeveritë janë poashtu të dëshirueshme për OSHC-të. Përderisa kuvendet
iu lejojnë përfaqësuesve të elektoratit të formësojnë dhe monitorojnë punën
e tyre në mënyrë të drejtpërdrejtë, bordi i drejtorëve duhet të përbëhet nga
persona të tjerë të kualifikuar të cilat mbajnë përgjegjësi publike për punën e
organizatës. Të dy llojet e mekanizmave do të promovojnë vendim-marrjen e
brendshme demokratike, transparencën, si dhe pajtueshmërinë me standardet
më të larta etike dhe me interesin e komunitetit. Një shënues i dytë i cili është
nganjëherë në kundërshti me sistemin funksional të kontrollimeve dhe bilanceve
është qartësia dhe efikasiteti. Në këtë aspekt, një organizatë e qeverisur mirë
duhet të ketë ndarje të qartë në mes përgjegjsisë dhe autoritetit, diçka që
e mundëson marrjen e vendimeve në kohën e duhur dhe në përputhje me
rregullat transparente dhe të pranueshme.
Prandaj, shkalla e qeverisjes së mirë shfaqet në kontinuum apo në madhësi të
vazhduar. Në pjesën e poshtme gjenden OSHC-të të cilat nuk kanë strukture
të identifikueshme të qeverisjes, dhe vendimet e të cilave mirren nga
menaxhmenti i lartë (nganjëherë nga një lider i vetëm), plotësisht të izoluara
dhe pa përgjegjshmëri ndaj publikut. Në anën tjetër janë organizatat që shfaqin
strukturë mirë të definuar dhe efikase të vendimmarrjes dhe posedojnë një
trup të pavarur qeverisës që i ndan funksionet e lidershipit me menaxhmentin e
lartë, dhe në të njejtën kohë e monitoron punën e menaxhmentit të lartë.
Ky studim nuk e vlerëson qeverisjen e OJQ-ve kosovare në atë se me sa
përpikmëri i kopjojnë paradigmat përëndimore. Për më tepër, ky vlerësim pyet
se ku qëndron organizata në raport me spektrin e indikatorëve të përshkruar
më herët: përgjegjshmëria, efikasiteti, transparenca dhe qartësia e procedurave
vendimmarrëse.
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Qeverisja e Organizatave të Shoqërisë Civile
në Kosovë
Si në rastin e çdo sektori tejet pluralist, gjendja e qeverisjes në mesin e OJQ-ve
kosovare pengon përgjithësimet e thjeshta që mund ta portretizojnë në mënyrë
të saktë tërë situatën. Megjithatë, është e mundur të bëhen disa vrojtime rreth
shumicës së organizatave të intervistuara në këtë studim.
Shumica e organizatave të paktën kanë disa lloje të sistemit funksional të
qeverisjes i cili është i ndarë prej ekipit të menaxhimit. Vetëm tri prej numrit të
përgjithshëm të 30 organizatave deklaruan që nuk kanë fare bord, kuvend apo
ndonjë trup të qeverisjes. Në fakt, është rasti i kundërt, shumica e OSHC-ve
kanë më shumë struktura sesa është e paraparë me ligj. Përderisa rregullorja
e UNMIK-ut i obligon fondacionet që të kenë borde, dhe shoqatat që të kenë
kuvende, më se dy e treta e organizatave të intervistuara i kanë edhe njerën
edhe tjetrën. Shumë prej tyre madje kanë edhe borde të shumëfishta që
mbikëqyrin fusha të ndryshme – siç janë programet përballë financave – në
krye të kuvendeve të përgjithshme. Një aranzhim mjaft i përhapur është që
kuvendet të bëhen burimi më i lartë i autoritetit që ka për detyrë ta zgjedh
bordin dhe ky i fundit mbikëqyr aktivitetet aktuale të programeve dhe raporteve
në planin afatgjatë.
Natyrisht që në mesin e tyre ka shumë ndryshime. Disa borde dhe kuvende
janë aktivisht të përfshira në operacionet ditore të projekteve individuale,
derisa të tjerat – rreth një e treta e përfshirë në mostër – duket të jenë më
të vogla në krahasim me menaxhmentin e lartë, dhe mblidhen jo më tepër se
një herë në vit. Në disa prej këtyre rasteve të fundit, bordet dhe kuvendet nuk
përmenden në përshkrimet e proceseve të tyre të vendimmarrjes, madje as
në ato organizata të cilat i kanë këto struktura. Shpeshherë mbetet poashtu e
paqartë cilat janë dallimet dhe marrëdhëniet në mes kuvendeve dhe bordeve,
sepse aktivitetet e tyre mbulojnë njera tjetrën në mënyrë të konsiderueshme.
Dallimet e këtilla janë qartë të lidhura me nivelin e burimeve dhe aktiviteteve.
Numri i vogël i organizatave që nuk kanë trupa funksional të qeverisjes
përmendën si faktorë kyç mungesën e skajshme të fondeve dhe të projekteve.
Në rastet kur një OSHC ka një numër të vogël të programeve të mirëfillta për të
përmendur, atëherë mbikqyrja e bordit është thuajse e panevojshme. Në anën
tjetër, sistemet më të mira të qeverisjes logjikisht u takojnë organizatave që
shërbejnë si degë kosovare të OJQ-ve të rëndësishme ndërkombëtare. Këto janë
të inkorporuara në strukturat e vendimmarrjes dhe raportimit që gjenden në
selitë në shtetet e huaja. Operacionet e tyre poashtu rregullohen me udhëzues
të hollësishëm, direktiva, dhe sisteme të avancuara të përcjelljes të cilat nuk
janë në dispozicion të organizatave vendore.
Për ti ikur përgjigjeve deskriptive, duhet shtruar pyetja sa mirë këto organizata
i përmbushin standardet e qeverisjes së mirë të përmendura më lart? Në aspekt
të qartësisë, fotografia e përgjithshme në Kosovë është fatkeqësisht më pak se
e kënaqshme. Ekzistenca e më tepër se një trupi qeverisës shpeshherë duket të
jetë e tepërt, dhe sqarimet për funksionin, marrëdhëniet dhe linjën e autoritetit
janë të ngatërruese. Sa i përket një indikatori tjetër, shumica e mbikqyrësve
pothuajse instinktivisht e asocionin organizimin kompleks dhe të ndërlikuar
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me paefektshmërinë. Sidoqoftë, shumica e të intervistuarve pohuan nivele të
larta të efektshmërisë, efikasitetit dhe kornizave kohore në proceset e tyre të
vendimmarrjes. Fatkeqësisht, në mungesë të dëshmive alternative, këto pohime
nuk mund të verifikohen me përpikmëri. Në të vërtetë, shpeshherë nuk çon
peshë se çfarë lloji të strukturës një OSCH vendos ta ketë. Në një vlerësim të
mëhershëm Besnik Pula kishte vërejtur se kategoria e deklaruar dhe përbërja e
organizatës që paraqiten në Zyren e Ndërlidhjes shpeshherë nuk korrespondojnë
me realitetin.25 Shumica e OJQ-ve e shohin këtë vetëm si formalitet në procesin
e regjistrimit për të cilin nuk do të mbajnë përgjegjësi sapo ta marrin statusin
ligjor. Një deklaratë e dëgjuar shpeshherë gjatë intervistave është: “të gjitha
vendimet mirren nga të gjithë [përfshirë stafin, bordin dhe anëtarët e kuvendit]
së bashku, dhe dosido ne je të gjithë miq”. Një koment i tillë nxjerr në shesh
shumë gjëra sa i përket drejtimit të punëve të OJQ-ve në Kosovë. Fakti që
shumica e OSHC-ve përbëhen prej njohjeve dhe marrëdhënieve të ngushta
që ndërveprojnë në baza joformale dhe kolegjiale e bën artificial dallimin
burokratik në mes anëtarëve të bordit, përfaqësuesve të kuvendit dhe stafit.
Kjo forcohet edhe më tepër nga një fenomen i vërejtur shpesh ku mungesa
e burimeve pengon punësimin e stafit adekuat të përhershëm. Si rezultat i
kësaj, pjesëtarët e bordit dhe kuvendit janë të detyruar të marrin përsipër
role të administrimit të lartë dhe menaxhimit. Kjo fatkeqësisht e vështirëson
mjaft vlerësimin e indikatorit ndoshta më të rëndësishëm – përgjegjshmërisë.
Prezenca formale e trupave të shumtë të qeverisjes do të nënkuptonte që
OJQ-të kosovare kanë një numër të madh të verifikimeve dhe balancimeve të
brendshme. Megjithatë, marrëdhëniet shpeshherë të rehatshme dhe intime në
mes tyre dhe stafit menaxhues e vënë në pyetje pavarësinë e tyre të mirëfilltë.
Ironikisht, efikasiteti i lartë dhe mungesa pothuajse e plotë e konflikteve që u
deklaruan gjatë intervistave mund të nënkuptojnë që verifikimet dhe balancimet
nuk po kryhen si duhet.

Përmbledhje: Qeverisja
Në bazë të vlerësimeve të lartpërmendura mund të nxjerrim disa përfundime
eksperimentale, duke marrë parasysh numrin e madh të variacioneve në një
sektor kaq të madh. Së pari, në planin zyrtar, në mesin e OJQ-ve kosovare ka
nivele të mjaftueshme nëse jo edhe të tepërta të qeverisjes.
Prandaj, pajtueshmëria formale me ligjin është në nivel të kënaqshëm. Në
radhë të dytë, sidoqoftë, kur hetohet më mirë funksionimi i këtyre trupave, del
në pah një sasi e konsiderueshme e shkeljeve dhe ngatërrimeve. Së treti, kjo
strukturë e deklaruar e qeverisjes shpeshherë e maskon realitetin e mjegulluar
ku organizata është thjeshtë koleksion i individëve të afërt, dhe ku shumë
pjesëtarë në mënyrë simultane janë të angazhuar në lidership, në hartimin e
strategjive, në mbikëqyrje dhe në role administrative. Përfundimisht, përderisa
solidariteti i brendshëm dhe menjanimi i ndarjeve strukturore përmirëson
efikasitetin dhe legjitimitetin e supozuar të vendimeve, kjo poashtu mund të
komprometoj përgjegjshmërinë e organizatës ndaj komunitetit.

25

   Besnik Pula, A Changing Society, A Changing Civil Society: Kosovo’s NGO Sector After
   the War, pg. 20
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VII.5 Qëndrueshmëria Financiare
dhe Burimet Financiare
Është i pamohueshëm fakti që çdo operacion ka nevojë për të holla për të
mbijetuar. Hapësira e punës, pajisjet elementare për punë, komunikimet,
shpenzimet e udhëtimeve, materiali informativ, dhe shumë gjëra tjera, përbëjnë
shpenzime mjaft të mëdha. Shumë gjëra mund të arrihen nëpërmjet kontributeve
individuale dhe volunterizmit të mirëfilltë, por vetëm deri në një masë të caktuar.
Pa një nivel adekuat të sigurisë dhe parashikueshmërisë financiare, organizata
jo vetëm që nuk mund të implementoj operacionet aktuale, mirëpo poashtu nuk
do të jetë në gjendje të kryej planifikim të mirëfilltë afatgjatë. Qëndrueshmëria
financiare e organizatës varet prej këtyre faktorëve: 1. Madhësia, gjatësia dhe
parashikueshmëria e burimeve të financimit, 2. Diversiteti i këtyre burimeve, 3.
Ekzistenca dhe shkalla e skemave të vetëfinancimit apo aftësive për gjenerimin
e të ardhurave. Ekziston një gamë e tërë e mundësive për OJQ-të kosovare:
Donatorët ndërkombëtar qeveritar dhe privat; organizatat e shumanshme siç janë
UNDP-ja dhe OSCE-ja; qeveria lokale; OJQ-të dhe fondacionet lokale; bizneset
e huaja dhe vendore; dhe një mori e alternativave tjera të vetëfinancimit.
Edhe në Kosovë është dëshmuar rregulla që entuziazmi i donatorëve të huaj nuk
zgjat, dhe derdhja e ndihmës financiare ndërkombëtare ka rënë me shpejtësi.
Në masë të madhe kjo është arsyeja pse baza financiare afatgjate e OSHC-ve
kosovare duhet të ndërtohet mbi burimet e shumëllojshme lokale. Kjo mund të
përfshij: pagimin e anëtarësisë, përkrahjën qeveritare; financimin nga bizneset
vendore; fondacionet vendore private dhe OJQ-të tjera; dhe skema tjera të
besueshme për gjenerimin dhe rigjenerimin e të ardhurave të organizatës, siç
është shitja e shërbimeve dhe aktiviteteve të tjera komerciale. Vlerësimi në vijim
studion stabilitetin dhe diversitetin e financimit ndërkombëtar dhe vendor, me
vëmendje të veçantë në atë se a kanë planifikuar apo implementuar organizatat
kalimin tek alternativat vendore, dhe posaçërisht në mënyrat për krijimin e të
ardhurave të veta.

“Në Kosovë është dëshmuar rregulla që entuziazmi i donatorëve të huaj nuk
zgjat, dhe derdhja e ndihmës financiare ndërkombëtare ka rënë me shpejtësi.
Në masë të madhe kjo është arsyeja pse baza financiare afatgjate e OSHC-ve
kosovare duhet të ndërtohet mbi burimet e shumëllojshme lokale.”

Financimi Ndërkombëtar
Në vitin 1999 dhe 2000, në Kosovë ka ardhur një numër i madh i organizatave
ndërkombëtare, shumica e të cilave ishin donatorë që kishin rol tejet të
rëndësishëm në ndërtimin e shoqërisë stabile civile. Kjo ishte shumë e
rëndësishme marrë parasysh shkatërrimin e madh, traumat emocionale dhe
varfërinë. Kjo periudhë zgjati afro 3 vite, dhe pas kësaj kohe donatorët filluan
të largohen nga Kosova dhe të shkojnë në vendet e tjera të kapluara nga kriza.
Pas largimit operacional, një numër i madh OJQ-ve vendore thjeshtë pushuan
së ekzistuari, sepse shumica e tyre vareshin në mënyrë të drejtpërdrejtë prej
ndihmës ndërkombëtare.
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Tabela në vijim paraqet financimet ndërkombëtare në vitet 2003 dhe 2004:
Tabela 7: Financimi Ndërkombëtar i OJQ-ve në Kosovë në 2003-2004
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Fatkeqësisht, kjo varësi e shprehur ndaj ndihmës ndërkombëtare vazhdon edhe
sot e kësaj dite. Sipas mostrave të mbledhura në këtë studim, shumicën e
donacioneve e kanë marrë donatorët ndërkombëtarë (56.9%), pastaj vijnë
donatorët vendor (22.5%), Qeveria e Kosovës (11%), dhe bizneset (13.3%).
Shumica e 30 OSHC-ve të intervistuara deklaruan që ato kanë punuar kryekëput
në bazë të përkrahjës nga donatorët. Megjithatë, siç shihet nga intervistat e
hollësishme dhe diskutimet grupore, niveli i financimeve ndërkombëtare kë rënë
në nivel aq të ulët saqë asnjë organizatë nuk mund të garantojë siguri financiare
për më shumë se një-dy vite. Praktikisht, asnjë organizatë e intervistuar nuk ka
siguruar të holla përtej projekteve afatshkurtra. Shumica e këtyre organizatave
jetojnë prej një projekti në tjetrin, dhe mezi arrijnë ti mbulojnë të gjitha
shpenzimet administrative, e lere më të planifikojnë programe dhe strategji
afatgjate.

Financimi Lokal
E tërë kjo çon tek pyetja: a kanë filluar OSHC-të kosovare të plotësojnë dhe
zëvendësojnë ndihmën e huaj të parregullt me alternativa vendore? Ekzistojnë
vetëm disa pengesa ligjore për ta bërë këtë. Ligji për OJQ-të në Kosovë lejon
gamën e plotë të mbledhjes së fondeve dhe mundësitë financiare. Definimi “jopër-profit” në Rregulloren e UNMIK-ut 1999/22 vetëm kufizon përdorimin e të
ardhurave për qëllime private dhe jo gjenerimin e këtyre të ardhurave.
OSHC-të kosovare janë të vetëdijshme për nevojën e zhvillimit të planeve
afatmesme dhe afatgjate të qëndrueshmërisë me alternativa ndaj donatorëve
të huaj. Edhe në raste kur organizatat nuk kanë plane konkrete për zhvillimin e
burimeve vendore dhe metodave të vet-financimit, ato janë të vetëdijshme për
nevojën dhe përparësitë e këtyre opsioneve. Megjithatë, kjo është më lehtë të
thuhet sesa të bëhet, dhe intervistat e hollësishme zbulojnë një sërë pengesash
për pothuajse të gjitha format e financimit vendor. Duke filluar me Qeverinë
kosovare: ajo edhepse nuk i pengon OJQ-të të mbledhin fonde vendore, Qeveria
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nuk është aq e pasionuar për të kontribuar në këtë drejtim. Vetëm dy prej 30
OSHC-ve pohojnë të marrin fonde nga shteti, të dyja nga Ministria e Kulturës,
Rinisë dhe Sporteve. Gjatë diskutimeve grupore, përfaqësuesit e shoqërisë civile
ishin kritik ndaj mungesës së përkrahjes shtetërore si dhe mungesës të ndonjë
kanali që do tu mundësonte organizatave të kenë qasje në fondet e qeverisë.
Kjo ndoshta është e kuptueshme. Për shkak të ashpërsisë fiskale të imponuar
nga UNMIK-u si dhe për shkak të ngarkesës së madhe rreth përmbushjës së
standardeve, mund të thuhet që IPVQ-të nuk kanë fonde të tepërta. Sa i përket
financimit nga ana e bizneseve, seksioni i marrëdhënieve me grupet sekondare
të interesit ka vërejtur se ekziston mungesa e “përgjegjësisë së përbashkët
shoqërore” në sektorin privat në Kosovë. Bizneset nuk i kuptojnë përfitimet
e punës së shoqërisë civile që potencialisht mund të kenë ndikim në sektorin
e tyre. Një numër tejet i vogël i organizatave deklaroi që kishin marrë pak
kontribute prej sektorit privat, madje edhe ato që kanë programe të lidhura me
zhvillimin ekonomik dhe papunësinë. Përpjekjet për mbledhjen e fondeve nga
qytetarët privat ngërthejnë në vete vështirësi. Organizatat që kanë provuar
ta bëjnë këtë kanë vërejtur se kjo është irrituese dhe tejet sfiduese. Ka një
sërë faktorësh që e ulin gatishmërinë e njerëzve ti ofrojnë ndihmë financiare
OSHC-ve. Pikë së pari, pjesëmarrësit në grupet e diskutimit deklaruan që
publiku shpeshherë është skeptik ndaj grupeve të shoqërisë civile, duke i parë
ato si individë egoist që dëshirojnë të përfitojnë prej parave të donatorëve në
vend se ta kryejnë punën e tyre në komunitete në mënyrë të sinçertë. Së dyti,
pjesëmarrësit sugjeruan që, pjesërisht si rezultat i trashëgimisë komuniste,
kosovarët nuk janë të mësuar të paguajnë për shërbimet e ofruara. Kjo për
shembull manifestohet në numrin tejet të vogël të familjeve që paguajnë për
shërbimet publike. Mendimi që shumica e OJQ-ve janë të financuara nga “të
huajt e pasur” e ul edhe më tej gatishmërinë e tyre për të bartur një pjesë
të këtij çmimi.Megjithatë, mungesa e gatishmërisë nuk është problemi i
vetëm. Shumica e kosovarëve janë thjeshtë tepër të varfër për të paguar. Dhe
shpeshherë ata që kanë nevojë për ndihmë janë poashtu ata që janë më së
paku në gjendje të kontribuojnë. Një problem tjetër për detyrimin e grupeve
të interesit mund të jetë i diskutueshëm moralisht për disa fusha siç janë për
shembull të drejtat e njeriut. Disa përpjekje për mbledhjen e fondeve prej
anëtarëve të shoqatës apo pranuesve të shërbimeve ose kanë pësuar dështim
të plotë apo kanë arritur rezultate tejet të pamjaftueshme për synimet e
qëndrueshmërisë. Një organizatë deklaroi në mënyrë të hapur që financimi
lokal i qëndrueshëm është i pamundur pa e zhvilluar së pari ekonominë dhe
ngritjen e nivelit të përgjithshëm të pasurisë.

Përmbledhje: Qëndrueshmëria Financiare
Në përfundim të kësaj mund të thuhet që problemet e OJQ-ve kosovare rreth
qëndrueshmërisë financiare nuk duket të kenë lidhshmëri me njohjen dhe
vetëdijen. Ato burojnë prej një mori faktorësh që e bëjnë të vështirë zhvillimin
e alternativave të besueshme vendore. Shumica prej tyre janë të ngulitura në
kontekstin më të gjërë social, ekonomik, politik dhe kulturor, dhe prandaj nuk
mund të korrigjohen lehtë. Si rezultat, shumë pak organizata janë aktualisht në
gjendje të kalojnë përtej ambientit të mbijetesës dhe të mbledhin një numër
të kufizuar të burimeve të pasigurta. Pa sigurinë imediate financiare, është i
pamundur planifikimi afatgjatë i qëndrueshmërisë.
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VII.6 Planifikimi
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Të gjitha organizatat bëjnë plane deri në një masë të caktuar, qoftë me
përpilimin e listës së detyrave javore gjatë takimit të stafit, dizajnimin e
kornizës kohore për një propozim për grant, zhvillimin e strategjisë dy-tri
vjeçare në bashkëpunim me bordin, apo thjeshtë vetëm për të ëndërruar.
Procesi i planifikimit, i parashikimit të së ardhmës dhe dizajnimit të hapave
për të ardhmen, janë të gjitha kruciale për organizatat joqeveritare. Planifikimi
i mundëson organizatës të skicoj mënyrat për përmbushjen e qëllimeve, ti
përshtatet kërkesave të ndryshueshme të komunitetit, dhe ti shfrytëzoj rastet
dhe mundësitë e reja pa e humbur fokusin. Edhepse mund të duket që përfitimet
e planifikimit janë të logjikshme, dhe që shumica e organizatave do ti japin
prioritet planifikimit si pjesë e operacioneve të tyre, planifikimi është proces që
kërkon kohë dhe që shpeshherë nënkupton se stafi i organizatës duhet të punoj
edhe jashtë orarit për dizajnimin e ndonjë plani. Përveç kërkesave logjistike
për planifikim, në ambientin dinamik social, politik dhe ekonomik në Kosovë,
planifikimi është poashtu punë jashtëzakonisht sfiduese. Në përpjekje për t’iu
përshtatur ndryshimeve konstante, organizatat e kanë vështirë të mendojnë
për të ardhmën afatgjate. Përfundimisht, ambienti financues në Kosovë, i cili
kryesisht është i drejtuar kah financimi i projekteve dhe jo operacioneve, bën
që planifikimi afatgjatë të duket i parealizueshëm dhe humbje kohe. Edhepse
janë të kuptueshme arsyet pse stafi i OJQ-ve nuk angazhohet në planifikim,
megjithatë është esenciale që organizatat të bëjnë planifikim në një mënyrë,
përndryshe do të angazhohen në aktivitete të tepërta dhe jorelevante apo
ndoshta në asnjë projekt. Pa planifikim, organizatat mund ta gjejnë vetën duke
funksionuar në baza të projektit, duke krijuar një ambient të parregullt të punës
ku puna mund të ndërpritet tërësisht si rezultat i mungesës së fondeve për
mbulimin e shpenzimeve operative në periudhën mes projekteve. Në disa raste,
për të mbetur operacionale, OJQ-të angazhohen në aktivitete dhe projekte që
nuk koincidojnë me misionet dhe qëllimet e tyre. Sapo të gjinden në mjedisin
e mbijetesës, OJQ-të nuk mund ti përshtaten ambientit të ndryshueshëm dhe
janë të shtrënguara të reagojnë vazhdimisht në vend se të ndërmarrin qasje
proaktive ndaj problemeve të komunitetit. Mungesa e planifikimit rezulton në
koncepte të paqarta të identitetit organizativ, duke e bërë mjaft vështirë për
OJQ-të të ecin në një drejtim i cili do t’iu lejoj ti përmbushin qëllimet e tyre në
bazë të vlerave kyçe, apo që të bëjnë kontribute të qëndrueshme dhe efektive
për komunitetin e tyre. Për më tepër, mungesa e planifikimit i pengon organizatat
që të bashkëpunojnë dhe bashkërendojnë shërbimet e tyre me OJQ-të e tjera
në fusha të ngjashme, apo që të krijojnë partneritete me institucionet dhe
qeveritë lokale.

Planifikimi Afatshkurtër
Planifikimi afatshkurtër në këtë raport përdoret për të përshkruar se si një
organizatë i kryen detyrat dhe aktivitetet ditore. Përderisa është e pamundur
të deshifrohet se deri në cilën masë organizatat i përdorin mjetet elementare,
siç janë kalendarët, në kryerjen e aktiviteteve ditore, në intervista dhe në
studime, organizatat kanë treguar forma dhe mënyra tjera të planifikimit.
Sipas intervistave të zhvilluara me udhëheqësit dhe drejtorët e 30 organizatave
joqeveritare kosovare, shumica e planifikimit ditor apo planifikimit afatshkurtër,
udhëhiqet nga projektet dhe aktivitetet aktuale të OJQ-ve. Shumica e
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organizatave takohen rregullisht dhe mbajnë takime të stafit për të vendosur
rreth aktiviteteve javore apo mujore. Mjeti që përdoret për udhëheqjen e këtyre
vendimeve është interesant: shpeshherë, të intervistuarit thanë që mjeti kryesor
për planifikimin afatshkurtër janë planet e aktiviteteve apo kornizat kohore të
dizajnuara për projektet për grante dhe donatorët. Këto plane përpilohen nga
stafi dhe koordinatorët e programeve, dhe sapo të aprovohet financimi, plani i
aktiviteteve përdoret si udhëzues për punët ditore. Ky pohim i liderëve të OJQve tregon dy gjëra: a) që shumica e OJQ-ve janë të shtrënguara nga donatorët
dhe kërkesat e projekteve të angazhohen në planifikim afatshkurtër, dhe b)
sa i përket funksioneve ditore, OJQ-të shumicën e kohës punojnë në baza të
projektit.

Planifikimi Strategjik
Edhepse ka variacione të ndryshme sa i përket mënyrës dhe stilit, planifikimi
afatgjatë apo planifikimi strategjik duket të jetë bërë më i rëndomtë në mesin
e OJQ-ve aktive në Kosovë. Prej 30 OJQ-ve të intervistuara në këtë studim,
20 prej tyre dëshmuan që janë të angazhuara në planifikim afagjatë apo në
planifikim strategjik. Udhëheqësit dhe drejtorët e organizatave përshkruan
proceset e planifikimit që bëhen një apo dy herë në vit, dhe që zakonisht
involvonin anëtarët e bordit dhe stafit, dhe që ndonjëherë janë aprovuar nga
kuvendi i organizatës. Disa intervistues madje përmendën planin pesëvjeçar
për organizatat e tyre, dhe shtuan që kjo ishte në përputhje me misionin e
organizatës së tyre. Nganjëherë këto procese të planifikimit zhvillon në takime
disa-ditore, në konferenca vjetore, apo në seminare të stafit dhe bordit. Përderisa
një numër i madh i OJQ-ve duket të kenë qenë të suksesshme në planifikimin
afatgjatë, në të njejtën kohë, disa prej tyre që angazhohen në planifikim kanë
deklaruar gjatë intervistave se nuk mendojnë se ky proces është mjet aq i
dobishëm. Kjo brengë ishte rezultat i mungesës së sigurisë financiare për të
implementuar përfundimisht planin dhe ambienti shpejt i ndryshueshëm në
Kosovë që mund të ndryshoj kërkesat e komuniteteve, dhe rrjedhimisht edhe
planet e organizatës. Një organizatë e fokusuar në art dhe kulturë e përshkroi
frustrimin me planifikimin afatgjatë:
“Ne kemi planifikuar shumë gjëra, siç është programi i qëndrueshmërisë dhe
planifikimi strategjik, por është e pamundur tu përmbahemi të gjitha këtyre
sepse nuk kemi financim të qëndrueshëm.”Përfaqësues i OJQ-së kosovare të
fokusuar në art dhe kulturë.
Disa organizata të involvuar në pjesën e studimit që merret me intervistat e
semi-strukturuara haptazi pranuan që ata qëllimisht nuk merren me planifikim
afatgjatë, dhe që e konsiderojnë procesin të pamundur për shkak të pasigurisë
së fondeve. Në pyetjen rreth planifikimit, një organizatë e përqëndruar në
zhvillimin e shoqërisë civile u përgjigj:
“Nuk e di si është e mundur të zhvillohen plane afatgjate në Kosovë sepse OJQtë punojnë prej projektit në projekt.”Përfaqësues i OJQ-së kosovare të fokusuar
në shoqërinë civile Siç tha një i ri serb që punon në një OJQ:
“Të gjitha gjërat që bëhen këtu janë afatshkurtra ... ne nuk mund të bëjmë
planifikime financiare, sepse nuk jemi askund me fonde; nuk mund të marrim
fonde askund. Ne planifikojmë, por nuk mund të veprojmë pa ndihmën e
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donatorëve – kjo është shumë vështirë, sepse në organizatë askush nuk punon
dhe askush nuk merr pagë.”Këto vërejtje dëshmojnë që organizatat në Kosovë
varen kryesisht nga donatorët, dhe edhepse këto shkëputje nuk sugjerojnë këtë,
ato varen prej donatorëve ndërkombëtarë. Siç është përshkruar në segmentin
e analizës që diskuton qëndrueshmërinë financiare, shumë pak organizata kanë
zhvilluar masa të qëndrueshme të financimit prej burimeve vendore.
Përgjigja në vijim demonstron frustrim edhe më të skajshëm me mungesën e
aftësisë për zbatimin e plotë të planeve:
“Sistemi ynë i planifikimit është mjaft i thjeshtë; ne bëjmë plane vetëm kur
vërejmë që duhet të veprojmë …”Përfaqësues i OJQ-së kosovare të fokusuar
në shoqërinë civile .Në të vërtetë, në bazë të intervistave mund të vërehet
se disa organizata heqin dorë nga planifikimi strategjik dhe afatgjatë dhe i
përdorin planet e tyre të aktivitete prej projekt propozimeve si burimin e vetëm
të planifikimit afatgjatë. Nëse projekti është një-vjeçar atëherë ky është plani
njëvjeçar i organizatës. Nëse projekti zgjat vetëm gjashtë muaj, atëherë ato
kanë plan gjashtëmujor.

Përmbledhje: Planifikimi
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Planifikimi iu mundëson organizatave të gjejnë mënyrat për përmbushjen e
qëllimeve të tyre, t’iu përshtaten kërkesave të ndryshueshme të komunitetit,
dhe ti shfrytëzojnë mundësitë e reja pa e humbur përqëndrimin. Edhepse
procesi njihet nga shumica e OJQ-ve në Kosovë si proces përfitues, disa sfida i
pengojnë organizatat që të angazhohen në proceset e planifikimit afatshkurtër
dhe afatgjatë. Në aspektin logjistik, është vështirë të kursehet kohë prej
detyrave tjera për të kaluar nëpër procesin e planifikimit. Ambienti vazhdimisht
i ndryshueshëm social, politik dhe ekonomik në Kosovë tregon se disa plane
bëhen irrelevante dhe të padobishme pas një periudhe të shkurtë kohore.
Vështirësitë e planifikimit keqësohen edhe më tej nga ambienti i financimit
në Kosovë, i cili parimisht është i orientuar kah financimi i projekteve dhe jo
operacioneve, kjo poashtu bën që planifikimi afatgjatë të duket i parealizueshëm
dhe humbje kohe. Përkundër sfidave të planifikimit, shumica e OJQ-ve janë të
detyruara nga donatorët dhe obligimet e propozimeve për grante që të paktën
të zhvillojnë proceset e planifikimit afatshkurtër; dhe edhepse ka variacione të
ndryshme në metodë dhe sjellje, planifikimi afatgjatë apo planifikimi strategjik
duket të jetë bërë i zakonshëm në mesin e OJQ-ve aktive në Kosovë. Përderisa
planet përpilohen, shumica e organizatave që morrën pjesë në këtë studim
shprehën frustrimin e tyre me procesin e planifikimit.

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë

VIII. KONKLUZIONET dhe 			
REKOMANDIMET
Është saktë të konkludohet se prej rilindjes menjëherë pas luftës së viteve
1999-2000, sektori i shoqërisë civile në Kosovë ka përjetuar një shkallë të lartë
të ndryshimit, apo më mirë të themi, evoluimit. Numri i madh i donatorëve dhe
fondeve menjëherë pas luftës rezultoi me numrin e madh të OSHC-ve dhe OJQve, si dhe me rritjen e jashtëzakonshme të aktiviteteve të OJQ-ve. Me kalimin
e kohës, është ndryshuar edhe konteksti social, politik dhe ekonomik në të cilin
funksionojnë OJQ-të. Këto ndryshime kanë pasur ndikim të jashtëzakonshëm në
OSHC-të, në një anë janë jashtëzakonisht fleksibile dhe të adaptueshme, dhe në
anën tjetër i kanë minuar gjasat e tyre të krijojnë identitet të fortë organizativ,
të angazhohen në proceset e planifikimit afatgjatë dhe të bëhen financiarisht
të vetqëndrueshme. Ambienti ligjor dhe institucional, në një mënyrë, iu është
përshtatur zhvillimit të OSHC-ve, mirëpo ende ekziston nevoja për reforma të
mëtutjeshme në mënyrë që ti ofrojnë shoqërisë civile në Kosovë ambientin i cili
do ti mundësonte të jetë e qëndrueshme dhe në gjendje ta përmbush potencialin
e saj në tërësi. Në një mënyrë, ambienti vazhdimisht i ndryshueshëm është
bërë mjet për përjashtimin e OJQ-ve që nuk ishin në gjendje të adaptohen dhe
të ndryshohen shpejtë apo të mirëmbajnë fonde për mbijetesën e tyre. Numri i
OJQ-ve të regjistruara – rreth 3000, është në kontrast të shprehur me numrin e
OJQ-ve aktive që ka zbuluar ky raport – rreth 500. OJQ-të aktive në shoqërinë
civile në Kosovë kanë ecur me hapa të mëdhenj përpara. Disa prej tyre kanë
shënuar arritje të jashtëzakonshme në kuptimin e ngritjes së standardeve dhe
nivelit për punën joprofitabile si dhe kanë ofruar shërbime tejet të mira për
komunitetin kosovar. Synimet dhe qëllimet e sektorit në përgjithësi tentojnë ta
përmirësojnë situatën e shoqërisë civile në Kosovë dhe kanë në shënjestër ato që
shoqëria i konsideron si brengat dhe çështjet primare sot. Sidoqoftë, përderisa
sektori i shoqërisë civile në Kosovë po ndryshon dhe evoluon, dhe kapacitetet
e sektorit duket të rriten dhe shtohen dita ditës, sektori do të ballafaqohet me
sfida të konsiderueshme në të ardhmën.

Nevojat e Sektorit të Shoqërisë Civile në
Kosovë:
Në vijim janë disa sfida të cilat raporti i ka identifikuar si sfida me të cilat
sektori po ballafaqohet me vështirësi dhe të cilat do të duhet ti adresoj në të
ardhmen:
1.) Sektori do të duhet të dal me definime të qarta të qëllimeve, roleve dhe
aktiviteteve korresponduese të dizajnuara për të përmbushur nevojat e
elektoratit;
2.) Sektori, si tërësi, do të duhet të sigurojë në mënyrë aktive dhe të vazhdueshme
të mbetet në kontakt me interesat më të mira të përfituesve të vet;
3.) Sektori duhet të jetë në gjendje të krijoj lidhje të forta me akterët tjerë siç
janë bizneset të cilat mund të forcojnë në mënyrë përmbajtësore kapacitetet e
shoqërisë civile;
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4.) Sektori duhet të filloj të komandoj një “pellg” adekuat të burimeve njerëzore
dhe materiale;
5.) Sektori duhet të kërkoj forma të përgjegjshmërisë si për shembull nëpërmjet
qeverisjes së brendshme dhe strukturave menaxhuese për standardet më të
larta të efikasitetit, sjelljes etike, dhe interesave publike; dhe
6.) Sektori duhet të filloj planifikimin e zhvillimit dhe qëndrueshmërisë financiare
në planin afatmesëm dhe më gjatë.
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Siç shihet në raport, këto sfida formësohen nga ambienti social, politik,
ekonomik dhe institucional në të cilin është dashur të operojnë OSHC-të
në gjysëmdekadën e fundit. Si të gjitha entitetet tjera, OJQ-të i përgjigjen
stimulimeve dhe ndrydhjeve që burojnë nga ambienti. E para ndër këto
është varësia tejet e shprehur nga donatorët e huaj të ndryshëm që kishin
agjenda të ndryshme dhe të pakoordinuara. Poashtu të rëndësishme ishin
edhe autoritetet të cilat ose treguan neglizhencë ndaj OSHC-ve (si në rastin e
UNMIK-ut) apo nuk kishin përvojë në rregullimin e tyre (si në rastin e IPVQ-ve),
të mos përmendim fare makinerinë e rregullimit i cila kishte fare pak burime
për ta kryer punën e vet në mënyrë të kënaqshme. Këtu duhet shtuar edhe
preokupimin e jashtëzakonshëm më çështjet e statusit final dhe konfliktit etnik
të cilat i kanë lënë pothuajse të gjitha çështjet tjera në hije. Në fund, gjendja
tejet e mjerë ekonomike dhe financimi i parregullt nga donatorët e huaj bëjnë
që edhe siguria afatmesme financiare të duket si komoditet i rrallë, dhe kanë
zvogëluar në masë të madhe volunterizmin i cili është aq vital për iniciativat
civile. Ajo që është ngritur në Kosovë në gjysmëdekadën e fundit është një
shoqëri e madhe civile që është e shumëllojshme, kumbuese, e motivuar, dhe
e respektuar nga qeveria, por poashtu është e çorganizuar, e pabarabartë, dhe
e mangët sa i përket disciplinës dhe profesionalizmit. Përbërja e sektorit dhe
misionet dhe aktivitetet e organizatave janë të udhëhequra më shumë nga
prioritetet e donatorëve ndërkombëtar sesa nga nevojat e shoqërisë. Mungesa
e mbikqyrjes së mirëfilltë publike rezulton në nivel të dobët të përgjegjshmërisë
dhe në qeverisje të ngatërruar të brendshme. Mungesa e burimeve dhe
trajnimeve të nevojshme poashtu ka penguar kualitetet e definimit të identiteti,
planifikimit strategjik, menaxhimit organizativ dhe performancës. Do të ishte
plotësisht joreale të priten shenja të një shoqërie të pjekur civile brenda një
periudhe kaq të shkurtër. Shumica e problemeve të identifikuara në këtë raport
– gabimet, paaftësitë dhe kaosi – në fakt janë më të kuptimta për një sektor
që ka përjetuar një zhvillim të caktuar dhe që ka mbetur pa stimulime. Mirëpo,
administrata ndërkombëtare dhe komuniteti i donatorëve ka mundur ti kushtoj
shumë më tepër vëmendje gabimeve të dukshme të OSHC-ve kosovare. Thënë
thjeshtë, shpërthimi mbresëlënës i energjisë së OJQ-ve në periudhën e pasluftës
ka mundur të formësohet dhe kanalizohet më mirë për promovimin e zhvillimit
të Kosovës.

Rekomandimet për Zhvillimin e Shoqërisë
Civile në Kosovë
Nuk është vonë për ti adresuar sfidat e përmendura në këtë raport. Në vijim
kemi prezantuar listën e rekomandimeve për autoritetet ndërkombëtare dhe
lokale, donatorët si dhe për vet Organizatat e Shoqërisë Civile. Lista nuk është
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gjithpërmbledhëse, mirëpo shpresojmë që mund të jetë pikënisje për diskutimet
e mëtutjeshme të OSHC-ve:

Për UNMIK-un
Të rritet financimi i Njësisë për Ndërlidhje me OJQ: Njësisë për Ndërlidhje
ti ofrohen më shumë burime financiare, njerëzore dhe logjistike në mënyrë
që të jetë në gjendje ta kryej mandatin, dhe ç’është më e rëndësishmja për
mbikëqyrjen e aktiviteteve dhe financave të OJQ-ve në përputhje me ligjin.
Njësia për Ndërlidhje të instruktohet të zhvilloj studim zyrtar: në vazhdë të
përpjekjeve ekzistuese për studim dhe databazës për regjistrim, Njësia për
Ndërlidhje duhet të zhvilloj një maping për të freskuar databazën e organizatave
aktive, natyrën e aktiviteteve të tyre, dhe të identifikoj kërkesat kryesore ku
disa organizata janë duke operuar. Zbulimet e këtij studimi duhet të publikohen
dhe t’iu shpërndahen të gjithë donatorëve.

Për donatorët
Të rritet bashkërendimi mes donatorëve: të organizohen konferenca të
donatorëve për identifikimin e zbrazëtirave të mëdha në ofrimin e ndihmesës
për OJQ-të lokale, si dhe në raste ku projektet e organizatave përputhen njeri
me tjetrin. Të inkorporohen zbulimet e këtyre konsultimeve dhe studimin e
Njësitit për Ndërlidhje për planifikimin e prioriteteve të ardhshme të ndihmës
financiare.Të reformohen kërkesat dhe politikat e financimit: për shkak se
forcat më të mëdha që formësojnë sjelljen e OJQ-ve vijnë prej preferencave dhe
politikave të donatorëve, këto mund të jenë mjetet më të mira për inkurajimin e
ndryshimeve. Për shembull, donatorët mund të kërkojnë takime të rregullta me
grupet e interesit, plane të qëndrueshmërisë financiare (për donatorët afatgjatë),
deklarata mirë të definuara të misionit dhe strategji korresponduese. Donatorët
poashtu mund të kërkojnë nga partnerët implementues të ngrisin në nivel më të
lartë pavarësinë e bordeve dhe/apo kuvendeve të tyre. Të rritet pjesëmarrja e
OJQ-ve në procesin e planifikimit: filloni të vlerësoni mundësinë e bashkëpunimit
me OJQ-të jo vetëm projekt pas projekti, por në një proces afatgjatë i cili
do të sigurojë që OJQ-të janë në gjendje të punojnë drejt përmbushjes së
misionit dhe qëllimeve të tyre. Të përkrahen OJQ-të e angazhuara në procesin
e planifikimit afatgjatë dhe projektet që janë pjesë e këtyre planeve afatgjate.
Të rritet financimi për burimet njerëzore dhe zhvillimin profesional: të bëhet një
vlerësim i hollësishëm i kërkesave për trajnim të stafit në sektorin e shoqërisë
civile dhe të bëhen përpjekje për financimin e aktiviteteve të qëndrueshme
trajnuese që synojnë fushat e rekomanduara nga vlerësimi. Planifikimi i
qëndrueshmërisë financiare: donatorët si dhe vet OJQ-të duhet të mblidhen
menjëherë dhe të përpilojnë plane financiare afatmesme dhe afatgjate, pasi që
financimi i jashtëm me gjasë do të vazhdoj të bjerë në të ardhmen, posaçërisht
nëse UNMIK-u e redukton në masë të madhe prezencën e tij dhe nëse nuk
zëvendësohet menjëherë nga misioni i Bashkimit Evropian.
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Shtojca A.
Lista of Questionnaire
Respondents
NGO and Liaison offices List
FONDACIONI KOSOVAR PËR SHOQËRI CIVILE - KCSF
Adresa: Rr. “Agim Ramadani”, nr.48/4, Prishtinë
Personi kontaktues: Suzana Arni
Tel/fax: ++ 381 (0) 38 245 547
E-mail: office@kcsfoundation.org,
Misioni: Forcimi i iniciativave lokale duke ofruar përkrahje nëpërmjet
informimit, shërbimit dhe trajnimit, posaçërisht me anë të granteve për OJQtë dhe institucionet e tjera relevante në të gjithë sektorët e shoqërisë civile në
Kosovë.

FONDACIONI PËR SHOQËRI TË HAPUR- KFOS
Adresa: Lagjja “Ulpiana”, Prishtinë
Drejtor ekzekutiv: Luan Shllaku
Tel/Fax: ++ 381 (0) 38 542 157; 542 158; 542 159; 542 160
E-mail: luans@kfos.org
Misioni: Mbështetja e iniciativave lokale të shoqërisë civile dhe të OJQ-ve.
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti ndërkombëtarë i organizatave të Institutit për Shoqëri
të Hapur
AKSIONI KOSOVAR PËR INICIATIVË CIVILE – KACI
Adresa: Rr. “Fehmi Agani”, nr.1/1 - Prishtinë
Personi kontaktues: Fisnik Halimi
Tel/Fax: ++ 381 (0) 38 243 455
E- mail: kaci@kohamail.net
Misioni: Ndihma për zhvillimin e shoqërisë civile në edukim, shëndetësi, zhvillim
ekonomik, programe për të rinj, media, marrëdhënie ndëretnike, politikë, të
drejtat e njeriut, kulturë, art dhe sport.
Ombrella/Rrjeti: Forumi 2015

FORUMI I OJQ-ve GJAKOVË
Adresa: Rr. “ UÇK “, p.n., Gjakovë
Personi kontaktues: Mirlinda Sada
Tel: ++381 (0) 390 30 053
E- mail: ngogjakove@yahoo.com
Misioni: Zhvillimi i shoqërise civile, bashkëpunimi ndërsektorial ndërmjet OJQve dhe koordinimi më i mirë i aktiviteteve në mes të organizatave anëtare.
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti për zhvillime Demokratike
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FORUMI I OJQ-ve TË PEJËS ME RAJON
Adresa: Sheshi “Haxhi Zeka”, rruga 17 Nëntori, nr.3/22 - Pejë
Personi kontaktues: Vullnet Begolli
Mobil: ++377 (0) 44 220 936
E–mail: forumipeje@hotmail.com
Misioni: Zhvillimi i shoqërise civile, bashkëpunimi ndërsektorial ndërmjet OJQve dhe koordinimi më i mirë i aktiviteteve në mes të organizatave anëtare.
Ombrella/Rrjeti: Deçan, Gjakovë dhe Prizren
FORUMI I OJQ-ve SKËNDERAJ
Adresa: Rr. “Ilaz Kodra”
Personi kontaktues: Shaqir Mecinaj
Mobil : ++377 (0) 44 196 256
E- mail: shaqir_mecinaj@hotmail.com
Misioni : Zhvillimi i shoqërisë civile
Rrjeti : Forumi i OJQ-ve, Gjakovë
FONDI PËR ZHVILLIM EKONOMIK
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- CDF

Adresa: Lagjja “Pejton”, rruga “Perandori Justinian”, nr. 4 - Prishtinë
Personi kontaktues: Mirlinda Bunjaku
Tel /Fax: ++381 (0) 38 249 677 / 249 678 / 249 679
E–mail: info@kcdf.org
Web-site: www.kcdf.org
Misioni: Ngritja e kapaciteteve institucionale në nivel të komunitetit dhe të komunave.
Ombrella/Rrjeti: ECA Net (Europe and Central Asia Network)
ASOCIACIONI I TË RINJVE PËR TË DREJTAT E NJERIUT
Adresa: Magure, Lipjan
Personi kontaktues: Bekim Krasniqi
Tel : ++381 (0) 38 581 012, Mob: ++381 (0) 63 82 84 599
E–mail: bekimi75@hotmail.com; bekimi75@yahoo.com
Misioni: Mbrojtja e të drejtave të njeriut
ALARM
Adresa: Rr. “Marin Barleti“, p.n. Gjakovë
Personi kontaktues: Valon Rraci
Mobil: ++377 (0) 44 237 247
E–mail: L_alarm@yahoo.com
Misioni : Mbrojtja e të drejtave të njeriut
FONDI PËR TË DREJTËN HUMANITARE
(Zyra në Prishtinë)
Adresa: Prishtinë
Personi kontaktues: Natasha Kandiq
Tel/Fax: ++ 381 (0) 38 243 490; 243 488
E–mail: office@hlc-kosovo.org
Misioni: Avancimi i të drejtës humanitare.
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FORUMI PËR INICIATIVË DEMOKRATIKE – FID
Adresa: Ndërtesa e Bankkos-it, kati III, zyra nr.32 - Gjakovë
Personi kontaktues: Arbnor Pula
Tel/Fax: ++377 (0) 44 158 624 dhe 044/133 722
E-mail: arbnorp@yahoo.com
Misioni: Ngritja e vetëdijes së qytetarëve për një shoqëri tolerante dhe
demokratike.
INICIATIVA PËR PROGRES - INPO
Adresa: Rr. “Rexhep Bislimi”
Personi kontaktues: Adhurim Tahiri
Mobil : ++377 (0) 44 143 021
E- mail: inpo-ks@hotmail.com
Misioni : Edukimi
INSTITUTI PËR DEMOKRACI DHE RELACIONE ETNIKE - IDERK
Adresa: Lagjja “Qyteza Pejton”, Prishtinë
Personi për kontakte: Fadil Maloku
Mobil: ++377 (0) 44 143 993
E-mail: fadilmaloku@yahoo.com
Web-site: www.fadilmaloku.zar.org
Misioni: Hulumtimi i opinionit publik, ngritja e vetëdijes për proceset
demokratike.
INSTITUTI BALLKANIK PËR HULUMTIM DHE ZHVILLIM
Adresa: Rr. “Pjetër Bogdani”, nr.30/9 - Prishtinë
Personi Kontaktues: Avdyl M.Lipoveci
Tel: ++381 (0) 38 211 439
Mobil: ++ 377 (0) 44 313 500
Misioni: Ngritja e kapaciteteve të OJQ
INSTITUTI PËR FINANCA DHE MENAXHMENT
Adresa: Lagjja ”Velania “, nr.2/9 - Prishtinë
Personi kontaktues: Fadil Govori
Tel: ++381 (0) 38 517 951 – 517 949
E- mail: ifm_institute@yahoo.com
Misioni: Zhvillim ekonomik
INICIATIVA E MITROVICËS PËR PËRKRAHJE TË OJQ-ve - MINGOS
Adresa: Mitrovicë
Personi kontaktues: Elza Shukriu
Mobil: ++377 (0) 44 355 478
Web-site : www.idrc.org
Misioni: Ngritja e kapaciteteve të OJQ-ve
Ombrella/Rrjeti: NGO Bord dhe Rrjeti Rinor
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LIDHJA QYTETARE E KOSOVËS
Adresa: Rr. “Ramiz Sadiku“, nr.10 - Pejë
Personi kontaktues: Reshat Nurboja
Mobil : ++377 (0) 44 142 775
E- mail: lidhjaqytetare@hotmail.com
Misioni : Zhvillimi i shoqërisë civile
KËSHILLI PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE DHE LIRIVE TË
NJERIUT - KMDLNJ
Adresa: Rr. “Z. Drini”, p.n. - Prishtinë
Personi kontaktues: Behxhet Shala
Tel: ++ 381 (0) 38 249 006 ; 244 029
E-mail: office@cdhrf.org
Misioni: Senzibilizimi i opinionit publik dhe ngritja e
vetëdijes qytetare për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut.
Ombrella/Rrjeti: Degë në të gjitha qytetet e Kosovës
KËSHILLI PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE DHE LIRIVE TË NJERIUT KMDLNJ (Kaçanik)
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Adresa: Shtëpia e kulturës
Personi kontaktues: Shemsedin Abazi
Tel: ++ 377 (0) 44 224 685
E-mail: shem_abazi@hotmail.com
Misioni: Senzibilizimi i opinionit publik dhe ngritja e
vetëdijes qytetare për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut.
Ombrella/rrjeti: Forumi i OJQ-ve Kaçanik
MONITORUESI KOSOVAR I HELSINKIT
Adresa: Rr.”Agim Ramadani”, nr. 30/II/1 - Prishtinë
Personi kontaktues: Gazmend Pula
Tel/Fax: ++ 381 (0) 38 245 829
Mobil: ++377 (0) 44 127 539
E-mail: hels_kos@yahoo.com
Misioni: Monitorimi i gjendjes së të drejtave të njeriut në Kosovë
Ombrella/Rrjeti: Federata Ndërkombëtare e Helsinkit
NE JEMI ME JU
Adresa: Rr. “Nënë Tereza”, nr. 364/2 - Gjakovë
Personi kontaktues: Albert Lila
Tel/Fax: ++ 381 (0) 390 29 727 - ++377 (0) 44 154 966
E-mail: wawy_gj@yahoo.com;
Web-site: www.wawy.info
Misioni: Forcimi i proceseve demokratike dhe zhvillimi i sektorit joqeveritar.
Ombrella/Rrjeti: Forumit i OJQ-ve në Gjakovë si dhe anëtare në rrjetin
ballkanik të organizatave që merren me shoqëri civile (BCSDN).
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NDËRTIMI I KOMUNITETIT TË MITROVICËS
Adresa: Rr. “Mbretëresha Teutë”, Mitrovicë
Personi kontaktues: Valdete Idrizi
Tel : ++381 (0) 28 30 335
E- mail: cbmitrovica@yahoo.com
Misioni : Mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe ndërtimi i paqes
PROGRAMI PËR TË DREJTAT CIVILE
Adresa: Lagjja “Qyteza Pejton”, rr. ”Metohija”, nr.10 - Prishtinë
Personi kontaktues: Zudije Shehu
Tel/Fax: ++381 (0) 38 243 610/611
Web-site: www.crpkosovo.org
Misioni: Të drejtat civile
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti rajonal për koordinim me OJQ-të
QENDRA KOSOVARE PËR BASHKËPUNIM
NDËRKOMBËTARË
Adresa: Rr.”Evlia Qelebi”, nr. 48 - Gjilan
Personi kontaktues: Enver Keqiku
Tel/Fax: ++ 381 (0) 280 25 859
E-mail: kcic_gjilan@hotmail.com
Misioni: Krijimi i paqes në Kosovë, nëpërmjet
aktiviteteve të përbashkëta multietnike me të rinjtë.
QENDRA JURIDIKE E KOSOVËS – KLC
Adresa: Lagjja “Ulpiana”, rr. “Zija Shemsiu”, nr.23, Prishtinë
Personi kontaktues: Haki Demolli
Tel: ++381 (0) 38 549 978; 977
E- mail: klc@ipko.org
Misioni: Mbrojtja e të drejtave të njeriut, edukimi, të drejtat
e pakicave dhe studimi i ligjit.
QENDRA PËR HULUMTIM DHE INFORMIM PUBLIK
Adresa: Rr. “Nëna Tereze” , p.n. - Prishtinë
Personi kontaktues: Artan Nimani
Mobil:++377 (0) 44 138 095
E- mail: artan_nimani@hotmail.com
Misioni: Hulumtimi i opinionit publik nw fusha të ndryshme
QENDRA PËR HULUMTIMIN E OPINIONIT PUBLIK
Adresa: Fshati Henc, Fushë Kosovë
Personi kontaktues: Bajram Shala
Mobil: ++377 (0) 44 141 566
E- mail: bajramshala@hotmail.com
Misioni: Hulumitmi i opinionit publik
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QENDRA E RESURSEVE TË OJQ-ve NË PRIZREN
Adresa: Rr. “Ismet Jashari – Kumanova”, p.n. - Prizren
Personi kontaktues: Esma Smailji
Tel/Fax: ++ 381 (0) 29 631 357
E- mail: ngoprizren@yahoo.com, centrepz@netdd.org
Web-site: www.netdd.org
Misioni: Promovimi i shoqërisë civile
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti për zhvillim Demokratik, RRGGK, Rrjeti i OJQ-ve
monitoruese të Prizrenit; Ombrella në Peje dhe Mitrovicë.
QENDRA E RESURSEVE TË OJQ-ve NË PEJË
Adresa: “Sheshi Republikës”, ndërtesa “17 Nëntori”, kati I, p.n. - Pejë
Personi kontaktues: Anduen Krasniqi
Tel/Fax: ++ 381 (0) 39 31 016
E- mail: ncr_peja@yahoo.com
Web-site: www.netdd.org
Misioni: Promovimi i shoqërisë civile
Ombrella/Rrjeti : Rrjeti për zhvillim ekonomik
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QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM
Adresa: Rr. “Dëshmorët e Lisrisë”, nr. 135 - Gjakovë
Personi kontaktues: Ismet Isufi
Tel: ++381 (0) 390 26 374
Mobil: ++ 377 (0) 44 128 708
E- mail: kdckosova@hotmail.com
Misioni: Përmirësimi i ekonomisë shoqërore të komunitetit fshatar dhe zhvillimi
i shoqërise civile në Kosovë.
Ombrella/Rrjeti: Anëtare e forumit të OJQ-ve në Gjakovë
QENDRA PËR DEMOKRATIZIM TË SHOQËRISË
Adresa: Rr. “Sejdi Sejdiu”, Ferizaj
Personi kontaktues: Ilir Ukiqi
Mobil: ++381 (0) 63 894 860
E-mail: qdsh_ks@hotmail.com
Misioni: Mbrojtja e të drejtave të njeriut, të drejtat e
pakicave, mediat dhe barazia gjinore.
QARKU DEMOKRATIK
Adresa: Rr. “13 Qeshori”, nr.58 - Ferizaj
Personi kontaktues: Afrim Demiri
Mobil: ++377 (0) 44 172 485
E- mail: af_demiri@hotmail.com
Misioni: Krijimi i opinionit qytetar
Ombrella/Rrjeti: “Fernet” dhe KACI
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ORGANIZATA MULTIETNIKE PROFESIONALE
“LANSDOWNE”
Adresa: Gjilan
Personi kontaktues: Shaban Terziu
Tel: ++ 381 (0) 280 27108
E- mail: omp-lansdowne@yahoo.com
Misioni: Paqja, dialogu ndërtetnik dhe pajtimi e toleranca ndërfetare
Ombrella/Rrjeti: Anëtare e organizatës për paqe dhe religjion, Organizata
Botërore për Rini.
QENDRA PROFESIONALE PËR TË DREJTAT E NJERIUT DHE INICIATIVË
JURIDIKE
Adresa: Lagjja “Dardania”, hyrja VII, Prishtinë
Personi kontaktues: Ali Bajgora
E-mail: Qendra1999@hotmail.com
Mobil: ++377 (0) 44 113 793
Misioni: Të drejtat e fëmijëve
Ombrella\Rrjeti: Rrjeti rajonal i grupeve për të drejtat e fëmijwve
SHOQATA E INTELEKTUALËVE TË PAVARUR
Adresa: Pallati i kulturës “Jusuf Gërvalla”, Deçan
Personi kontaktues: Adem Lushaj
Tel: ++381 (0) 390 61 160 - ++377 (0) 44 182 689
E- mail: a_ship2002@yahoo.co.uk, ademlushaj@hotmail.com
Misioni: Mbrojtja e të drejtave dhe lirive të njeriut, përparimi e demokracisë
dhe toleranca ndërnjerwzore.
SHOQATA PËR PAQE DHE PAJTIM
Adresa: Rruga “M.Lakuci”, nr. 42 - Gjakovë
Personi kontaktues: Zana Haxhiavdyli
Tel: ++ 381 (0) 390 20 458 - ++377 (0) 44 188 918
E- mail: prokosova@yahoo.com
Misioni: Promovimi dhe ndërtimi i paqes dhe pajtimi ndwrmjet grupeve
etnike
Ombrella/Rrjeti: Forumi i OJQ-ve, Gjakovë
SYRI I VIZIONIT
Adresa: Qendra zejtare - Pejë
Personi kontaktues: Veton Mujaj
Mobil : ++377 (0) 44 111 408
E- mail: vizioni@gmail.com
Web-site: www.syriivizionit.net
Misioni: Ngritja e kapaciteteve të OJQ-ve
Ombrella/Rrjeti: One world, RRPE dhe Forumi i OJQ-ve të Pejës dhe IUP
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FONDACIONI – KUJTIMI
Adresa: “Sheshi Jasharajve”, p.n. - Mitrovicë
Personi kontaktues: Sheremet Ademi
Mobil: ++377 (0) 44 235 410
E- mail: fondacioni_kujtimi@yahoo.com
Misioni: Rehabilitimi socialo – psikologjik i personave me trauma nga lufta
HUMANITETI
Adresa: Rr. “Xhelal Hajda -Toni”, nr. 270 - Rahavec
Personi kontaktues : Ramadan Rama
Tel : ++381 (0) 29 76 457
Mobil: ++377 (0) 44 209 091
E- mail: ojq_humaniteti@hotmail.com
Misioni: Aktivitete bamirëse
QENDRA PËR HULUMTIM TË MIGRACIONIT DHE NDIHMË
REFUGJATËVE
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Adresa: Lagjja “Taslixhe”, Prishtinë
Personi kontaktues: Rifat Blaku
Tel: ++ 381 (0) 38 549 505
Fax: ++381 (0) 38 516 555
E-mail: crmhr@hotmail.com
Misioni: Aksione preventive, mbështetje refugjatëve në ekzil dhe ndihmë me
programe për rintegrim
SHOQATA BAMIRËSE HUMANITARE “ BEREGATI”
Adresa: Rr. “28 Nëntori”, nr. 28 - Gjilan
Personi kontaktues: Agim Hyseni
Tel : ++381 (0) 280 22 925 - ++377 (0) 44 164 012
E- mail: keyeimam@hotmail.com
Misioni : Ndihmë për fëmijët bonjakë
NDIHMA DIREKTE HUMANITARE
Adresa: Krushë e Madhe - Rahavec
Personi kontaktues: Selami Xh.Hoti
Mobil: ++377 (0) 44 203 945
E- mail: seki98@hotmail.com
Misioni: Ndihma humanitare dhe aktivitetet bamirëse
NDIHMESA
Adresa: Shtime
Personi kontaktues: Avdyl Mulaj
Mobil: ++377 (0) 44 238 098
E–mail: ndihmesa@hotmail.com
Misioni: Ndihmë të varfërve në forma të ndryshme

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë
SHOQATA PËR PERSONAT E PAGJETUR DHE FËMIJËT E TYRE “
KRESHNIKU”
Adresa: Krushë e Madhe - Rahavec
Persona kontaktues : Vera Hoti
Mobil: ++377 (0) 44 356 833
E- mail: shoqatakreshniku@hotmail.com
Misioni: Mbrojtja e të drejtave të njeriut
SHOQATA HUMANITARE BAMIRËSE E KOSOVËS “NËNA TEREZE”
Adresa: Rr. “Ramiz Sadiku”, p.n. - Prishtinë
Personi kontaktues: Zef Shala
Tel: ++ 381 (0) 38 249 864
Fax: ++ 381 (0) 38 249 869
E-mail: ntereze@yahoo.com
Misioni: Ndihma humanitare
Ombrella: Në tërë Kosovën
SHOQATA BAMIRËSE KULTURORE “SHPRESA E KOSOVËS”
Adresa: Rr. “Zenel Salihu”, Nr.33a - Prishtinë
Personi kontaktues: Remzi Haziri
Mobil: ++377 (0) 44 151 789
E- mail: shkb_remi@hotmail.com
Misioni: Zbutja e gjendjes së vështirë sociale
Ombrella/Rrjeti: Podujevë
KRYQI I KUQ I KOSOVËS – KAÇANIK
Adresa: Rr. “Emin Duraku”
Personi kontaktues: Zekirja Laku
Mobil: ++377 (0) 44 224 779
E- mail: z_laku@hotmail.com
Ombrella/Rrjeti: Forumi i OJQ-ve Kaçanik
APOTEOZA
Adresa: Rr. “Dëshmorët e Kombit”, përballë kampit amerikan -Gjilan
Personi kontaktues: Xhevahire Ramadani
Mobil: ++377 (0) 44 177 326 E-mail: apoteoza@hotmail.com
Misioni: Vetëdijësimi i femrës në të gjitha aspektet
Ombrella/Rrjeti: Në 12 fshatra në komunën e Gjilanit
ASOCIACIONI I PAVARUR I GRUAS – ROZAFA
Adresa: Rr. “Astrit Bytyqi”, nr. 95 - Ferizaj
Personi kontaktues: Qibrie Demiri
Mobil: ++377 (0) 44 172 938
E- mail: poezia85@hotmail.com
Misioni: Ngritja e vetëdijes së femrës, emancipimi i saj
dhe përfshirja aktive në rrjedhat shoqërore.
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AUREOLA
Adresa: Kompleksi “Avalla”, B I, nr. 4 - Prishtinë
Personi kontaktues: Sanije Graiçevci
Tel: ++ 381 (0) 38 247 157
Mobil: ++377 (0) 44 502 578
E-mail: aureola_p95@hotmail.com, sgrajqevci@hotmail.com
Misioni: Edukimi i grave për të drejtat e tyre në shëndetësi dhe në
përgjithësi.
Ombrella/Rrjeti: RRGGK, Rrjeti AVOKO; KWI
BAGËTI E BUJQËSI
Adresa: Rr. “Shkupi”, nr.19, Prishtinë
Personi kontaktues: zahidegashi@hotmail.com
Mobil: : ++377 (0) 44 160 699
E-mail: zahidegashi@hotmail.com
Misioni : Zhvillimi i bujqësisë
BESA
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Adresa: Qendra e femrave dhe fëmijëve - Deçan
Personi kontaktues: Raze Sinanaj
Tel: ++381 (0) 39 61 018
Mobil:++377 (0) 44 180 506
E- mail: ojqbesa@yahoo.com, ojq_besa2000@yahoo.com
Misioni: Përhapja e mundësive për rritjen e pjesmarrjes së femrave në
shoqëri
DERA E HAPUR
Adresa: Lagjja “Dardania”, Bl.1/5, Kati I, Nr. 1
Personi kontaktues: Belgjyzare Muharemi
Tel/Fax: ++381 (0) 38 523 074
E- mail: betimuharremi@hotmail.com, c_opendoor@hotmail.com
Misioni: Barazia gjinore
Ombrella/Rrjeti: RRGGK
GRUPI I GRAVE “DRITA”
Adresa: Lagjja “Kodra e Trimave”, p.n. - Prishtinë
Personi kontaktues: Fexhrie Mariqi
Mobil: ++377 (0) 44 350 823
Misioni: Fuqizimi i rolit të femrës
Ombrella/Rrjeti: Krushë e Madhe, RRGGK, KËI
ELENA PESHKOPIA
Adresa: Rr. “Abdullah Presheva”, nr. 37 - Gjilan
Personi kontaktues: Xhylije Ramizi
Tel: ++381 (0) 280 21 618 – ++ 377 (0) 44 211 652
Misioni : Barazia gjinore dhe zhdukja e analfabetizmit
Rrjeti: Rrjeti i OJQ-ve të Gjilanit - KWI

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë
FEMRAT NË VEPRIM
Adresa: Rr. “Hakif Zejnullahu”, nr.101 - Podujevë
Personi kontaktues: Igballe Hakiqi
Mobil: ++377 (0) 44 171 166
E- mail: igballehakiqi@yahoo.com
Misioni: Krijimi i kushteve dhe hapwsirës për veprim
të femrës në shoqërinë civile
Rrjeti: KWI, RRGGK
FEMRA NË ZHVILLIM
Adresa: Shtime
Personi kontaktues: Beqë Sokoli
Mobil : ++377 (0) 44 205 697
E- mail: beqesokoli@hotmail.com
Misioni : Barazia gjinore
Rrjeti : RRGGK
FOR YOU
Adresa: Rr. “Ilir Soba”, nr. 59 - Gjakovë
Personi kontaktues: Albana Hana
Tel: ++ 381 (0) 390 26 762
Mobil : ++377 (0) 44 188 818
E-mail: albanushe@hotmail.com
Misioni: Barazia gjinore
Ombrella/Rrjeti: Forumi i OJQ-ve, Gjakovë
FORUMI DEMOKRATIK I KOSOVËS
Adresa: Rr. “Ramiz Sadiku”
Personi kontaktues: Myzafere Ibishaga

Tel : ++381 (0) 39 33 894
E- mail: myzafere@yahoo.com
Web-site : www.forumiigruas.org
Misioni : Barazia gjinore
Rrjeti : KWI
FORUMI BROD

Adresa: Brod - Shtërpce
Personi kontaktues: Xhevahire Dervishi
Tel : ++377 (0) 44 209 917
E- mail: xhevahirerexhepi@hotmail.com
Misioni : Barazia gjinore
Rrjeti : “AJO”, Ferizaj, Këshilli rajonal i grave në Gjilan
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FLUTURA
Adresa: Rr. “Azem Bejta”, Skënderaj
Personi kontaktues: Shyrete Peci
Mobil : ++377 (0) 44 157 287
E- mail: ojq_flutura@hotmail.com
Misioni : Barazia gjinore
Rrjeti : RRGGK
GRATË ARDHMËRIA E SHOQËRISË
Adresa: Fshati Rahovicë - Ferizaj
Personi kontaktues: Hyrmete Krasniqi
Mobil: ++377 (0) 44 324 474
Misioni: Barazia gjinore
GRUPI I VETERANËVE TË ARISMIT

70

KCSF

Adresa: Rr. “Lidhja e Prizrenit” , nr. 16. (Te Qafa), Prishtinë
Personi kontaktues: Naxhije Buçinca
Tel: ++ 381 (0) 38 242 566
Mobil : ++377 (0) 44 233 633
Misioni: Arsimi i femrave, barazia gjinore, edukimi dhe shëndetësia
Ombrella/Rrjeti: RRGGK, Rrjeti i OJQ-ve të Mitrovicës
GRUAJA FAMILJARE
Adresa: Rr. “Haxhi Ymeri”, 10/17 - Prizren
Personi kontaktues: Nadire Thaçi -Kryeziu
Tel/Fax: ++381 (0) 29 622783
Mobil:++377 (0) 44 217 223
E- mail: gruaja_familjare@hotmail.com
Misioni: Emancipimi dhe fuqizimi I rolit të gruas
në jetën shoqërore dhe publike
Ombrella/rrjeti: Anëtare e RRGGK
GRUAJA 2000
Adresa: Lagjja “Fidanishtja”, kulla A/16 - Pejë
Personi kontaktues: Fatmire Kullashi - Begolli
Tel: ++381 (0) 39 32 869
Mobil: ++377 (0) 44 220 935
E- mail: ngowoman2000@hotmail.com
Misioni: Mbrojtja e të drejtave të njeriut, barazia gjinore dhe edukimi
Ombrella/Rrjeti: Forumi i OJQ-ve të Pejës dhe Rrjeti i gruas

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë
INICIATIVA E FEMRËS KOSOVARE
Adresa: Rr. “Hysni Dobruna”, kati VII, hyrja I - Gjakovë
Personi kontaktues: Eranda Kumnova
Tel: ++ 381 (0) 390 26 146
Mobil: ++377 (0) 44 122 590; 044 120 064
E- mail: ifk_kosova@hotmail.com, kosova_ifk@yahoo.com
Misioni: Zhvillimi ekonomik dhe barazia gjinore
Ombrella/rrjeti: Forumi i OJQ-ve në Gjakovë, RRGGK dhe rrjeti “Avoko”
INICIATIVA E GRUAS KOSOVARE - KWI
Adresa: Rr. “Anton Çetta”, nr.3 - Prishtinë
Personi kontaktues: Visare Gorani Gashi
Tel: ++381 (0) 38 246 549 – 039 34 156
E- mail: director@kwi-ngo.org
Web-site: www.kwi-ngo.org
Misioni: Barazia gjinore dhe zhvilli ekonomik
LEGJENDA
Adresa: Rr. “Tirana”, p.n. - Viti
Personi kontaktues: Melihate Osmani
Tel: ++ 381 (0) 280 82 024
E-mail: meliosmani@yahoo.com
Misioni: Ngritja e pozitës së femrës në rrjedhat e shoqërisë demokratike
Ombrella/Rrjeti: RRGGK, Këshilli Rajonal i Gjilanit
LULEBORA
Adresa: Rr. “Keramika” , nr. 9b - Prishtinë
Personi kontaktues: Selvete Gashi
Mobil: ++377 (0) 44 110 970
E-mail: ojqlulebora@yahoo.com
Misioni: Barazia gjinore
MUNDËSIA
Adresa: Rr. “Adem Jashari”, Mitrovicë
Personi kontaktues: Hasime Tahiri
Tel/Fax: ++381 (0) 280 39 576
E- mail: mundesia_ngo@yahoo.com
Web-site: www.mundesia.org
Misioni: Avancimi i pozitës së gruas në ekonomi
Ombrella/Rrjeti: Anëtare e rrjetit RRGAF dhe AKB
NE PËR JU
Adresa: Gjakovë
Perosni kontaktues: Elida Shasivari
Mobil: ++381 (0) 390 188 353
Misioni: Mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe zhvilli ekonomik
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti “Qeliza”
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PROMOCOM
Adresa: Rr. “Xhelal Hajda - Toni”, Gjakovë
Personi kontaktues: Blerta Nezaj
Tel: ++ 381 (0) 29 76 574
Mobil: ++377 (0) 44 145 554
E-mail: ngo_promocom@yahoo.com
Misioni: Barazia gjinore
Ombrella/Rrjeti: RRGGK dhe Rrjeti Rinor i Kosovës
QENDRA PËR KËSHILLIM DHE PËRKRAHJE TË FEMRËS “DORA-DORËS”
Adresa: Rr. “E Farkatarëve”, nr. 28 - Prizren
Personi kontaktues: Vjosa Curri
Tel: ++ 381 (0) 29 30 515
E-mail: dora_dores@yahoo.com
Misioni: Ndihma grave me gjendje të vështirë sociale
Ombrella/Rrjeti: RRGGK
QENDRA E GRUAS “PREHJA”
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Adresa: Skënderaj
Personi kontaktues: Ajnishahe Shala - Halimi
Tel: ++381 (0) 28 82 357
Mobil: ++377 (0) 44 195 301
E-mail: qgprehja@hotmail.com
Misioni: Mbrojtja sociale ekonomike dhe shëndetësore e grave dhe fëmijëve
Ombrella/Rrjeti: RRGGK, Iniciativa e gruas Kosovare, Forumi i OJQ-ve
QENDRA PËR MBROJTJEN E GRUAS DHE FËMIJËS
Adresa: Rr. “Dubrovniku”, nr. 20 - Prishtinë
Personi kontaktues: Sevdije Ahmeti
Tel/fax: ++ 381 (0) 38 245 787
E-mail: cpwcprishtina@yahoo.com
Website: www.cpwcp.qmgf.org
Misioni: Edukimi shëndetësor, edukimi i grave, të drejtat e njeriut dhe punësimi
i grave
Ombrella/ Rrjeti: Në tërë rajonin e Kosovës, Rrjeti global kundër torturës
- RRGGK
QENDRA PËR MBROJTJEN E GRUAS DHE FËMIJËS
Adresa: Shtëpia e kulturës - Kaçanik
Personi kontaktues: Arjeta Jusufi
Tel/fax: ++ 377 (0) 44 228 231
E-mail: arjetajusufi@hotmail.com
Misioni: Edukimi shëndetësor, edukimi i grave,
të drejtat e njeriut, punësimi i grave
Ombrella/ Rrjeti: Forumi i OJQ-ve në Kaçanik

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë
QENDRA E KËSHILLIMIT PËR FAMILJE “ONE TO ONE- KOSOVA”
Adresa: Lagjja “Sahat Kulla”, nr. 66 - Prizren
Personi kontaktues: Merita Halitaj
Tel/Fax: ++381 (0) 29 33 642
E-mail: qkgff_kosova@hotmail.com
Misioni: Mirëqenia psikosociale e popullatës së Kosovës
Rrjeti: Në Pejë
QENDRA E PAVARUR E GRUAS “HAREJA”
Adresa: Rr. “Bujar Thaqi“ - Rahavec
Personi kontaktues: Sadete Dula
Mobil: ++377 (0) 44 204 324
E- mail: shpg_hareja@hotmail.com
Misioni: Barazia gjinore
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti rinor; RRGGK
QENDRA PËR REHABILITIMIN E NËNËS DHE FËMIJËS
Adresa: Rr. “UÇK”, nr. 34 - Prishtinë
Personi kontakt: Merita Bajçinca
Mobil: ++377 (0) 44 208 058
E- mail: merita_qrmf@hotmail.com
Misioni: Rehabilitimi i nënës dhe fëmijës dhe edukimi
Ombrella/Rrjeti: KWI, KGK
RRJETI I GRUPEVE TË GRAVE TË KOSOVËS – RRGGK
Adresa: Rr. “Agim Ramadani”, 50/8 - Prishtinë
Personi kontaktues: Igballe Rogova
Tel: ++ 381 (0) 38 245 850
E-mail: rrggk_kwn@yahoo.com
Web-site: www.womensnetwork.org
Misioni: Përkrahja, mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të grave si dhe vajzave
në gjithë Kosovën, pavarësisht nga përkatësia e tyre politike, fetare, etnike,
mosha , niveli i arsimimit, orientimi seksual dhe aftësia
Ombrella/Rrjeti: Network East West Women, Regional Network
RRJETI I GRAVE AFARISTE TË KOSOVËS - RRGAK
Adresa: Rr. “Eqrem Çabej”, lok. 168, rajoni nr.17, Prishtinë
Personi kontaktues: Albina Dobruna
Tel: ++ 381 (0) 38 541 831
E-mail: rrgak@yahoo.com
Web-site: www.rrgak.com
Misioni: Përkrahja, mbrojtja dhe promovimi i interesave të grave afariste.
Ombrella/Rrjeti: Network East- West Womens
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SHOQATA E GRUAS SË KOSOVËS PËR HULUMTIME ETNOLOGJIKE E
FOLKLORIKE “SHTJEFËN GJEÇOVI”
Adresa: Rr. “Komuna e Parisit” , Nr. 14 - Prizren
Personi kontaktues: Shpresa Siqeca
Mobil: ++377 (0) 44 350 023
E-mail: shpresasiqeca808@yahoo.com
Misioni: Hulumtimi i materialeve etnologjike kosovare
QENDRA KOSOVARE PËR STUDIME GJINORE
Adresa: Rr.”Nëna Tereze”, 13/60, hyrja II, Prishtinë
Personi kontaktues : Luljeta Vuniqi
Tel: ++381 (0) 38 540 719
E-mail: qksgj_kgsc@yahoo.com
Misioni: QKSGJ është organizatë joprofitabile, e cila punon për perspektivën
gjinore në të gjitha fushat e jetës, duke ngritur pjesmarrjen e grave në
vendimarrje, si parakusht për arritjen e barazisë gjinore në shoqërine
kosovare.
Ombrella/Rrjeti: RRGGK, Network program OSI New York, Info Docu
Network
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QENDRA PËR TRAJNIME DHE STUDIMORE GJINORE
Adresa: Lagjja “Ulpiana” , U1, hy. II, nr. 10, Prishtinë
Personi kontaktues: Arjeta Rexhaj
Tel: ++381 (0) 38 555 632
E- mail: qtsgj@hotmail.com; qtsgj@yahoo.com
Web-site: www.gtrcenter.org
Misioni: Nxitja e barazisë gjinore si dhe implementimi i saj në të gjitha sferat
e jetës.
Ombrella/Rrjeti: Network for the prevention and fight against gender violence,
NEW, Women against Violence in Europe, Karat – Coalition for regional Action,
Vital Voices Washington DC2001, Hopefellowship Washington DC2001, RRGGK,
AVOKO, Small Arms Light Weapon, Lobi i Grave të Kosovës, Rrjeti i Grave
“Qeliza” - Gjakovë.
QENDRA TRAJNUESE PROFESIONALE PËR FEMRA “JETA IME “
Adresa: Rr. “Përmet Vula”, nr.25, Gjakovë
Personi kontaktues: Shqipe Bejtullahu
Tel: ++381 (0) 390 21 705
Mobil: ++377 (0) 44 188 336
E- mail: mylife_center@yahoo.com
Misioni: Emancipimi dhe fuqizimi i rolit të gruas në jetën shoqërore.
Ombrella/Rrjeti: Forumi i OJQ-ve në Gjakovë, RRGGK, Rrjeti i OJQ-ve të
grave “Qeliza” në Gjakovë

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë
QENDRA PËR ZHVILLIM EKONOMIK
Adresa: Ndërtesa e Bankkosit, kati III, nr.30, Gjakovë
Personi kontaktues: Harmonije Radoniqi
Mobil: ++377 (0) 44 183 038 ; 044 315 504
E- mail: ced_kosova@yahoo.com
Misioni: Mbështetja e zhvillimit të NVM-ve dhe përkushtimi i rolit të femrës
kosovare në biznes dhe shoqëri duke krijuar të ardhura, punësim dhe përmrësim
të jetës në Kosovë.
Ombrella/Rrjeti: Forumi i OJQ-ve në Gjakovë
SHOQATA AFARISTE E GRUAS “SHE-ERA”
Adresa: Rruga tranzit në Gjakovë
Personi kontaktues: Mirlinda Kusari
Tel/Fax: ++381 (0) 39 23 194, ++377 (0) 44 116 508
E-mail: abatusha@yahoo.com, lindawba@yahoo.com
Web-site: www.RRGAK.com
Misioni: Integrimi i grave të fshatit në institucionet ekonomike, sociale dhe
politike, fushata për krijimin e linjave kreditore për gra si dhe trajnimet e
biznesit dhe avokimi për popullatën fshatare.
Ombrella/Rrjeti: Prizren, Ferizaj si dhe në të gjitha fshatrat e komunës së
Gjakovës
SHTËPIA E SIGURT
Adresa: Rr. “Gjergj Fishta”, p.n., Gjakovë
Personi kontaktues: Sakibe Doli
Tel: ++381 (0) 390 30 098
Fax: ++ 381 (0) 390 28 163
E- mail: linjajuaj@yahoo.com, linjajuaj@hotmail.com
Misioni: Strehimi dhe mbështetja e grave dhe fëmijëve që janë viktima të
dhunës në familje. Shtëpija e sigurt është institucion që synon reduktimin e
dhunës ndaj grave në familje dhe shoqëri, rritjes dhe ndërgjegjësimit, lobimit
dhe mbrojtjes së të drejtave të grave, si dhe promovon barazinë gjinor.
Ombrella/Rrjeti: Forumi i OJQ-ve në Gjakovë, rrjeti “Qeliza” -Gjakovë, Rrjeti
i Grave të Kosovës
SHOQATA E FEMRËS KONTABILISTE “VENERA”
Adresa: Rr. “Ish - APJ”, nr. 125, Pejë
Personi kontaktues : Miradije Gashi
Tel: ++381 (0) 39 34 710
Mobil:++377 (0) 44 223 418
Misioni: Emancipimi i femrës, mbrojtja e të drejtës së femrës në pasurinë
e patundshme, aftësimi i femrës për inkuadrim në administratë, pavarësimi
ekonomik i femrës etj.
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SHOQATA E GRUAS
Adresa: Rr. “Washingtoni”, p.n., Gjakovë
Personi kontaktues: Valbona Doli Rizvanolli
Tel/Fax: ++381 (0) 390 24 563
E-mail: shoqataegruas@yahoo.com
Misioni: Barazia gjinore dhe edukimi
Ombrella/rrjeti: Anëtare e Forumit të OJQ-ve në Gjakovë dhe Rrjeti i Grave
të Kosovës
SHOQATA E GRUAS “ DUA”
Adresa: Rr. “Lekë Dukagjini”, 24/A, Prizren
Personi kontaktues: Iliriana Kryeziu
Mobil: ++ 377 (0) 44 309 439
E-mail: ojq_dua@yahoo.com
Misioni: Barazia gjinore
Ombrella/Rrjeti: RRGGK
SHOQATA E GRUAS “KALABRIA”

76

KCSF

Adresa: Rr. “Marin Barleti”, 2/9, Prishtinë
Personi kontaktues: Sevdie Bunjaku
Mobil: ++377 (0) 44 234 190
E- mail: kalabria24@hotmail.com
Misioni: Barazia gjinore
Ombrella/Rrjeti: RRGGK, KWI
SHOQATA E GRUAS “KOSOVARJA”
Adresa: Fshati Brekovc, Gjakovë
Personi kontaktues: Ferjalle Vula
E- mail: ferjallvula@yahoo.com
Misioni: Barazia gjinore
Ombrella/Rrjeti: RRGGK, Rrjeti “Qeliza”
SHOQATA E GRUAS “LIRIA”
Adresa: Rr. “Lidhja e Prizrenit”, nr. 157, Gjilan
Personi kontaktues: Nazife Jonuzi
Mobil: ++ 377 (0) 44 125 729
E- mail: liriagjilan@hotmail.com
Misioni: Barazia gjinore
SHOQATA E GRUAS “VIOLETE”
Adresa: Fshati Barilevë, Prishtinë
Personi kontaktues: Bedrije Shabani
Mobil: ++ 377 (0) 44 317 652
Misioni: Barazia gjinore, edukimi
Ombrella/Rrjeti: RRGGK
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SHOQATA E GRUAS “ 7 SHTATORI”
Adresa: Lagjja “7 Shtatori”, Pejë
Personi kontaktues: Shasimete Selimaj
Mobil: ++377 (0) 44 125 191
E- mail: shoqata_7sh@hotmail.com
Misioni: Barazia gjjinore
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti i gruas, Forumi i OJQ-ve të Pejës më rajon
SHOQATA “LOTI DHE SHPRESA”
Adresa: Kaçanik
Personi kontaktues: Sevdie Frangu
Mobil: ++377 (0) 44 224 717
E- mail: lotidheshpresa@hotmail.com
Misioni: Zbulimi i të pagjeturve dhe hulumtimin e kriminelve.
Ombrella/Rrjeti: Forumi i OJQ-ve në Kaçanik
QENDRA E GRAVE FERMERE “KRUSHA E VOGËL”
Adresa: Krushë e Vogël, Prizren
Personi kontaktues: Dile Prekpalaj
Mobil: ++377 (0) 44 218 451
E- mail: dile_prekpalaj@hotmail.com
Misioni: Ngritja e kapaciteteve të grave zhvillimin lokal ekonomik.
Ombrella/Rrjeti: RRGGK dhe RRGAK
QENDRA PËR ZHVILLIMIN E BIZNESIT DHE KOMUNITETIT
Adresa: Rr. “Tirana” (rruga tranzite), Gjakovë
Perosni kontaktues: Vjosa Mullatahiri
Mobil : ++377 (0) 390 23 428
E- mail: vmullatahiri@cbdckosova.org, www.cbdckosova.org
Misioni : Zhvillim ekonomik
Rrjeti : Forumi i OJQ-ve në Gjakovë
SIBORA
Adresa: Rr. “Ardian Zurnaxhiu”, nr. 35, Prishtinë
Personi kontaktues: Hyrmet Celina
Mobil: ++ 377 (0) 44 247 240
E-mail: sibora_pz@yahoo.com
Misioni: Avancimi i pozitës së gruas
SHOQATA E FEMRAVE “FLAKA ” - LYPJAN
Adresa: Rr. “Skënderbeu”, Lypjan
Personi kontaktues: Melihate Dedushi
Mobil: ++377 (0) 44 375 410
E- mail: melidedushaj@hotmail.com
Ombrella/Rrjeti: RRGGK, KWI
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SHOQATA E NËNAVE MBAJTËSE TË FAMILJES “NËNA”
Adresa: Lagjja “Ulpiana”, U1/1, hy.II., nr. 9 - Prishtinë
Personi kontaktues: Myfide Tahiri - Celina
Tel: ++381 (0) 38 545 588
Mobil: ++377 (0) 44 116 935
Misioni: Përmirësimi i gjendjes ekonomike të nënave mbajtëse të familjes,
integrimi i grave në rrjedhat shoqëro-ekonomike.
Ombrella/Rrjeti: RRGGK
SHOQATA E JURISTEVE PËR NDIHMË GRAVE “KODI”
Adresa: Rr. “Mosha Pijade”, nr.16/b - Pejë
Personi kontaktues: Hamjete Myftari
Tel: ++381 (0) 39 31 724
E- mail: hamijete@hotmail.com
Misioni: Ndihmë juridike popullatës së varfër
Rrjeti: Forumi i OJQ-ve në Pejë dhe RRGGK
SHOQATA “SHPRESA”
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Adresa: Baraka në afërsi të ndërtesës së Kuvendit Komunal në Drenas
Personi kontaktues: Sabrie Kukiqi
Tel: ++377 (0) 44 170 652
E-mail: sabrijekukaj@hotmail.com
Misioni: Arsimimi, ngritja ekonomike dhe të drejtat e grave
Ombrella/Rrjeti: Tërstenik, Dobroshec, Komoran, Negroc, Terdefc dhe
Polluzhë
SHOQATA PËR PLANIFIKIMIN E SHËNDOSHË TË FAMILJES
Adresa: Rr. “Rexhep Luci”, nr. 9, Prishtinë
Personi kontaktues: Shpresa Hoxha
Tel: ++381 (0) 38 223 643 – ++377 (0) 44 111 271
Misioni: Edukimi dhe informimi shëndetësore, të ndikojë në sigurimin e të
drejtave themelore për gratë, burrat dhe rininë lidhur me çështjet e planifikimit
të shëndoshë të familjes.
SHOQATA E GRAVE “LULISHTJA”
Adresa: Keqekollë, Dabishevc
Personi kontaktues: Sadije Dulahu
Mobil: ++ 377 (0) 44 374 412 ; 114 294
E- mail: sadijedulahu@hotmail.com
Misioni: Zhvillimi i barazisë gjinore në Kosovë sipas nevojës së vendeve të
zhvilluara evropiane dhe më gjerë, zhvillimi i mikroekonomsë sipas standardeve
bashkëkohore.
Ombrella/Rrjeti: RRGGK
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SHOQATA E GRUAS DHE FËMIJËVE “NARDI”
Adresa: Lagjja “Matiqan”, nr.26, Prishtinë
Personi kontaktues: Violeta Shehu
Mobil: ++ 377 (0) 44 312 889
E- mail: nardi_99@hotmail.com
Misioni: Vetëdijësimi i grave dhe fëmijëve.
SHOQATA PËR INFORMIMIN DHE ARSIMIMIN E GRUAS
Adresa: Lagjja “Pejton”, rr. “Pashko Vasa”, p.n., Prishtinë
Personi kontaktues: Kismete Hyseni
Mobil: ++377 (0) 44 119 583
E- mail: kismete_h@hotmail.com
Misioni: Barazia gjinore.
Ombrella/rrjeti: Rrjeti i organizatave INFO
SHOQATA E JURISTEVE PËR NDIHMË GRUAS “NORMA”
Adresa: Rr. “Sylejman Vokshi“, nr. 7/12 , Prishtinë
Personi kontaktues: Valbona Salihu
Tel: ++ 381 (0) 38 249 778; ++377 (0) 44 264 840
E-mail: shnorma@hotmail.com
Misioni: Promovimi i të drejtave e njeriut, dhënia e ndihmës juridike.
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti i OJQ-ve të grave, rrjeti i OJQ-ve për ndihmë
juridike.
SHOQATA PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË GRUAS “LIRIA“
Adresa: Rr. “7 Korriku“, nr. 16/1, hy. II - Gjilan
Personi kontaktues: Mevlide Shabani
Tel: ++ 381 (0) 280 27 225
Misioni: Ngritja e vetëdijes së gruas për një pozitë më të mirë në shoqëri.
SHOQATA E GRUAS “ANTIGONA”
Adresa: Rr. “Ilaz Kodra“
Personi kontaktues: Haka Hyseni
Mobil : ++377 (0) 44 192 233
E- mail: hakahyseni@hotmail.com
Misioni : Barazia gjinore
Rrjeti : RRGGK
SHOQATA E GRUAS “SARA”
Adresa: Bresane - Sharr
Personi kontaktues: Dashurije Sahiti
Mobil: ++377 (0) 44 373 036 ; 044 244 967
E- mail: ojq_sara@hotmail.com, dashurijesahiti@yahoo.com
Misioni: Ofrimi i ndihmës për zhvillimin dhe emancipimin e gruas.
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti i grupeve të grave të Kosovës KWI-KLG
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SHOQATA E GRUAS “TEUTA”
Adresa: Rr. “Fetah Gega“, nr. 44, Prizren
Personi kontaktues: Nexhmije Bytyqi
Tel: ++381 (0) 29 31 541 - ++377 (0) 44 216 623
E- mail: nexhmijeb@yahoo.com
Misioni: Emancipimi i femrës
Ombrella/Rrjeti: RRGGK, KWI
UNIONI I GRUAS “AFRODITA“
Adresa: Oborri i shkollës “Jeronim de Rada”, Ferizaj
Personi kontaktues: Maria Kurti
Mobil: ++377 (0) 44 286 319
E-mail: ugofrodita@hotmail.com
Misioni: Barazia gjinore dhe edukimi
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti i gruas “AJO“
VITA – SPORTI DHE SHËNDETI
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Adresa: Rr. “Ismail Qemaili“, nr. 99, Gjakovë
Personi kontaktues: Vjollca Kuqi
Tel: ++381 (0) 390 20 412
E- mail: v_kuqi@yahoo.com, ngovita@hotmail.com
Misioni: Ngritja e kualitetit të jetës individuale dhe grupore nëpërmjet edukimit
dhe programeve preventive për të rinjt dhe fëmijët.
Ombrella/Rrjeti: Junik dhe Deçan
YLLKA
Adresa: Fshati Sazli, Ferizaj
Personi kontaktues: Zejnepe Reçica
Mobil: ++377 (0) 44 280 648
Misioni: Mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe barazia gjinore
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti i gruas “AJO“
AKSIONI I RINISË SHQIPTARE “PJETËR BOGDANI“
Adresa: Lagjja “Ulpiana“, C/13, p.n., Prishtinë
Personi kontaktues: Florjan Gegoj
Tel/fax: ++ 381 (0) 38 549 253
E-mail: arshpb@yahoo.com
Misioni: Ngritja e nivelit të edukatës, kulturës dhe pasurisë shpirtërore të të
rinjve
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti Rinor i Kosovës, Rrjeti Rinor i Prishtinës
AKSIONI PËR RIVATILIZIM
Adresa: Drejtoria për ekonomi në Rahovec
Personi kontaktues: Qamil Cena
Mobil: ++377 (0) 44 203 862
E- mail: qamilcena@hotmail.com
Misioni: Zhvillimi ekonomik
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AKSIONI KOSOVAR I PËRBASHKËT - AKP
Adresa: Rr. “Skënderbeu“, nr. 277, Prishtinë
Personi kontaktues: Valbona Blaku
Mobil: ++377 (0) 44 162 570
E- mail: valbonaimc@hotmail.com
Misioni: Ngritja e kapaciteteve për të rinjtë, femrave dhe familjeve kosovare
pa dallim etnik apo religjioz
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti Rinor Kosovar
DARDANICA
Adresa: Zhegër - Gjilan
Personi kontaktues: Muhamet Haliti
Mobil : ++377 (0) 44 215 571
E- mail: muhamet@dardanica-ks-org
Web-site: www.dardanica-ks.org
Misioni : Edukimi
ERA
Adresa: Lipjan
Personi kontaktues: Labinot Shahini
Mobil: ++377 (0) 44 398 480
E–mail: ojq_era@hotmail.com
Misioni: Edukimi, shëndetësia, mbrojtja e ambientit, kultura dhe sporti.
ELITA E RINISË
Adresa: Rr. “Agron Rrahmani“, Besianë
Personi kontaktues: Edon Maloku
Mobil : ++377 (0) 44 305 511
E- mail: elita_e_rinise@yahoo.com
Misioni : Zhvillimi i rinisë në shoqëri
Rrjeti : Rrjeti i Rinor i Podujevës
THE FORUM
Adresa: Rr. “Goleshi“, 8/1; Prishtinë
Personi kontaktues: Jetmir Balaj
Tel: ++ 381 (0) 38 248 946
E-mail: theforum@ipko.org
Misioni: Monitoron strukturat qeveritare në të gjitha nivelet, organizon
trajnime, debate publike, fushata për vetëdijësim publik, programe të radios
dhe televizionit si dhe bën hulumtime dhe publikime.
INICIATIVA RINORE “ZGJOHU“
Adresa: Rr. “Vëllezërit Caka“, nr. 5, Kaçanik
Personi kontaktues: Kastriot Bushi
Mobil: ++377 (0) 44 227 604
E- mail: faktor003@hotmail.com
Misioni: Edukimi, sporti, kultura dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe
pakicave.
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INICIATIVA STUDENTORE E EVROPËS JUGLINDORE
Adresa: Qendra e Studentëve, Prishtinë
Personi kontaktues: Astrit Veliqi
Mobil: ++377 (0) 44 413 048
E- mail: asi_5v@hotmail.com
Misioni: Mbrojtja e të drejtave të njeriut, edukimi dhe të drejtat e pakicave.
SHOQATA PËR ARSIMIM TË SHOQËRISË NË LËMINË E TEKNOLOGJISË
INFORMATIVE “INFOTECH”
Adresa: Rr. “Evlia Qelebi“, Gjilan
Personi kontaktues: Bekim Dauti
Tel: ++381 (0) 280 25 944
E- mail: infotech@infotech-academy.org
Web-site: www.infotech-academy.org
Misioni: Ndërtimi i mentalitetit të shëndoshë në shoqëri për teknologjinë
informative.
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti i OJQ-ve
SHOQATA E GJUETISË “DRENICA”
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Adresa: Fshati Vërbovc, Drenas
Personi kontaktues: Adem Kastrati
Mobil: : ++377 (0) 44 207 605
Misioni: Ruajtja e florës dhe e faunës dhe ambientin jetësor.
Ombrella/Rrjeti: Federata e Gjuetarëve të Kosovës.
FORUMI DEMOKRATIK PËR SHOQËRI CIVILE _(FDSHC)
Adresa: Rr. “Ismet Gusia“, nr. 8, Ferizaj
Personi kontaktues: Admir Salihu
Mobil: ++ 377 (0) 44 224 464
E- mail: forumi_d@hotmail.com, admirf2000@yahoo.com
Misioni: Mbrojtja e të drejtave të njeriut si dhe të drejtat e pakicave
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti i OJQ-ve të Ferizajt “Fernet”
FORUMI I INICIATIVËS QYTETARE (FIQ)
Adresa: Rr. “Dëshmorët e Kombit“, përballë ndërtesës së Kuvendit Komunal
Personi kontaktues: Nazim Haliti
Tel/Fax: ++377 (0) 44 164 938
E- mail: fiqfer@hotmail.com
Misioni: Edukimi
Ombrella/Rrjeti: WBSDY, Care International, BeH & Croatia dhe KYN
FORUMI I STUDENTËVE – KAÇANIK
Adresa: Rr. “Dushkaja“, Kaçanik
Personi kontaktues: Afet Bela
Mobil: ++377(0) 44 413 048
E- mail: artbela@hotmail.com
Misioni: Edukimi, kultura dhe sporti
Ombrella/Rrjeti: Forumi i OJQ-ve në Kaçanik
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NJË PLUS DY
Adresa: Rr. “Dëshmorët e Kombit“, ndërtesa e “17 Nëntorit“, k.I,
Personi kontaktues: Armend Pajaziti
Mobil: ++377 (0)44 367 529
Web-site: www.1plus2.org
Misioni: Edukimi
Ombrella/Rrjeti: Forumi i Iniciativës Qytetare (FIQ)

Ferizaj

QENDRA RINORE PRISHTINË
Adresa: Pallati i Rinisë, k. II, Prishtinë
Persona kontaktues: Arlinda Rrustemi
Tel: ++381 (0) 38 246 104
Mobil: ++377 (0) 44 113 980
E- mail: pyc_qrp@hotmail.com
Misioni Integrimi e të rinjve në qendër si dhe zhvillimi i aktiviteteve të
ndryshme.
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti Rrinor i Kosovës
QENDRA RINORE “ARDHMËRIA”
Adresa: Rr. “Dëshmorët e Kombit“, Klinë
Personi kontaktues: Vitore Zefi
Mobil: ++377 (0) 44 352 619
E-mail: ardhmeria_kline@hotmail.com, vitorezefi@yahoo.com
Web-site: www.mikroqendra.org
Misioni : Integrimi e të rinjve në qendër, zhvillimi i aktivitete të lira.
Ombrella/Rrjeti: Anëtare e Rrjetit të Qendrave Komunitare të Kosovës dhe
Rrjeti Rinor i Klinës
QENDRA RINORE “HAREJA“
Adresa: Rr. “Drenica“, Vushtrri
Personi kontaktues: Fatmir Parduzi
Mobil: ++ 377 (0) 44 212 788
E- mail: fatmir_parduzi4@hotmail.com, harejahareja@hotmail.com.
Misioni: Problemet ose dukuritë asociale, të cilat e pengojnë jetën e të rinjve.
QENDRA RINORE “ZOOM”
Adresa: Rr. “Kongresi i IV“, nr.64, Pejë
Personi kontaktues: Nazlije Gorani
Mobil: ++ 377 (0) 44 394 196
E-mail: naska_gorani@hotmail.com
Misioni: Të drejtat e njeriut dhe barazia gjinore.
Ombrella/Rrjeti: Rjeti Rinor i Pejës.
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QENDRA RINORE “HAXHI ZEKA”
Adresa: Rr. “Ramiz Sadiku“, nr. 20, Pejë
Personi kontaktues : Gazmir Raci
Tel: ++381 (0) 39 32 776, ++ 377 (0) 44 252 303
E-mail: gazmiraci@yahoo.com, qr_haxhizeka@hotmail.com
Web-site: www.ynpe.org.haxhizeka
Misioni: Edukimi
Ombrella/rrjeti: Rrjeti Rinor i Pejës, Rrjeti Rinor Kosovar, Kosovo Initiative
Program, One World.
QENDRA E RINISË PRIZREN
Adresa: Rr. “Bazhdarhane II“, nr.4/502 – Prizren
Personi kontaktues: Bari Zenelaj
Mobil : ++377 (0) 44 153 323
Web-site: www.ycp.itgo.com
Misioni : Zhvillimi i rinisë në shoqëri
Rrjeti: Rrjeti Rinor Kosovar
QENDRA E PAVARUR KULTURORE PËR ANAMORAVE
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Adresa: Rr. “Karitasi i Kosovës“, Gjilan
Personi kontaktues: Fatmir Selimi
Tel: ++381 (0) 280 20 887, ++377 (0) 44 133 355
Misioni: Këmbimi kulturor
KËSHILLI RINOR I RAHOVECIT
Adresa: Qendra Rinore - Rahavec
Personi kontaktues: Enis Berisha
Mobil: ++377 (0) 44 204 096
Misioni: Edukimi, shëndetësia, të drejtat e pakicave, kultura dhe sporti.
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti Rinor i Rahovecit
KËSHILLI RINOR KOSOVAR
Adresa: Rr. “UÇK“. p.n., Gjakovë
Personi kontaktues: Rrezart Hoxha
Tel/Fax: ++381 (0) 390 30 053
Web–site: www.kyckosova.org
Misioni: Përfshirja e të rinjve në të gjitha instancat dhe promovimi i kapaciteteve
të adoleshentëve si dhe përfshirja e tyre në vendimarrje.
Ombrella/Rrjeti: Prishtinë, Pejë dhe Skënderaj dhe Forumi i OJQ-ve në
Gjakovë
KËSHILLI I PRINDËRVE DHE ARSIMTARËVE FERIZAJ
Adresa: Rr. “ Dëshmorët e Kombit“, Ferizaj
Personi kontaktues: Mustafë Beqiri
Misioni: Involvimi i prindërve në shkolla dhe edukimi
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SHOQATA REGJIONALE “KOLPING KOSOVA“
Adresa: Rr. “At Gjergj Fishta“, nr. 23, Prizren
Personi kontaktues: Jak Gjoni
Tel: ++381 (0) 29 45 806
E- mail: kolping.kosova@gmx.net
Web-site: www.kopling-kosova.org
Misioni : Ndërtimi i një shoqërie të shëndosh civile
Ombrella/Rrjeti: Anëtare e Kolping International dhe KYN
STUDENTËT DHE INTELEKTUALËT E RINJ (SIR)
Adresa: Rr. “Enver Topalli“, nr. 24, Ferizaj
Personi kontaktues: Shkëlzen Selmani
Mobil: ++377 (0) 44 195 880
E- mail: kizi_81@hotmail.com
Misioni: Mbrojtja e të drejtave të njeriut, edukimi, zhvillimi ekonomik dhe
kultura.
PR-TECH
Adresa: PR-TECH, Prishtinë
Personi kontaktues: Genc Doko e Betim Deva
E-mail: betim@pr-tech.net, gdk@pr-tech.net
Web-site: www.pr-tech.net
Misioni: Nxitja e njohurive për Teknologjinë Informative
ORGANIZATA RINORE “ETIKA”
Adresa: Lagjja “Kodra e Diellit”, rr. 3, hy. VIII, nr. 3A, Prishtinë
Personi kontaktues: Ylber Berisha
Mobil: ++377 (0) 44 328 647, 044 208 666
E- mail: etika@ngo-etika.org;
Web-site: www.ngo-etika.org
Misioni: Arsimimi dhe gazetaria, kultura, barazija gjinore, turizmi, sporti,
rekreacioni dhe shëndetesia.
FËMIJËT KOSOVARE DHE EVROPIANË PËR TË DREJTAT E TYRE
Adresa: Rr. “Sefedin Laçi“, nr. 96, Prizren
Personi kontaktues: Mitat Bytyqi
Tel: ++381 (0) 29 43 897, 31 155
Mobil: ++377 (0) 44 336 147
E- mail: kchechr90@hotmail.com
Misioni: Mbrojtja e fëmijëve dhe të rinjve që nga lindja e deri në moshën 24
vjeçare, në mënyre ligjore, shëndetësore dhe pedagogjike.
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FORCA E RINISË
Adresa: Rr. “A.Bajrami“, Kaçanik
Personi kontaktues: Faruk Raka
Mobil: ++ 377 (0) 44 225 108
Fax: ++381 (0) 290 80 112
E- mail: f_raka@hotmail.com
Misioni: Sporti
Ombrella/Rrjeti: Forumi i OJQ-ve në Kaçanik
ME DORË NË ZEMËR
Adresa: Rr. “Dukagjini“, Mitrovicë
Personi kontaktues: Shqipe Qarkaj
Mobil: ++ 381 (0) 63 70 39 080
E- mail: shqipe26@hotmail.com
Web-site : www.mdnz_ojq.tk
Misioni: Mbrojtja e të drejtave të njeriut, edukimi dhe mbrojtja e ambientit.
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti Rinor i Kosovës
NIRVANA CLUB
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Adresa: Hotel “Parku“, nr. 97, Rahovec
Personi kontaktues: Dritan Kerqaku
Mobil: ++ 377 (0) 44 203 997
E- mail: driton_2003@yahoo.com
Misioni: Edukimi, mediat dhe kultura
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti Rinor Kosovar
MILENIUMI I RI
Adresa: Lagjja “Dardania“, rr. “Lekë Dukagjini“, objekti I B, lokali nr.3
Personi kontaktues: Nehat Blacaku
Mobil: ++ 377 (0) 44 307 533 – 044 318 481
E- mail: ojqmileniumiiri@hotmail.com
Web-site: www.mileniumi.com
Misioni: Zhvillimi dhe avancimi i shoqërisë civile në Kosovë
Ombrella/rrjeti: Rrjeti Rinor i Kosovës, Rrjeti Rinor i Prishtinës
QENDRA E PAVARUR KULTURORE INFORMATIVE RINORE – ELITA
Adresa: Shtëpia e kulturës “Gursel e Bajram Sulejmani”, Viti
Personi kontaktues: Emrush Azemi
Mobil: ++377 (0) 44 194 047
E- mail: e-viti@yahoo.com
Misioni: Ngritja e kapaciteteve të OJQ-ve, edukimi, mediat, kultura.
Ombrella/Rrjeti: AVOKO
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QENDRA RINORE - GJILAN
Adresa: Rr. “Skënderbeu“, p.n., Gjilan
Personi kontaktues: Afërdita Syla
Tel: ++381 (0) 280 26 501
Mobil: ++377 (0) 44 111 330
E- mail: gjilanyouthcenter@hotmail.com
Misioni: Avancimi i të rinjve në shoqëri
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti Rinor Kosovar, Rrjeti Rinor Gjilan
QENDRA RINORE “4 DËSHIRAT”
Adresa: Gjurgjevik i Vogël, Klinë
Personi kontaktues: Shefqet Elezi
Mobil: ++ 377 (0) 44 352 620
E-mail: perspektiva4@yahoo.com
Web-site: www.mikroqendra.org
Misioni: Integrimi i minoriteteve dhe të rinjve në shoqërinë demokratike.
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti Rinor Kosovar, Rrjeti Rinor i Klinës
QENDRA RINORE “AT LORENC MAZREKU“
Adresa: Rr. “Ish - Boro Vukmiroviq“, nr.191, Pejë
Personi kontaktues: Rudolf Krasniqi
Tel/Fax: ++ 381 (0) 39 31 388
Mobil: ++377 (0) 44 199 430
E- mail: atelorencmazreku@hotmail.com
Ëeb-site: www.atelorencmazreku.com
Misioni: Aktivizimi i rinisë, zhvillimi i sportit, artit, kulturës, ndërtimi i tolerancës
ndërmjet të rinjve, largimi i fëmijëve dhe rinisë nga dukuritë devijante dhe
mbrojtja e ambientit.
Ombrella/Rrjeti: YMCA, 4 Motrat, KRP dhe Rrjeti Rinor i Kosovës
QENDRA PSIKO-SOCIALE “SHTEPIJA E SHOKËVE”
Adresa: Sheshi “Agim Hajrizi“, p.n., Mitrovicë
Personi kontaktues: Hajrullah Mustafa
Tel: ++381 (0) 28 33 811
Mobil: ++377 (0) 44 273 552
E- mail: shtepijaeshokeve@hotmail.com
Misioni: Ngritja e kapaciteteve të OJQ-ve, mbrojtja e të drejtave të njeriut
dhe edukimi.
Ombrella/Rrjeti: OJQ “Migros“
QENDRA KOSOVARE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR
Adresa: Lagjja “Dardania“, IX-43, Gjilan
Personi kontaktues: Enver Keqiku
Mobil: ++377 (0) 44 177 320
E- mail: kcic_gjilan@hotmail.com
Misioni: Krijimi i paqes nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme me të rinjtë.
Ombrella/rrjeti: Rrjeti për avokim “Advonet”, Gjilan
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SHOQATA KULTURORE ARTISTIKE “DASMA E
KARADAKUT”
Adresa: Rr. “Dardania“, 6/10, Gjilan
Personi kontaktues: Ruzhdi Gagica
Mobil: ++ 377 (0) 44 154 092
E- mail: ruzhdi_gagica@hotmail.com
Misioni: Kultivimi dhe aktivitetet kulturoro-artistike të këngëve dhe valleve si
dhe trajnimi i të rinjve.
Ombrella/Rrjeti: SHKA “Shabani”, Kumanovë
SHOQATA BAMIRËSE E ARSIMITARËVE TË KOSOVËS
Adresa: Rr. “Arbëria“, nr. 16, Gjilan
Personi kontaktues: Avdullah Pireva
Tel: ++381 (0) 280 25 499
Mobil:++377 (0) 44 178 036
E- mail: shbak_apireva@hotmail.com
Misioni: Avancimi i sistemit të arsimit në Kosovë, ambienti, të drejtat e fëmijëve
dhe barazia gjinore.
Ombrella/Rrjeti: Anëtare e Forumit të Shoqatave Komunale
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QENDRA RINORE “LIVOÇI E EPËRM“
Adresa: Livoç i Epërm
Personi kontaktues: Xhemajl Nuredini
Mobil : ++377 (0) 44 125 695 – ++381 (0) 280 28 124
Misioni : Edukimi
Rrjeti: Unioni Rinor Rural
QENDRA RINORE “ LIVOÇI I POSHTËM”
Adresa: Livoç i Poshtëm - Gjilan
Personi kontakt: Behar Ramadani
Tel : ++381 (0) 280 26 344
E- mail: behar_rer@yahoo.com
Misioni : Edukimi
Rrjeti: Rrjeti i të Rinjve të komunës së Gjilanit
SHOQATA RINORE “RRUGËTIMI”
Adresa: Lagja “Ulpiana“, rr. “Imzot Nikëprelaj“, nr. 9/6, Prishtinë
Personi kontaktues: Driton Ejupi
Tel: ++381 (0) 38 244 822
Mobil: ++377 (0) 44 398 062
E- mail: ojq_rrugetimi_04_2005@hotmail.com
Misioni: Edukimi, shëndetësia, personat me aftësi të kufizuara, zhvillimi
ekonomik, mbrojtja e ambientit dhe të drejtat e fëmijëve.

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë
QENDRA E ARTIT BASHKËKOHORË
Adresa: Pallati i Rinisë, Prishtinë
Personi kontaktues: Visar Mulliqi
Mobil: ++377 (0) 44 167 735
E-mail: cacprishtina@email.com
Misioni: Kultura
RRJETI I AKSIONIT KOSOVAR – KAN
Adresa: Lagjja “Dardania“, rr. “Kroi i Bardhë“, nr. 76, Prishtinë
Personi kontaktues: Albin Kurti
Tel: ++381 (0) 38 541 411
Web-site: www.KAN-KS.org.
Misioni: Mbrojtja e të drejtave të njeriut, edukimi, të drejtat e pakicave, kultura
dhe drejtësia sociale.
THE FOCUS
Adresa: Lagjja “Dardania“, Prishtinë
Personi kontaktues: Burim Haxholli
Mobil: ++377 (0) 44 421 723
E- mail: focus_ngo@hotmail.com
Misioni: Mbrojtja e të drejtave të njeriut, shëndetësia, mbrojtja e ambientit
dhe të drejtat e fëmijëve.
Ombrella/rrjeti: Rrjeti Rinor i Kosovës, Forumi për Mbrojtjën e të Drejtave të
Fëmijëve, Rrjeti Global për Një Botë Më të Mirë.
TË PUNOJMË SË BASHKU
Adresa: Rr. “ 1 Maji“, nr.17, Rahavec
Personi kontaktues: Shefqet Cena
Mobil: ++377 (0) 44 204 408
Misioni: Edukimi, shëndetësia, zhvillimi ekonomik, mbrojtja e ambientit dhe të
drejtat e pakicave
ORGANIZATA STUDENTORE “1 Tetori“
Adresa: Mihaliq, Vushtrri
Personi kontaktues: Muharem Mustafa
Mobil: ++377 (0) 44 360 881
E- mail: os_t@lycos, muharemmustafa@lycos.co
Misioni: Edukimi i të rinjve
ORGANIZATA RINORE PËR INTEGRIME NDËRKULTURORE
Adresa: Rr. “Prishtina“, nr. 33, Gjilan
Personi kontakt: Valon Bucaliu
Mobil: ++377 (0) 44 264 322
E-mail: orin_gl@hotmail.com
Misioni: Edukimi, kultura, sporti etj.
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PAQJA
Adresa: Brod, Shtërpcë
Personi kontaktues: Arsim Ymeri
Mobil: ++377 (0) 44 227 698
E- mail: orp_paqja@hotmail.com
Misioni : Mbrojtja e të drejtave të njeriut, edukimi, mbrojtja e ambientit, të
drejtat e pakicave dhe të drejtat e fëmijëve.
Ombrella/Rrjeti: Forumi Brod, Sharri, Këshilli Rinor
REFORMAT PËR SHOQËRI TË SHËNDOSHË
Adresa: Rr. “Dardania II“, rr. 7/45, Gjilan
Personi kontaktues: Limon Osmani
Mobil: ++377 (0) 44 260 803
E-mail: reformat@yahoo.com
VIZIONI RINOR I JANJEVËS
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Adresa: Janjevë, Lipjan
Personi kontaktues: Ramiz Gashi
Mobil: ++377 (0) 44 251 068
E- mail: janjevo_yvizion@hotmail.com
Misioni: Integrimi i të rinjve të të gjitha komuniteteve
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti Rinor i Kosovës
VIZIONI I SHEKULLIT 21 D
Adresa: Sheshi “Mentor Tola”, Deçan
Personi kontaktues: Artan Krasniqi
Mobil: ++377 (0) 44 270 923
E- mail: vizioniishekullit21@hotmail.com
Misioni: Përparimi i barazisë gjinore.
Ombrella/Rrjeti: Anëtar i Rrjetit Rinor të OJQ-ve në Deçan
VIZIONI I RI 2000 +
Adresa: Rr. “Marin Baleti“, p.n., Gjakovë
Personi kontaktues: Erzen Vala
Mobil: ++377 (0) 44 188 530
E- mail: erzenvala@yahoo.com
Misioni: Zhvillimi i vlerave kulturore.
Ombrella/Rrjeti: Forumi i OJQ-ve Gjakovë
SYRI I RINISË
Adresa: Qendra e kulturës, k.II - Skënderaj
Personi kontaktues: Ylber Halili
Mobil : ++377 (0) 44 131 081
E- mail: syririnise_2001@hotmail.com
Misioni : Zhvillimi i të rinjve në shoqëri
Rrjeti: Forumi i OJQ-ve në Skënderaj

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë
YOUTH ENERGY
Adresa: Rr. “Skënderbeu“, p.n., Besianë
Personi kontaktues: Gëzim Visoka
Mobil: ++377 (0) 44 403 118; 319 951
E- mail: ngo_youthenergy@yahoo.com
Misioni: Integrimi i të rinjve në shoqëri, hulumtimi i opinionit publike.
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti Rinor i Besianës dhe Rrjeti Rinor i Kosovës
VIZIONI DREJT ARDHMËRISË
Adresa: Rr. “Tirana“, nr. 15, përballë Kuvendit Komunal në Shtime
Personi kontaktues: Halil Halili
Mobil: ++377 (0) 44 222 456 ; 044 121 701
E- mail: visioni_d_a@hotmail.com, visioni_d_a@yahoo.com
Misioni: Edukimi, avokimi, ngritja e kapaciteteve të OJQ-ve dhe të drejtat e
pakicave
YMCA
Adresa: Rr. “Ali Kelmendi“, nr. 35, Prishtinë
Personi kontaktues: Murat Bajrami
Mobil: ++377 (0) 44 310 231; ++381 (0) 63 800 39 13; 063 800 39 13
E-mail: ymca_ks@yahoo.com
Web-site: www.ymcaks.com
Misioni: Ngritja e shpirtit, mendjes dhe trupit.
Ombrella/Rrjeti: YMCA, EURO 26
ASOCIACIONI I PARAPLEGJISTËVE DHE I FËMIJËVE TË PARALIZUAR TË
KOSOVËS – HANDIKOS
Adresa: Lagjja “Dardania“, IV/7, lam. D2, Prishtinë
Personi kontaktues: Halit Ferizi
Tel: ++ 381 (0) 38 550 834; 548 327
E-mail: handikos@ipko.org
Misioni: Paradalimi i aftësisë së kufizuar, promovimi i ofrimit të shërbimeve si
dhe njohja dhe pjesëmarrja e plotë të personave me aftësi të kufizuara.
Ombrella/Rrjeti: Forumi për të Drejtat e Fëmijve, zyre në tërë Kosovën
ASOCIACIONI I PARAPLEGJISTËVE DHE I FËMIJËVE TË PARALIZUAR TË
KOSOVËS – HANDIKOS
Adresa: Shtëpia e kulturës “Xheladin Kurtaj”, Kaçanik
Personi kontaktues: Sherif Baftiu
Tel: ++ 377 (0) 44 235 717
Misioni: Paradalimi i aftësisë së kufizuar, promovimi, ofrimi i shërbimeve,
njohja dhe pjesëmarrja e plotë të personave me aftësi të kufizuara.
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SHOQATA E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA “HENDIFER”
Adresa: Rr. “Ramadan Rexhepi“, nr. 1, Ferizaj
Personi kontakt: Xhevat Islami
Tel/Fax: ++381 (0) 290 21 374
Mobil: ++ 377 (0) 44 226 923
E- mail: ngo_hendifer@htomail.com
Misioni: Personat me aftësi të kufizuara, shëndetësia, mbrojtja e të drejtave
të njeriut dhe edukimi.
Ombrella/Rrjeti: “Uniteti”
ASOCIACIONI PËR ZHVILLIM DHE EDUKIM SHËNDETËSOR- AHED
Adresa: Rr. “Ismail Qemali“, nr. 54, Gjakovë
Personi kontaktues: Ilir Tarani
Tel: ++381 (0) 390 20 869
E- mail: ahed_org@yahoo.com
Misioni: Shëndetësia
Ombrella/Rrjeti: Forumi i OJQ-ve Gjakovë
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ANTI DUHAN, ALKOOL, NARKOMANI DHE
SIDA – ANTIDANS
Adresa: Sheshi “Zahir Pajaziti“, ish- ndërtesa e Eksimkosit, k.2, Prishtinë
Personi kontaktues: Izet Sadiku
Tel: ++377 (0) 44 124 029
E- mail: antidans_99@hotmail.com
Misioni: Luftimi dhe parandalimi i dukurive siç janë : droga, duhani, alkooli
dhe SIDA.
Ombrella/Rrjeti: Komiteti Kosovar për HIV/AIDS.
HEALTH OF POPULATION – HOP
Adresa: Rr. “Hasan Prishtina“, nr.12., Gjakovë
Personi kontaktues: Jeton Zarari
Tel: ++381 (0) 390 23 323
Mobil: ++ 377 (0) 44 188 010
E- mail: jetonzarari@yahoo.com
Misioni: Edukimi shëndetësor, projekte medicinale të specifikuara dhe të
detajizuara.
PSIKOTERAPIA
Adresa: Rr. “Hysni Curri“, nr. 4., Prishtinë
Personi kontaktues: Abaz Osmani
Tel: ++381 (0) 38 550 901
Mobile : ++377 (0) 44 168 167
E- mail: psikoter_pr@hotmail.com
Misioni: Zhvillimet shoqërore demokratike, luftimi i dukurive negative te të
rinjtë, siç është narkomania, shëndeti mental, pastaj të drejtat e njeriut, ruajtja
e ambientit etj.
Ombrella/Rrjeti: Anëtare e Rrjetit Rinor

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë
SHOQATA PËR NDIHMË PSIKOSOCIALE PËR FËMIJËT DHE FAMILJEN
Adresa: Gjakovë
Personi kontaktues: Lulzim Q. Arapi
Tel: ++381 (0) 390 24 046
Mobil: ++377 (0) 44 122 662
E- mail: lulqa@hotmail.com
Misioni: Mbrojtja e të drejtave të njeriut, edukimi, shëndetësia, personat me
aftësi të kufizuara, të drejtat e fëmijëve, shëndeti mental.
SHOQATA E TË VERBËRVE DHE ATYRE ME TË PAMUR
TË DOBËSUAR TË KOSOVËS
Adresa: Rr. “Anton Qetta“, nr. 18/1, Gjakovë
Personi kontaktues: Nexhmedin Canhasi
Tel/Fax: ++381 (0) 390 21 370
Mobil: ++ 377 (0) 44 239 350
E- mail: teverbritgjakove@hotmail.com
Misioni: Edukimi, personat me të pamurit e dobësuar.
Ombrella/Rrjeti: Forumi i OJQ-ve - Gjakovë
SHOQATA E TË VERBËRVE – KAÇANIK
Adresa: Hani i Elezit
Personi kontaktues: Shaban Loçi
Mobil: ++377 (0) 44 325 666
Misioni: Personat me aftësi të kufizuara
Ombrella/Rrjeti: Forumi i OJQ-ve - Kaçanik
QENDRA PËR PLANIFIKIMIN E SHËNDOSHË TË FAMILJES
Adresa: Rr. “Rexhep Luci“, Prishtinë
Personi kontaktues: Shpresa Hoxha
Tel/Fax: ++381 (0) 38 223 643
Misioni: Edukimi dhe informimi shëndetësor
QENDRA NDËRKOMBËTARE KUNDËR STRESIT
Adresa: Rr. “Arbëria“, nr. 116 - Gjilan
Personi kontaktues: Dr. Rabit Sadiku
Tel : ++381 (0) 280 20 642 - ++377 (0) 44 151 733
E- mail: qnks_icsm@hotmail.com
Misioni: Shëndetësia
QENDRA PËR REHABILITIMIN E NËNËS DHE FËMIJËS
Adresa: Shtime
Personi kontaktues: Lumturije Mulaj - Shahini
Mobil: ++377 (0) 44 184 818
E- mail: lumturiesh@hotmail.com
Misioni: Barazia gjinore
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SHOQATA E PERSONAVE ME HENDIKEP DHE AFTËSI TË KUFIZUARA E
KOSOVËS
Adresa: Rr. “Pal Palucaj“, nr.40, Prishtinë
Personi kontaktues: Agim Vatovci
Tel: ++381 (0) 38 540 294
Mobil: ++377 (0) 44 332 480
E- mail: gimi_mda@yahoo.com
Misioni: Arsimimi i personave me aftësi të kufizuara, punësimi i personave me
hendikep dhe aftësi të kufizuara të Kosovës, kujdesi shëndetësor, integrimi i
personave me hendikep në shoqëri.
SHOQATA E TË VERBËRVE DHE ME TË PAMË TË DOBËSUAR E KOSOVËS
Adresa: Rr. “Ali Hadri“, nr. 8/A, Prishtinë
Personi kontaktues: Hasan Mehmetaj
Mobil: ++ 377 (0) 44 185 275
E-mail: shvpdk@hotmail.com
Misioni: Inkuadrimi i të verbërve në shoqëri
ZGJIMI DHE JETA
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Adresa: Rr. “28 Nëntori“, nr. 228 - Gjilan
Personi kontakt: Naim Bllaca
Tel: ++377 (0) 44 250 270
E- mail: zgjimidhejeta@hotmail.com
Misioni: Shëndetësia
MBROJTJA E AMBIENTIT DHE REHABILITIM - MAR
Adresa: Rr. “Sadik Pozhegu“, nr. 13, Gjakovë
Personi kontaktues : Butrint Batalli
Tel/Fax: ++381 (0) 390 24 238
Mobil: ++ 377 (0) 44 118 317
E- mail: mar_kosova@hotmail.com;
Web-site: www.sharri.net/mar
Misioni: Promovimi dhe prezentimi i praktikave të zhvillimit të qëndrueshëm
në Kosovë duke krijuar mekanizma për bashkëpunim me qytetarët, OJQ-të,
bizneset dhe autoritetet.
Ombrella/Rrjeti: www.sharri.net, Forumi i OJQ-ve të Gjakovës, Koalicioni për
Konventën e Aarhusit, Rrjeti Rinor Kosovar, Rrjeti Rinor i Gjakovës.
AKSIONI PËR ZHVILLIMIN E SHOQËRISË
Adresa: Rr. “Brigada 142 - Mehë Uka“, nr.99, Mitrovicë
Personi kontaktues: Sabri Shabani
Tel: ++ 381 (0) 28 35 140
Mobil: ++377 (0) 44 294 255
E-mail: asdmitrovica@yahoo.com
Web-site: www.asdkosova.org
Misioni: Ndërtimi i shoqërisë civile me institucione llogaridhënëse që u
përgjigjen nevojave të të gjitha nevojave të komunitetit.

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë
SHOQATA EKOLOGJIKE “EKOKLINA”
Adresa: Lagjja “Ulpiana“,U-3, lam.C, nr.3), shkolla e mesme”Luigj Gurakuqi” në Klinë
Personi kontaktues: Tafë Veselaj
Tel: ++ 381 (0) 38 227 026
Mobil: ++377 (0) 44 349 780
E-mail: ekoklina@yahoo.com, tafveseli@hotmail.com
Misioni: Mbrojtja e mjedisit
SHOQATA EKOLOGJIKE “SHK”
Adresa: Rr. “Rugova“, nr. 27, Prizren
Personi kontaktues: Naser Bresa
Mobil: ++377 (0) 44 155 160
E- mail: n_bresa@yahoo.com
Misioni: Mbrojtja e mjedisit
Ombrella/Rrjeti: www.sharri.net, TEEF
SHOQATA E EKOLOGËVE TË KOSOVËS
Adresa: Prishtinë
Personi kontaktues: Bexhet Mustafa
Tel: ++381 (0) 38 249 873
Mobil: ++377 (0) 44 129 671
E- mail: bexhetm@yahoo.com
Misioni: Mbrojtja e ambientit
Ombrella/Rrjeti: www.sharri.net
SHOQATA EKOLOGJIKE “SHARRI”
Adresa: Fshati Brod, Shtërpcë
Personi kontakt: Avni Limani
Mobil: ++377 (0) 44 219 327
E- mail: avni_limani@hotmail.com
Misioni: Mbrojtja e ambientit
SHOQATA E MALORËVE “GURI I SHENJTË“
Adresa: Shtime
Personi kontaktues: Emrush Xhema
Mobil: ++ 377 (0) 44 323 339
Misioni: Mbrojtja e ambientit
SHOQATA E GJAHTARËVE “PETRITI”
Adresa: Rr. “Tirana“, Shtime
Personi kontaktues: Arif Beqa
Mobil: ++377 (0) 44 201 948
E- mail: arif_beqa@hotmail.com
Misioni: Mbrojtja e ambientit
Ombrella/Rrjeti: Federata e Gjahtarëve të Kosovës
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RRJETI ELEKTRONIK I ORGANIZATAVE MJEDISORE –
SHARRI.NET
Adresa: Lagjja “Kodra e Diellit“, rr. III, L.26, Prishtinë
Personi kontaktues: Burim Leci
Tel : ++381 (0) 38 552 123
E- mail: info@sharri.net
Web-site: www.sharri.net
Misioni: Mbrojtja e ambientit, ngritja e kapaciteteve të OJQ-ve mjedisore.
Ombrella/Rrjeti: Balkan Bytes
QENDRA RAJONALE E MJEDISIT PËR EVROPËN QENDRORE DHE
LINDORE
Adresa: Lagjja “Bregu i Diellit“, rr.3, Lam. 26 , Po Box 160 - Prishtinë
Perosni kontaktues: Zeqir Veselaj
Mobil : ++381 (0) 38 552 123
E- mail: zveselaj@kos.rec.org
Misioni : Mbrojtja e ambientit
DRITA E DITURISË
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Adresa: Rr. “Morava“, nr. 10, shkolla fillore “Musa Zajmi”, Gjilan
Personi kontaktues: Halim Isufi
Tel: ++381 (0) 280 20 733
Misioni: Ngritja e cilësisë së arsimit
Ombrella/Rrjeti: Malopojska nga Polonia dheKECc
FONDACIONI MUZIKOR KOSOVAR
Adresa: Rr. “Ramiz Sadiku“, 16/9, Prishtinë
Personi kontaktues: Sihana Badivuku
Mobil: ++377 (0) 44 161 744 – 114 234
Misioni: Edukimi dhe kultura
SHOQATA PËR EKONOMI, EDUKIM, KULTURË dhe SPORT “SANI”
Adresa: Rr. “Faredin Hoti“, nr. 67, Prizren
Personi kontaktues: Muhamet Ahmeti
Tel: ++381 (0) 29 31 724;
Mobil: ++377 (0) 44 337 531; 044/390 479
E- mail: sani_mumin@hotmail.com, mumo24565@hotmail.com
Misioni: Avancimi i vlerave kulturore
DOKUFEST
Adresa: Rr. “Bingeni“, B1/10, Prizren
Personi kontaktues: Eroll Shporta
Mobil: ++377 (0) 44 184 616
E-mail: info@dokufest
Web-site: www.dokufest.com
Misioni: Promovimi i vlerave kulturore
Ombrella/Rrjeti: Advocates of Culture, Tirana Film Festival, Sarajevo Film
Festival, Iniciativa Rajonale e Vojvodinës.

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë
FASH & ART
Adresa: Rr. “Kosova“, nr.19, Prishtinë
Personi kontaktues: Fatmire Shehu
E-mail: fatmireshehu@hotmail.com
Misioni: Ruajtja e traditës kombëtare dhe promovimi i traditës kombëtare, artit
tradicional nëpërmjet punimeve astistike nga lëkura.
LABORATORIUMI PËR ARTE VIZUELE
Adresa: Rr. “Sylejman Vokshi“, Ll. 2, lokali në bodrum, Prishtinë
Personi kontaktues : Valbona Shujaku
Tel: ++381 (0) 38 245 748
E- mail: info@tonetube.net
Misioni: Kultura
KLUBI I ARTISTËVE DHE GAZETARËVE “RRJEDHA”
Adresa: Rr. “Fehmi Lladrovci“, k. I/2, Prishtinë
Personi kontaktues: Njazi Ramadani
Mobil: ++377 (0) 44 125 733
E-mail: rrjedha_press@hotmail.com
Misioni: Ngritja e kapaciteteve të OJQ-ve, mbrojtja e të drejtave të njeriut,
edukimi, mediat, kultura dhe sporti
GJILAN
Adresa: Rr. “Adem Jashari“, nr. 114 - Gjilan
Personi kontaktues: Muahmet Halili
Tel : ++381 (0) 280 20 073 - ++377 (0) 44 177 281
E- mail: muhamethalili@yahoo.com, radio_gjilani@hotmail.com
Misioni : Mediat
SHOQATA “ DRITA GJILAN”
Adresa: Rr. “Ymer Prizreni“
Personi kontaktues: Zekirja Abdullahu
Tel: ++ 377 (0) 44 166 586
E- mail: zekirja_a@hotmail.com
Misioni: Promovimi i vlerave kulturore
SHOQATA E GJUETARËVE “PASHTRIKU”
Adresa: Rr. “Nëna Tereze“, p.n., Gjakovë
Personi kontaktues: Halim Çarkaxhija
Tel: ++ 381 (0) 390 20 150
E- mail: pashtriku_hunters@hotmail.com
Misioni: Mbrojtja e ambientit, ruajtja dhe kultivimi i florës dhe faunës dhe
gjuetia
Ombrella/Rrjeti: Anëtare e Forumit të OJQ-ve të Gjakovës
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SHOQATA E PESHKATARËVE SPORTIV
Adresa: Rr. “A. Bajrami“, p.n., Kaçanik
Personi kontaktues: Kadrush Dogani
Mobil : ++377 (0) 44 235 714
Misioni: Mbrojta e ambientit dhe sporti
Ombrella/Rrjeti: Forumi i OJQ-ve në Kaçanik
QENDRA PËR EDUKIM TEKNIKE
Adresa: Rr. “28 Nëntori“, Gjilan
Personi kontaktues: Sabit Zymberi
Tel : ++381 (0) 280 20 003, ++377 (0) 44 144 997
Misioni : Edukimi teknik
QENDRA PËR STUDIME HUMANISTIKE “GANI BOBI“
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Adresa: Rr. “Sylejman Vokshi“, Ll.2 (në bodrum), Prishtinë
Personi kontaktues: Astrit Salihu
Tel/fax: ++ 381 (0) 38 245 749
Web-site: www.ganibobi.org
Misioni: Edukimi, mediat dhe kultura.
SPORTI DHE KULTURA PËR PAQE NË BALLKAN
Adresa: Rr. “Stadiumi“, nr.69, Mitrovicë
Personi kontaktues: Adem Dauti
Mobil: ++377 (0) 44 146 647
E- mail: scpbalkan@hotmail.com
Misioni: Avancimi i bashkëjetesës nëpërmjet sportit dhe kulturës
SHOQATA PËR KULTIVIMIN E ARTIT SKENIK DHE FILMIK “SYTHI”
Adresa: Rr. “Afrim Loxha“, ndërtesa III, nr.1, Prishtinë
Personi kontaktues: Fadil Hysaj
Mobil: ++377 (0) 44 124 021
E- mail: hysaj@hotmail.com
Misioni: Kultivimi, avancimi dhe përhapja e vlerave të artit skenik dhe filmik
në Kosovë.
SHOQATA E KREATORËVE DHE MODELUESVE TË KOSOVËS “ARS”
Adresa: Sheshi “Haxhi Zeka“, rr. “17 Nëntori“, nr. 3/21, Pejë
Personi kontaktues: Vullnet Begolli
Mobil: ++377 (0) 44 220 936
E- mail: ars_kosova@hotmail.com
Misioni: Krijimi,aplikimi kreativ dhe modelimi artistik i modës bashkëkohore
Ombrella/Rrjeti: Forumi i OJQ-ve të Pejës me rajon
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PROMOTE ARTY
Adresa: Prishtinë
Personi kontaktues: Vigan Kastrati
Tel: ++377 (0) 44 209 334
Web-site: www.promotearty.org
Misioni: Promovimi i vlerave kulturore
IPKO INSTITUTE
Adresa: Biblioteka Kombëtare dhe Universitare, K. I 4, Prishtinë
Personi kontaktues: Visar Jasiqi
Tel: ++381 (0) 38 244 264 – 244 265
E-mail: info@ipkoinstitute.org
Web-site: www.ipkoinstitute.org
Misioni: Ndihma në sigurimin e mjeteve, diturisë dhe mjedisit të duhur për
pjesmarrjen e Kosovës në shoqërinë globale informative.
ARDHMËRIA E QYTETIT TË FERIZAJT
Adresa: Rr. “Dëshmorët e Kombit“, ndërtesa e ndërmarrjes “17 Nëntori“, k.IV
- Ferizaj
Personi kontaktues: Driton Ramadani
Tel: ++381 (0) 290 20 319
Misioni : Mediat
Ombrella : Shtime- Adifete Beqa
ASOCIACIONI I MEDIAVE TË PAVARURA ELEKTRONIKE TË KOSOVËS
Adresa: Lagjja “Qyteza Pejton“, rr. “Bell Popova“, Prishtinë
Personi kontaktues: Ardita Zejnullahu
Tel: ++381 (0) 38 244 533
E- mail: ampek_ampek@gmail.com
Misioni: Promovimi i veprimtarisë së lirë, të pavarur dhe profesionale të të
gjitha mediave elektronike në sektorin privat.
Ombrella/Rrjeti: SEENAPB (Southern European Network of Associations of
Private Broadcasters).
ASOCIACIONI PËR TRAJNIME, HULUMTIME DHE AVOKIM SOCIAL
Adresa: Lagjja “Ulpiana“, rr. “Mark Dizdari“, D-6, hy.III, Nr.2, Prishtinë
Personi kontaktues: Shpëtim Bylykbashi
Tel : ++381 (0) 38 540 686
E- mail: astra_kos@hotmail.com
Misioni: Mirëqenia dhe mbrojtja sociale
Ombrella/Rrjeti: Forumi për Mbrojtjen e Fëmijëve
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ASOCIACIONI I ARKITEKTËVE TË KOSOVËS
Adresa: Prishtinë
Personi kontaktues: Florina Jerliu
Mobil: ++377 (0) 44 122 151
E-mail: arkitekt_k@hotmail.com
Misioni: Nxitja e arkitektëve në zhvillimin e iniciativës krijuese dhe angazhimi
në avancimin e arkitekturës.
ASOCIACIONI I JURISTËVE TË RINJ TË KOSOVËS
Adresa: Sheshi “Bill Klinton“, hy. 30/2, Prishtinë
Personi kontaktues: Fatmir Geca
Mobil: ++377 (0) 44 168 526
E-mail: younglawyers_kosova@yahoo.com
Misioni: Avancimi i pozitës të juristëve të rinj, mbrojtja e konsumatorit dhe
menaxhimi i konflikteve, zhvillimi i sistemit ligjor dhe praktikës demokratike.
Ombrella/Rrjeti: European Young Bar Association - EYBA
ASOCIACIONI I VËZHGUESVE TË KOSOVËS
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Adresa: Rr. “Skënderbeu“, nr. 277 - Prishtinë
Personi kontaktues: Blerim Blaku
Mobil : ++377 (0) 44 162 187
E- mail: blerimblaku@yahoo.com
Misioni : Edukimi
Rrjeti : Rrjeti i Vëzhguesve të Kosovës
INICIATIVA RURALE “RURALIN”
Adresa: Zhegër - Gjilan
Personi kontaktues: Ibrahim Aliu
Mobil: ++377 (0) 44 211 794
E- mail: shkathtesia@hotmail.com
Misioni: Rimëkëmbja e bujqësisë
KLUBI I GAZETARËVE “BEQIR MUSLIU”
Adresa: Gjilan
Personi kontaktues: Musa Sabedini
Tel: ++381 (0) 280 23 774
Mobil: ++377 (0) 44 132 402
Misioni: Mediat
Ombrella/Rrjeti: AGPK
KLUBI I GAZETARËVE “FENIKSI”
Adresa: Rr. “Tirana“, Shtime
Personi kontaktues: Lulzim Sahiti
Mobil : ++377 (0) 44 201 984
E- mail: lulzimsahiti@hotmail.com
Misioni : Mediat

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë
LIDHJA E GAZETARËVE TË MITROVICËS
Adresa: Qendra e Kulturës, nr. 84, Mitrovicë
Personi kontaktues: Çerkin Ibishi
Mobil: ++377 (0) 44 165 685
E-mail: c_ibishi@hotmail.com
Misioni: Mbrojtja e së drejtës së lirisë së shprehjes dhe informimit, si dhe
mbrojtja e së drejtës së gazetarëve.
MEDICA KOSOVA
Adresa: Rr. “Luigj Gurakuqi“, nr.39,Gjakovë
Personi kontaktues: Veprore Shehu
Tel: ++381 (0) 390 21 139
E- mail: medicam_kosova@yahoo.com
Misioni: Përmirësimi i shëndetit fizik dhe mental të femrave të traumatizuara
gjatë luftës dhe reduktimi i simptomeve traumatike te femrat që kanë
perjetuar dhunë seksuale gjatë luftës.
Ombrella/Rrjeti: RRGGK dhe KWI
ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS
Adresa: Rr. “Qamil Hoxha“, nr.10/3, Prishtinë
Personi kontaktues: Adem Vokshi
Tel: ++381 (0) 38 244 586 / 243 717
E- mail: oak_pr@hotmail.com
Misioni: Mbrojtja e të drejtave të njeriut.
RIMËKËMBJA E BUJQËSISË
Adresa: Rr. “Hajdin Berisha“, nr.24, Suharekë
Personi kontaktues: Bexhet Basha
Mobil: ++377 (0) 44 184 416
E- mail: rimekembjab@hotmail.com, bexhetbasha@hotmail.com
Misioni: Rimëkëmbja e bujqësisë në regjionin e komunës së Therandës.
Ombrella/Rrjeti: Anëtare e rrjetit të OJQ-ve të Kosovës
SHOQATA E AFARISTËVE - KAÇANIK
Adresa: Rr. “Skënderbeu“, p.n., Kaçanik
Personi kontaktues: Sefedin Jaha
Mobil : ++377 (0) 44 184 964
E-mail: mondo@yahoo.com
Misioni: Avancimi i punës në fushën ekonomike.
SHOQATA E INTELEKTUALËVE “JAKOVA”
Adresa: Rr. “Ismail Qemajli“, nr. 46, Gjakovë
Personi kontaktues : Xhevat Koshi
Tel/Fax: ++381 (0) 390 24 942
Misioni: Mediat, zhvillimi ekonomik, kultura, hulumtime dhe studime
shkencore.
Ombrella/Rrjeti: Forumi i OJQ-ve Gjakovë
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SHOQATA PËR BUJQËSI ORGANIKE E KOSOVËS
Adresa: Fakulteti i Bujqësisë, Prishtinë
Personi kontaktues: Adem Demaj
Mobil: ++377 (0) 44 175 277
E- mail: shbok_ad@hotmail.com
Misioni: Bujqësia
SHOQATA PROFESIONALE PËR BUJQËSI, BLEGTORI DHE MBROJTJE TË
AMBIENTIT “ARDHMËRIA JONË”
Adresa: Rr. “Dëshmorët e kombit“, (Qendra zejtare II), Therandë
Personi kontaktues: Muhamet Veliu
Tel: ++381 (0) 29 71 163
E-mail: ardhmeriajone@hotmail.com
Misioni: Agrobiznesi, bujqësia, blegtoria dhe mbrojtja e ambientit.
Ombrella/Rrjeti: Qendra e resurseve të rajonit të Prizrenit, Bordi i OJQ-ve në
Therandë, Organizata ambientale e Kosovës në kuadër të REC-ut.
SHOQATA E BLETARËVE TË SHTIMES “NEKTARI I BLETËS”

102

KCSF

Adresa: Rr. “Prishtina“, Shtime
Personi kontakt: Fejzë Hysiqi
Mobil: ++377 (0) 44 201 958
Misioni : Ofrim i ndihmës profesionale dhe menaxhimi i anëtarëve të shoqatës duke
përkrahur prodhuesit e mjalit, qumëshit të amës dhe propolisit etj.
SHOQATA E GJAHTARËVE “DRERI”
Adresa: Bulevardi “Ismail Raka“, Kaçanik
Personi kontaktues: Vehbi Bajrami
Mobil: ++377 (0) 44 225 376
Misioni : Mbrojtja e ambientit
Ombrella/Rrjeti: Forumi i OJQ-ve
SHOQATA E PAVARUR E MATIMATIKANËVE “UNION
PLUS“
Adresa: Lagjja “Dardania“, rr. E IX/43, Gjilan
Personi kontaktues : Fehmi Sylejmani
Tel : ++ 381 (0) 280 26 195
E-mail: union_plus@yahoo.com
Misioni: Edukimi
LIDHJA E PENSIONISTËVE TË KOSOVËS
Adresa: Rr. “Tringë Smaili“, p.n., Prishtinë
Personi kontaktues: Bukurie Selimi
Tel/Fax : ++381 (0) 38 249 607
Misioni: Rekreacioni i personave të moshuar dhe mbrojta e të drejtave të
pensionistëve të Kosovës.
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti i Shoqatave të Pensionistëve
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SHOQATA E PROKURORËVE PUBLIK TË KOSOVËS
Adresa: Prishtinë
Personi kontaktues: Tahir Rrecaj
Mobil: ++377 (0) 44 186 044
Misioni: Mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe të drejtave të prokurorëve publik
të Kosovës.
SHOQATA E PESHKATARËVE SPORTIV “LOSSOSI“
Adresa: Rr. “Imer Devetaku“, p.n.
Personi kontaktues: Fehmi Hysenaj
Mobil: ++377 (0) 44 205 711
E- mail: fehmihysenaj@gmail.com
Misioni: Mbrojtja e ambientit
Rrjeti: Federata e Peshkatarëve të Kosovës.
SHOQATA E AGJENCIONEVE DHE AGJENTËVE PËR PATUNDSHMËRI E
KOSOVËS
Adresa: Rr. “Qamil Hoxha“, nr.4/1, Prishtinë
Personi kontaktues: Agron Beka
Tel: ++381 (0) 38 227 456
E- mail: agron_e_beka@yahoo.com
Misioni: Mbrojtja dhe shitja e pronave
SHOQATA VULLNETARE E ZJARRFIKËSVE TË PAVARUR TË RAJONIT TË
GJILANIT
Adresa: Rr. “Dardania“, II, 6/10, Gjilan
Personi kontaktues : Ruzhdi Gagica
Mobil: ++377 (0) 44 154 092
Misioni: Preventiva dhe mbrojtja nga zjarri
RRJETI BALLKANIK I GAZETARISË HULUMTUESE
Adresa: Rr. “Fehmi Agani“, I, 1/16,Prishtinë
Personi kontaktues: Jeta Xharra
Tel:++381 (0) 38 244 517, 245 379
E- mail: jetaxharra@yahoo.com
Web-site: www.iwpr.net
Misioni: Mbrojtja e të drejtave të njeriut, barazia gjinore, edukimi, mediat,
zhvillimi ekonomik dhe të drejtat e pakicave
Ombrella/Rrjeti: Balkan Investigation Reporting Network, Rrjeti i Grave
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VITA KOSOVA
Adresa: Lagjja “Taslixhe I“, nr. 58, Prishtinë
Personi kontaktues: Gazmend Aliu
Tel: ++381 (0) 38 245 505
E- mail: vitakosova@hotmail.com
Misioni: Mbrojtja e të drejtave të njeriut, barazia gjinore, edukumi,
shëndetësia dhe sporti.
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti Kosovar, Espace Santé Jeunes du Salon de ProvenceFrance.
VICTORIA – KO
Adresa: Deçan
Personi kontaktues: Sokol Krasniqi
Tel: ++381 (0) 39 31 161 – ++377 (0) 44 154 885
Misioni: Nxitja e zhvillimit ekonomik në bujqësi dhe blegtori
AIDA
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Adresa: Gornje Ljubinje, Prizren
Personi kontaktues: Nedžmija Zećirović
Mobil: ++ 377 (0) 44 149 191
Misioni: Afirmimi dhe integrimi i boshnjakëve të Kosovës në rrjedhat e
zhvillimit shoqëror, ekonomik dhe multietnik të Kosovës. Afirmimi i të drejtave
të grave dhe fëmijëve.
AFATURKCU DUSUNCE DERNEGI
Adresa: Rr. “28 Nëntori“, nr.123 - Gjilan
Personi kontaktues: Kemal Shahin
Mobil : ++377 (0) 44 163 901
E- mail: add_gl@hotmail.com
Misioni: Emancipimi i komunitetit turk
Rrjeti: Advonet
AJRI - ZRAK
Adresa: Rr. “Mbreti Petri I“, nr. 175, Mitrovicë
Personi kontaktues: Vojkan Milliq
Mobil: ++381 (0) 63 8290 310
E- mail: jlenone@hotmail.com
Misioni: Krijimi i kushteve për ndërtimin e një shoqërie demokratike dhe
tolerante.
ASOCIACIONI I PARAPLEGJISTËVE DHE FËMIJËVE TË PARALIZUAR
Adresa: Shtërpcë
Personi kontaktues: Vasil Karačevič
Tel: ++ 381 (0) 63 833 52 59
Misioni: Paradalimi i aftësisë së kufizuar, promovimi, ofrimi i shërbimeve si
dhe njohja e pjesëmarrja e plotë e personave me aftësi të kufizuar në shoqëri.
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ASOCIACIONI PËR ZHVILLIMIN E RRAFSHIT TË IBRIT – IDA
Adresa: Rr. “Kralja Petra I“, 137/5, Mitrovicë
Personi kontaktues: Dragan Roganoviq
Tel: +381 (0) 63 80 92 202
E-mail: ibarda@ptt.yu
Misioni: Zhvillimi ekonomik rural
Ombrella/Rrjeti: Agro rrjeti dhe Volvox rrjeti i organizatave mjedisore të
Serbisë
ASOCIACIONI I BOSHNJAKËVE “KOSOVSKI AVAZ” - UBKA
Adresa: Rr. “Hajdar Dushi“, 1A, Prishtinë
Personi kontaktues: Nadira Avdiq - Vllasi
Tel: ++381 (0) 38 243 800
E-mail: nadirav@hotmail .com;
Web-site: www.alemnet.info
Misioni: Avancimi i shoqërisë civile dhe afirmimi i bashkësisë boshnjake
Ombrella/Rrjeti: Organizata ka degën e saj në Prizren
ASOCIACIONI I ARTISTËVE TEATROR TURK « RUMELI »
Adresa: Rr. “Njegoshi“, nr. 55 , Prizren
Personi kontaktues: Etem Kazaz
Tel: ++381 (0) 29 43 353; ++377 (0) 44 140 078
E-mail: etemkazaz@hotmail.com
Misioni: Promovimi i teatrit turk
ASOCIACIONI I ARSIMTARËVE „EDUKATOR“
Adresa: Rr. “Rozafa“, nr. 12, Prizren
Personi kontaktues: Reshat Farki
Tel: ++377 (0) 44 415 975
Misioni: Avancimi i arsimit në gjuhën boshnjake
AMATERSKO KULTURNO UMETNICKO DRUSTVO “JOVAN CVIJIQ
Adresa: Fahsti Sevce, Shtërpcë
Personi kontaktues: Goran Sinadinoviq
Tel: ++381 (0) 63 833 23 73
E-mail: goransinadinovic2000@yahoo.com, gox_si@yahoo.com
Misioni: Promovimi dhe avancimi i vlerave kulturore të këtij rajoni
ASOCIACIONI I BOSHNJAKËVE (UDRUZENJE BOSHNJAKA) “OAZA“
Adresa: Rr. “Zeljezniqka“, nr. 133, Pejë
Personi kontaktues: Sahit Kandiq
Tel: ++377 (0) 44 150 956:
E-mail: ubongo2003@yahoo.com
Misioni: Integrimi i pakicave në shoqërinë kosovare
Ombrella/Rrjeti: Forumi i OJQ-ve në Pejë dhe Kosovo Youth Net
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ASOCIASIONI I GRAVE “VITA” – UDRUZENJE ZENA “VITA”
Adresa: Shtërpcë
Personi kontaktues: Anica Milkoviq
Tel: ++381 (0) 63 82 49 132
E-mail: anicamilkovic@yahoo.com
Misioni: Realizimi i të drejtave dhe përmirësimi i jetës së grave dhe fëmijëve
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti Multietnik, Rrjeti i Grave “AJO/ONA/SHE”
BORDI I OJQ-ve TË RAJONIT TË MITROVICËS VERIORE – NVOB - KMR
Adresa: Pa zyre, Mitrovicë
Personi kontaktues: Neveka Mediq
Tel: +381 (0) 63 8 310 318
E-mail: ngoboardkmr@yahoo.com
Misioni: Zhvillimi i kapaciteteve të OJQ-ve dhe promovimi i tyre në
komunitet
Ombrella/Rrjeti: Bordi i OJQ-ve të Mitrovicës jugore
BARO AMALIPE
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Adresa: Rr. “Marie Shllaku“, nr. 79 - Gjilan
Personi kontaktues: Muzafer Aliu
Mobil: ++381 (0) 280 28 644 – ++381 (0) 63 73 24 085
E- mail: muzoaliu@yahoo.com.uk
Misioni: Emancipimi i komunitetit RAE
Rrjeti : Rrjeti i OJQ-ve në Gjilan
BOLJI ZIVOT ( JETË MË E MIRË )
Adresa: Fshati Sevce, Shtërpcë
Personi kontaktues: Sokol Stojanoviq
Tel: ++381 (0) 63 82 31 518
E-mail: Bolji-c-zivot@yahoo.com
Misioni: Ndërtimi i komunitetit
Ombrella/Rrjeti: MCMS – Shkup (Maqedoni)
CENTRO DIZUTNA EDUKACIJAKE (QENDRA PËR EDUKIMIN E
QYTETARËVE )
Adresa: Rr. “Fehmi Lladrovci“, nr. 17
Personi kontaktues: Osman Demiri
Mobil : ++381 (0) 63 73 70 801
E- mail: demiri_29@hotmail.com, cde_rae@hotmail.com
DURMISH ASLLANO
Adresa: Rr. “Kadri Nesho“, nr. 64, Qendra Rome, Prizren
Perosni kontaktues: Nexhip Menekshe
Tel: ++381 (0) 29 43 891; ++377 (0) 44 301 561
E-mail: nexhipmenekshe@hotmail.com
Misioni: Zhvillimi i kulturës dhe arsimimit të komunitetit rom
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti i OJQ-ve kosovare të komunitetit RAE “Tolerancia”
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EJONA
Adresa: Lagjja “Dardania“, blloku 7, hyrja I, nr. 40, Prishtinë
Personi kontaktues: Agron Hajdari
Tel: ++ 381 (0) 38 542 414, 46 127, 063 740
Misioni: Riorganizimi i edukimit
EQUALITY
Adresa: Rr. “Brezovaçka“, nr. 98 , Prizren
Personi kontaktues: Emilija Rexhepi
Tel: ++381 (0) 29 41 033; ++377 (0) 44 255 640
E-mail: nvoequality@hotmail.com
Misioni: Avacimi i të drejtave të njeriut
EKOLLOSHKO DRUSHTVO – SHARA – (SHOQATA E EKOLOGËVE)
Adresa: Fshati Gotovushë – Drajkoc, Shtërpcë
Personi kontaktues: Lubinko Gjorgjeviq
Mobil: ++381 (0) 63 84 75 602, ++377 (0) 44 379 453
E-mail: eco_protection@yahoo.com
Misioni: Pastërtia e ambientit
FILIZLER – SHOQATA KULTUROARTISTIKE TURKE
Adresa: Rr. “Isa Boletini“ , nr.3, Prizren
Personi kontaktues: Ferhat Dervish
Tel: +381 (0) 29 253 14; 029 44 788 E-mail: ferhatdervis@hotmail.com
Misioni: Promovimi dhe ruajtja e kulturës turke
FUTURE
Adresa: Graçanicë
Personi kontaktues: Nenad Rikallo
Tel: ++381 (0) 63 860 16 40
E-mail: ture_kosovo@hotmail.com;
Web-site: www.future-system-network.org
Misioni: Zhvillim i shoqërisë civile dhe demokratizimi
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti rajonal për pajtim dhe demokratizim, Rrjeti rajonal
për zgjidhjen e problemit të papunësisë së të rinjve
GAJRET
Adresa: Fshati Gornje Lubinje, Prizren
Personi kontaktues: Refik Kasi
Tel: ++ 377 (0) 44 276 861
E-mail: refko061@hotmail.com
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“GERÇEK“, SHOQATA KULTURO – ARTISTIKE DHE
SPORTIVE
Adresa: Lagjja “Tophane“, rr. Fehmi Agani 2/1, Prishtinë
Personi kontaktues: Zeynelabedin Ustaibo
Tel: ++377 (0) 44 123 663
E-mail: zustaibo@yahoo.com
Misioni: Promovimi i kulturës turke
GRUPI I MEDIAVE TË PAVARURA – GRUPA NEZAVISNIH MEDIA
Adresa: Graçanicë
Personi kontaktues: Petar Jekniq
Tel/Fax: ++381 (0) 38 64 344
E- mail: img_p@hotmail.com
Misioni: Mbështetja dhe zhvillimi i demokracisë stabile dhe të të drejtave të
njeriut në Kosovë, nëpërmjet politikës pluraliste të mediave dhe kulturës së
informimit
HANA
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Adresa: Vitomiricë, rajoni III , Pejë
Personi kontaktues: Ervina Rexhepmatoviq
Tel: ++377 (0) 44 183 118; ++381 (0) 63 82 82 598
E-mail: uz_hana@hotmail.com
Misioni: Avancimi i pozitës së gruas në shoqëri
Ombrella/Rrjeti: KWI, Rrjeti i Grave në Pejë dhe Komiteti për Barazi Gjinore
INICIATIVA QYTETARE E BOSHNJAKËVE “GRINBOOK”
Adresa: Rr. “Gj. Joviqevic”, Pejë
Personi kontaktues: Jasmina Gutiq
Tel: +381 (0) 39 34 129, ++381 (0) 63 374 39 686
Misioni: Avancimi i pozitës së minoritetit boshnjak në shoqëri
Ombrella/Rrjeti: Forumi qytetar
INICIATIVA 6
Adresa: Rr. “Muharem Bekteshi”, 2a, Prizren
Personi kontaktues: Osman Osmani
Mobil: ++377 (0) 44 265 741
E-mail: iniciativa_6@hotmail.com ; iniciativa_6@yahoo.com
Misioni: Arsimimi dhe të drejtat e njeriut të komunitetit RAE (rom, ashkali dhe
egjiptas) të Prizrenit.
Ombrella/Rrjeti: KIP, DRC
INICIATIVA RINORE LEPOSAVIQ - OIL
Adresa: Rr. “Dosidej Obradoviq”, Leposaviq
Personi kontaktues: Srboljub Milosavljeviq Tel: ++381 (0) 63 862 31 61Email: srbo@bitinfo.co.yu Misioni: Avancimi i pozitës së të rinjve në shoqëri
Ombrella/Rrjeti: Forumi i qytetarëve të Leposaviqit

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë
INICIATIVA RINORE MITROVICË – OIM - YIM
Adresa: Rr. “Rudarskih Ceta”, nr. 57, Mitrovicë
Personi kontaktues : Vladan Vlashkoviq
Tel: ++381 (0) 63 8 165 044, 064 2 349 430
E-mail: mitrovica_yi@hotmail.com
Web-site: www.nvo-kosovo-sever.org.yu
Misioni: Mbështetja e iniciativave rinore për një pozitë më të favorshme të
tyre në shoqëri si dhe promovimi i barazisë gjinore.
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti Rinor, Programi i Iniciativave Kosovare si dhe Youth
Partnership Network
INICIATIVA QYTETARE – GRADJANSKA INICIATIVA
Adresa: Rr. “Çika Jovina“, nr. 12/3, Mitrovicë
Personi kontaktues: Boris Drobac
Mobil: ++38 1 (0) 63 8180 161
E- mail: borisdrobac@yahoo.com
Misioni: Mbrojtja e ambientit
IZVIDJACKA GRUPA – (GRUPI I VËZHGUESVE – KOTA 797)
Adresa: Rr. “Nushiqit“, p.n., Zveçan
Personi kontaktues: Boshko Radovanoviq
E- mail: kota797@yahoo.com
Misioni: Edukimi dhe arsimimi i fëmijëve dhe të rinjve për natyrën
Ombrella/Rrjeti: Lidhja e vëzhguesve të Serbisë dhe Jugosllavisë
IDP - INFO CENTER (QENDRA INFORMATIVE PËR PERSONAT E
ZHVENDOSUR)
Adresa: Rr. “Filipa Visnica“, nr. 4, Mitrovicë
Personi kontaktues: Tatjana Jakshiq
E-mail: idpinfocenter@yahoo.com
Misioni: Kthimi i personave përkohësisht të zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
JELENA ANZHUJSKA
Adresa: Rr. “V. Qetkoviq“, nr.30/6, Mitrovicë
Personi kontaktues: Nevenka Mediq
Mobil: ++381 (0) 64 35 28 6 22
Misioni: Edukimi dhe ngritja e vetëdijes për të ushtruar presion për zgjidhjen
e problemeve në njerëz dhe në institucione
KËSHILLI STUDENTOR “HIEROGLIFET”
Adresa: Prishtinë
Personi kontaktues: Armend Behluli
Mobil: ++377 (0) 44 174 039
E- mail: armend_behluli@yahoo.com
Misioni: Integrimi i studentëve të komunitetit RAE në nivele të larta.
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti “Piramida“
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KOMAL
Adresa: Rr. “24 Nëntori“, nr.23, Leposaviq
Personi kontaktues: Natasha Jovanoviq
Tel: ++381 (0) 28 83 466; ++381 (0) 63 18 16 19 64
E- mail: natasakomal@yahoo.com
Misioni: Organizimi dhe ofrimi i ndihmës mjekësore.
KOMITETI I GRAVE PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT WCPHR
Adresa: IRL centar, Çagllavicë
Personi kontaktues: Snezhana Karaxhiq
Tel: ++381 (0) 63 82 17 964, 063 85 72 775
E-mail: snezana1929@yahoo.com
Misioni: Promovimi i të drejtave të njeriut, grave dhe fëmijëve
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti i OJQ-ve serbe “Zora”
KOSOVKA PETLJA – (NYJA KOSOVARE) “Kosovo Knot” KP
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Adresa: Rr. “Mbreti Petër“, L 3/79, Mitrovicë
Personi kontaktues: Savica Stevanoviq
Tel : + +381 (0) 28 423 665; ++381 (0) 63 816 0080
E- mail: kpetlja@yahoo.com; savicakm@ptt.yu
Ombrella/Rrjeti: Huairou network Misioni: Aktivizimi i gruas në ndërtimin e
paqes.
KOLO SRPSKIH SESTARA - VALLJA E MOTRAVE SERBE
Adresa: Rr. “Kollashinskih Knezheva“, Zubin Potok
Personi kontaktues: Radmilla Kapetanoviq
Tel: ++381 ( 0) 28 461 009
Mobil: ++381 (0) 63 8174 915
E- mail: radakap@yahoo.com
Misioni: Ndërtimi i një shoqërie ku nuk ka diskriminim gjinor
Ombrella/Rrjeti: Rrjetet “Zora”, “AZIN“ dhe AVOKO KOSOVKA DEVOJKA VAJZA
KOSOVSKA DEVOJKA
Adresa: Rr. “Dosidej Obradoviq“, Leposaviq
Personi kontaktues: Snezhana Aleksandroviq
Tel: ++381 (0) 28 83 870
E- mail: ngokdevojka@yahoo.com
Misioni: Fuqizimi i femrës.Ombrella/Rrjeti: Beograd
KULTURNO UMETNICKO DRUSTVO – SHOQATA
“MOKRA GORA“

KULTURO-ARTISTIKE

Adresa: Zubin Potok
Personi kontaktues: Vllastimir Millentieviq
Tel: ++381 (0) 28 60 112
Fax: ++381 (0) 28 60 058
Misioni: Kultivimi i muzikës dhe folklorit tradicional tek të rinjtë

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë
LIGA E GRAVE VOTUESE TË KOSOVËS
Adresa: Lagjja “Aktash“, A-1, sol. V/37, Prishtinë
Personi kontaktues: Advie Gashi
Tel: ++381 (0) 38 27 702 ; ++377 (0) 44 126 497
E- mail: gashi@UNHCR
Misioni: Përcjellja, evidentimi dhe reagimi në rastet kur janë cenuar të drejtat
e minoriteteve.
MARAS
Adresa: Rr. “24 Nëntori“, nr.41, Leposaviq
Personi kontaktues : Srbinka Proshevski
Tel: ++381 (0) 28 83 107
E- mail: ngomaras@yahoo.com
Misioni: Mbrojtja e të drejtave të gruas dhe fëmijëve
MISIA LJUDI DOBRE VOLJE – (MISIONI I NJERËZVE TË VULLNETIT TË
MIRË)
Adresa: Rr. “Karagjorgje“, nr.37, Zveçan
Personi kontaktues : Igor Dançetoviq
Mobil: ++381 (0) 63 816 47 96
Misioni: Tubimi i të gjithë njerëzve të vullnetit të mirë me qëllim të përmirësimit
të kushteve të përgjithshme jetësore.
MLADEZ – MITROVICA
Adresa: Lagjja “Bosnjacka Mahalla“, rr. “Sami Frashëri“, nr.60, Mitrovicë
Personi kontaktues: Ertan Redzovic
Tel: ++381 (0) 63 8438162
E-mail: ertanredzovic@hotmail.com
Misioni: Integrimi i pakicave në shoqërinë kosovare
Ombrella/Rrjeti: Gimnaziski Forum
MOSTOVI - URAT
Adresa: Shtërpcë
Personi kontaktues: Zhivqe Sharkoceviq
Tel: ++381 (0) 29 70 305
E-mail: zivcesarkocevic@yahoo.com; zdjakonocevic@yahoo.com
Mbrojtja e të drejtave të pakicave

Misioni:

“NADA“ SHOQATA E GRAVE “SHPRESA“
Adresa: Rr. “Stojadina Trajiqa“, Gjilan
Personi kontaktues: Nevenka Stoilkoviq
Tel: ++381 (0) 280 23 919
Misioni: Dalja nga izolimi nëpërmjet kurseve dhe edukimit për barazi gjinore.
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OPSTINSKA ORGANIZACIJA SLEPIH - ORGANIZATA KOMUNALE E TË
VERBËRVE
Adresa: Kusce e Epërme, Gjilan
Personi kontaktues: Igor Arsiq
Tel/Fax: ++381 (0) 280 21 929
Misioni: Risocializimi i personave të verbër
OON – ORGANIZATA PËR PERSONA ME TË META
Adresa: Graçanicë
Personi kontaktues: Dragan Josifoviq
Tel: ++381 (0) 63 436 797 - +381 (0) 83 64 157
E-mail: oon_distroficari@yahoo.com
Misioni: Integrimi i personave me aftësi të kufizuara në shoqëri
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti i OJQ-ve të Graqanicës
ORGANIZATA PËR AKTIVITETE ZHVILLIMORE - ODA
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Adresa: Lagjja “Aktash II“, rr. “Ferat Draga“, nr. 39/A, Prishtinë
Personi kontaktues: Violeta Selimi
Tel: ++381 (0) 38 245 426
E- mail: info@atoda.org
Misioni: Ngritja dhe vetëdijësimi për një kulturë demokratike, përkrahja për
grupet e margjinalizuara dhe gratë, sigurimi i mbështetjes për zhvillim dhe
integrim të një shoqërie të fortë civile.
ORGANIZATA MULTIETNIKE PROFESIONALE “LANSDOWNE”
Adresa: Rr. “Skënderbeu“, nr.58 - Gjilan
Personi kontaktues: Shaban Terziu
Telefoni: ++ 381 (0) 280 27 108 - ++377 (0) 44 178 606
E-mail: omp_lansdowne@yahoo.com
Misioni: Të drejtat e pakicave
OSTAJTE OVDE - RRINI KËTU
Adresa: Rr. “Kollashinskih Knezheva“, nr. 83, Zubin Potok
Personi kontaktues : Lubinka Jovanoviq
Tel: ++381 (0) 28 60 022; 60 077
Misioni: Ndihmë banorëve, posaçërisht grave dhe fëmijëve në mbrojtjen e të
drejtave të tyre si ndihmë humanitare.
OMLADINSKI SAVEZ – (UNIONI I TË RINJVE)
Adresa: Rr. “Kollashinskih Knezheva“, Zubin Potok
Personi kontaktues : Dejan Bashqareviq
Tel: ++381 (0) 28 60 157
Misioni: Edukimi i të rinjve, respekti i ndërsjellë, dashuria dhe mirëkuptimi
ndaj të tjerëve.

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë
Omladina JAZAS-a Kosovo
Adresa: Rr. “Strahinjica Bana“, nr. 5, Mitrovicë
Personi kontaktues: Igor Kalamar
Tel: ++ 381 (0) 63 722 18 18; 063/580 481
E-mail: ojazas.kos@jazas.org.yu, igor.kalamar@jazas.org.yu;
Misioni: Parandalimi i infektimit me AIDS. Ombrella/Rrjeti: Youth of JAZAS
Network, International Youth Association Against AIDS (IYAAA), Mitrovica Youth
Network Initiative (MYNI) dhe Kosovo Youth Network (KYN)
PANORAMA
Adresa: Rr. “U.J. “, nr. 27, Leposaviq
Personi kontaktues: Branka Jevremoviq
Tel: ++381 (0) 28 83 667
Misioni: Rehabilitimi i grave dhe fëmijëve të cilët kanë përjetuar çfarëdo lloj
dhune gjatë luftës dhe përpjekja për kthimin e tyre në jetë normale.
PREPOROD
Adresa: Rr. “S. Gotovusha“, Drajkovc, Shtërpce
Personi kontaktues: Predrag Stojanoviq
Tel: ++ 381 (0) 290 70 059
Misioni: Mbrojtja e të drejtave të njeriut avancimi i pozitës së gruas dhe
pakicave në shoqëri
QENDRA E GRAVE ROME – CENTARI ROMANE GJUVENLENGE
Adresa: Rr. “Kadri Nesho“, nr.26, Prizren
Personi kontaktues: Emsale Mergjollari
Tel: ++381 (0) 29 26 106; 31 600
Mobil: ++377 (0) 44 274 671
E- mail: emsalemergjollari@hotmail.com, msale_bergamin@yahoo.de
Misioni: Integrimi, aftësimi dhe vetëdijësimi për shoqërinë civile.
QENDRA IFORMATIVE – KULTURORE BOSHNJAKE
Adresa: Rr. “Nëna Tereze“, Prishtinë
Personi kontaktues: Nadira Vllasi
E- mail: nadirav@hotmail.com
Misioni: Edukimi, arsimimi, informimi dhe vendosja e kontakteve të mira për
krijimin e një ndjenje më të madhe të sigurisë ndërmjet nacionaliteteve të
ndryshme.
Ombrella/Rrjeti: Pejë dhe Prizren
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QENDRA PËR PROMOVIMIN E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE DHE
TË RINJVE - CPPDO
Adresa: Rr. “Kralja Petra I“, nr. 143/16, Mitrovicë
Personi kontaktues: Nebojsha Antiq
Tel: ++381 (0) 63 1 200 021
E-mail: cppdo_kosovo@hotmail.com; cppdo_kosovo@yahoo.com
Misioni: Promovimi i të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve me qëllim të ndërtimit
të mekanizmave që do të sigurojnë respektimin e këtyre të drejtave.
Ombrella/Rrjeti: Youth Partnership Network
QENDRA E KOMUNITETIT ASHKALI
Adresa: Dubravë
Personi kontaktues: Danush Ademi
Tel: ++ 381 (0) 290 25 933
E-mail: qkadubrav@hotmail.com
Misioni: Integrimi i komunitet ashkali në shoqërinë civile
ROMANE ROMNJA
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Adresa: Rr. “Fehmi Lladrovci“, nr. 19, Gjilan
Personi kontaktues: Shpresa Agushi
Tel: ++ 381 (0) 280 24 047
E-mail: agushishpresa@yahoo.com
Misioni: Integrimi, afirmimi dhe emancipimi i femrës të komunitetit rom në
shoqërinë kosovare.
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti i grave RAE, Rrjeti “Toleranca për Rom dhe Ashkali“.
ROMANO AMALIPE
Adresa: Rr. “Fehmi Lladrovci“, nr. 19, Gjilan
Personi kontaktues: Adnan Agushi
Tel: ++381 (0) 280 24 047
E- mail: adnanagushi@yahoo.com
Misioni: Afirmimi dhe emancipimi i komunitetit rom
Ombrella/Rrjeti: Rjeti “Toleranca“ dhe Forumi për Rom dhe Ashkali
ROM EDERLEZI
Adresa: Berevce, Shtërpcë
Personi kontaktues: Aliti Ismet
Tel: ++381 (0) 63 81 65 903
E-mail: Ismet.aliti@OSCE.org
Misioni: Edukimi dhe përmirësimi i kushteve ekonomike të komunitetit rom.
SVETIONIK - KULLA E NDRIÇIMIT
Adresa: Leposaviq
Personi kontaktues : Vlladan Millanoviq
E- mail: ngosvetionik@yahoo.com
Misioni: Zhvillimi ekonomik dhe dhënia e këshillave juridike.

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë
SLOBODA - LIRIA
Adresa: Fshati Prekovc (Artanë)P
ersoni kontaktues: Tatjana Mijatoviq
Misioni: Përmirësimi jetës në mesin
postkonfliktuoze.

tonë

dhe

tejkalimi

i

situatës

SABAH – ASOCIACIONI I GRAVE
Adresa: Rr. “Sulejman Sapunxhiu“, Pejë
Personi kontaktues: Selvia Feratovic
Tel: ++381 (0) 63 8383658E-mail: uz_sabah@hotmail.com
Misioni: Avancimi i pozitës së gruas boshnjake në shoqërinë kosovare
Ombrella/Rrjeti: Forumi i OJQ-ve në Pejë
SLOGA - BASHKIMI
Adresa: Viti
Personi kontaktues: Slavica Jovanoviq
Tel: ++381 (0) 280 80 227
Misioni: Përfshirja e femrave në jetën shoqërore, afrimi i njerëzve dhe ndërtimi
i një të ardhme më të mirë.
SHOQATA E GRAVE TURKE
Adresa: Rr. “TMK“, nr. 101/7, Prishtinë
Personi kontaktues: Lirije Gashi
Tel: ++ 381 (0) 38 211 274
Mobil: ++381 (0) 63 81 66041
E-mail: liriyegas@hotmail.com
Misioni: Integrimi i grave turke në shoqërinë kosovare
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti i grupeve të grave të Kosovës.
SHOQATA E GRUAS ASHKALIKE “EDONA”
Adresa: Rr. “Naim Beka“, fshati Dubravë, Ferizaj
Personi kontaktues: Hafize Hajdini
Mobil: ++377 (0) 44 254 315
E- mail: ngoedona@yahoo.com, ngoedona@hotmail.com
Misioni: Integrimi i grave të komunitetit ashkali në shoqërinë civile dhe mbrojtja
e të drejtave të grave.
SHEFKAT (Shoqatë humanitare)
Adresa: Rr. “Xhavit Mitrovica“, P+4/12, nr. 4, Prishtinë
Personi kontaktues : Bajram Rogova
Tel: ++381 (0) 38 22 625, 35 842
E- mail: shefkat@hotmail.com
Misioni: Mbrojtja e të drejtave të pakicës turke, e cila jeton në Kosovë si dhe
avancimi i saj në shoqëri.
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SHOQATA SHQIPTARO - EGJIPTASE
Adresa: Rr. “E.Zherka“, nr.1, Gjakovë
Personi kontaktues: Avdullah Qafani
Tel: ++381 (0) 390 27 482 ; ++377 (0) 44 133 541
E- mail: avdullah@yahoo.com
Misioni: Integrimi i minoritetit egjiptas në jetën shoqërore
SHOQATA E GRAVE ROME
Adresa: Rr. “Ivo Llolla Ribar“, Nr.46, Gjilan
Personi kontaktues: Sadije Agushi
Tel: ++381 (0) 280 24 934
Misioni: Emancipimi i femrës rome dhe përfshirja e saj në rrjedhat shoqërore.
SHOQATA E GRAVE TURKE “ZUBEYDE HANIM“
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Adresa: Rr. “Zanatçilar Merkezi“, nr.12, Prizren
Personi kontaktues : Birsen Gota
Tel: ++381 (0) 29 23 252
Misioni: Emancipimi dhe avancimi i pozitës së gruas turke në shoqëriOmbrella/
Rrjeti: Prishtinë, Mamushë dhe Vushtrri
SHOQATA KULTURO ARTISTIKE “BEHAR“
Adresa: Rr. “Brezovica“, nr.67, Prizren
Perosni kontaktues: Ifete Smajli
Tel: ++381 (0) 29 31 724
Mobil: ++ 377 (0) 44 390 479 ; 044/ 337 531
E- mail: kud_behar@hotmail.com
Misioni: Shoqërimi dhe bashkëpunimi me shoqëri të tjera kulturore artistike
dhe këmbimi i mendimeve ndërmjet komuniteteve që jetojnë në Kosovë.
SHOQATA E MËSUESVE TURQ TË KOSOVËS
Adresa: Rr. “Xhavit Bajraktari“, nr.83, Prizren
Personi kontaktues: Myvedet Bako
Tel: ++381 (0) 29 23 091
E- mail: tod_kosova@hotmail.com
Misioni: Zgjidhja e problemeve në arsimin turk, zhvillimi dhe modernizimi i
mësimdhënies.
Ombrella/Rrjeti: Prishtinë, Mamushë, Gjilan, Dobërçan, Mitrovicë dhe
Vushtrri
SOLIDARNOST
Adresa: Rr. “Donja Gushterica“, Lipjan
Personi kontaktues: Dojçin Kumrenoviq
Tel: ++381 (0) 38 86 626; 063 81 754 18
Misioni: Zhvillimi dhe avancimi i ndërrmarjeve të vogla

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë
SHUKAR DROM
Adresa: Rr. “Ivo Llolla Ribar“, Nr.46, Gjilan
Personi kontaktues : Neshat Sonki
Tel: ++381 (0) 280 24 934
E- mail: elezagushi@yahoo.com
Misioni: Përfshirja aktive e minoritetit rom në shoqërinë kosovare.
SHILLOVANKA
Adresa: Shillovë
Personi kontaktues : Marina Maksimoviq
Tel: ++381 (0) 38 22 222Fax: ++381 (0) 28 22 324
Misioni: Emancipimi i femrës
UNIONI DEMOKRATIK I KOSOVËS
Adresa: Kampi “Plemetin”, Obiliq
Personi kontaktues: Bajrush Berisha
E- mail: bajrushb@yahoo.com
Misioni: Arsimimi, kultura dhe integrimi.
Ombrella/rrjeti: Prishtinë, Mamushë, Gjilan,
Vushtrri

Dobërçan,

Mitrovicë

dhe

UDRUZENJE HENDIKEPIRANIH I TELESNO INVALIDNIH LICA- UHITIL
(SHOQATA E TË HENDIKEPUARVE DHE PERSONAVE ME TË META
FIZIKE)
Adresa: Fshati Berevce, Shtërpcë
Personi kontaktues: Vasil Kovaceviq
Tel: ++381 (0) 63 83 35 259
Misioni: Avancimi i pozitës së personave me aftësi të kufizuara në shoqëri
VATAN
Adresa: Krushevo - Dragash
Personi kontaktues: Arif Kushi
Tel: ++377 (0) 44 365 390
Misoni: Kthimi dhe inegrimi i pakicave në komunën e Dragashit
VIZIONI 02
Adresa: Shtëpia e kulturës “Adem Jashari”, Istog
Personi kontaktues: Labinot Maleshaj
Mobil: ++377 (0) 44 377 103, ++381 (0) 63 8 286 683, 063 7 547 602
E- mail: vizioni02@hotmail.com
Misioni: Avancimi i pozitës së të rinjve në rrjedhat e përgjithshme në komunën
e Istogut dhe në Kosovë.
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti Rinor “Piramida” dhe Rrjeti rinor Istog.
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UDRUZENJE PROGNANIH I RASELJENIH LICA – (SHOQATA E TË
DËBUARVE DHE PERSONAVE TË ZHVENDOSUR) - KOSMET
Adresa: Rr. “Kral Petri I“, p.n. - Mitrovicë
Personi kotnaktues : Rade Spasojeviq
Tel: ++381 (0) 28 34 800
Misioni: Ofrimi i ndihmës humanitare personave të dëbuar dhe të
zhvendosur, si dhe qytetarëve të tjerë të cilët jetojnë në territorin e komunës
së Mitrovicës.Ombrella/Rrjeti: Zubin Potok, Leposaviq, Zveçan, Vushtrri dhe
Istog
UDRUZENJE RIBOLOVACA - SHOQATA E PESHKATARËVE - IBAR
Adresa: Zubin Potok
Personi kontaktues: Sllavko Stojanoviq
Misioni: Shumimi i peshqëve, mbrojtja e ujërave nga ndotja dhe rrespektimi i
periudhave të lejuara për peshkim.
VOMUA
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Adresa: Rr. “Dosidej Obradoviq“, 2/5, Leposaviq
Personi kontaktues: Natasha Vuçkoviq
Tel: ++381 (0) 28 83 857
E- mail: vomua@yahoo.com
Misioni: Emancipimi i gruas dhe edukimi i fëmijëve, të rinjëve dhe të
moshuarve.
VIZIONI 02
Adresa: Shtëpia e kulturës “Adem Jashari”, Istog
Personi kontaktues: Labinot Maleshaj
Mobil: ++377 (0) 44 377 103, ++381 (0) 63 8 286 683, 063 7 547 602
E- mail: vizioni02@hotmail.com
Misioni: Avancimi i pozitës së të rinjve në komunën e Istogut dhe në Kosovë.
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti Rinor “Piramida”, Rrjeti rinor Istog.
YARIN – K.S.S.D.
Adresa: 327, Miresh (Dobërçan)
Personi kontaktues: Refike Sylçevci
Tel: ++381 (0) 280 75 654
Misioni: Kultivimi dhe avancimi i kulturës turke
ZAMAN
Adresa: Lagjja “Arbëria”, rr.“Vuçitërna“, nr.92, Prishtinë
Personi kontaktues : Hilmo Kandiq
Tel: ++ 381 (0) 38 549 605
Mobil: ++377 (0) 44 158 456
Misioni: Parandalimi i shpërnguljes së minoritetit boshnjak, mbrojtja e
ambientit, të drejtave të njeriut, gruas dhe fëmijëve.
Ombrella/Rrjeti: Prizren, Dragash – Podgora, Pejë – Vitomiricë, Gjakovë,
Mitrovicë.

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë
ZËRI I POPULLIT
Adresa: Fshati Dubravë, Ferizaj
Personi kontaktues: Shani Kopili
Mobil: ++377 (0) 44 254 315; ++381 (0) 63 8685342
E- mail: zeriipopullit@yahoo.com, zpashkali@yahoo.com
Ombrella/rrjeti: Rrjeti AVOKO
Misioni: Të drejtat e pakicave dhe edukimi
AGJENCIONI RAJONAL I NDËRMARRJEVE - GJILAN
Adresa: Rr. “Adem Jashari”, nr. 23, Gjilan
Personi kontaktues: Gani Pireva
Tel: ++381 (0) 28 30 029; 30 069
Fax: ++381 (0) 28 30 099
E- mail: gjilanrea@yahoo.com
Misioni: Zhvillimi ekonomik
AGJENCIONI PËR ZHVILLIM EKONOMIK - EDA
Adresa: Rr.”Eqrem Çabej”, B3/2, Prishtinë
Personi kontaktues: Ardian Jashari
Tel: ++381 (0) 38 247 147
E- mail: eda_ngo@hotmail.com
Misioni: Promovimi i zhvillimit ekonomik
INSTITUTI PËR HULUMTIME ZHVILLIMORE - RIINVEST
Adresa: Lagjja “Aktash I“, rr. “Rexhep Malaj”, nr.28, Prishtinë
Kryetar i shoqatës: Muhamet Mustafa
Tel/Fax: ++ 381 (0) 38 239 420; 244 540
Web-site: www.riinvestinstitute.org
Misioni: Hulumtimet ekonomike dhe zhvillimore, promovimi i zhvillimit
ekonomik në bazë të iniciativës së lirë private dhe filozofisë së ndërmarrësisë.
SHOQATA PËR ZHVILLIM EKONOMIK DHE RINDËRTIM “MARKETINGU”
Adresa: Rr. “Iliria”, 4/blloku 3/23 - Gjilan
Personi kontaktues: Fahredin Syla
Mobil : ++377 (0) 44 163 912
E- mail: farka2002@hotmail.com
Misioni : Zhvillimi ekonomik dhe rindërtimi
BASHKIMI I SINDIKATAVE TË PAVARURA TË KOSOVËS - BSPK
Adresa: Rr.”Nëna Tereze”, kati I, nr. 35, Prishtinë
Personi kontaktues: Zeqir Shkodra
Tel/fax: ++ 381 (0) 38 221 782
E-mail: bspk@etuc.org
Misioni: Avancimi i pozitës së punëtorëve dhe ngritja e vetëdijes sindikaliste, si
dhe përmirësimi i kushteve të punës dhe jetës së punëtorëve.
Ombrella/Rrjeti: Në gjithë territorin e Kosovës dhe ICFTU
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QENDRAT E TRAJNIMEVE NË KOSOVË
BASHKËPUNËTORËT PËR ZHVILLIM DHE MENAXHIM – MDA
Adresa: Rr. “Eqrem Çabej”, B3/2, Prishtinë
Personat kontaktues : Luan Dalipi dhe Ardian Jashari
Mobil: ++381 (0) 38 247 147
E–mail: info@seemda.com
Misioni : Qendër e trajnimit dhe promovimit të praktikave më të mira të
menaxhmentit
KOSOVAN ANNSEN DIALOGUE

120

KCSF

Adresa: Rr. «Sylejman Vokshi”, nr. 2/2 - Prishtinë
Personi kontaktues: Bersant Disha
Tel: ++381 (0) 38 224 650
E- mail: knd@kndialogue.org
Misioni: Ndërtimi i një shoqërie paqësore, demokratike, të hapur dhe
gjithëpërfshirëse në Kosovë
Ombrella/Rrjeti: Anëtare e Balkan Nansen Dialogue Network
QENDRA PËR ARSIM E KOSOVËS - KEC
Adresa: Sheshi “Nëna Tereze”, Nr.5 - Prishtinë
Personat kontaktues: Dukagjin Pupovci e Edmond Aliaga
Tel: ++381 (0) 38 244 257, 226 897, lok.109
E-mail: office@kec-ks.org, dpupovci@kec-ks.org
Web-site: www.kec-ks.org
Misioni: Ofrimi i mundësive për zhvillim profesional dhe sigurimi i informacionit
relevant për personelin edukativ-arsimor dhe komunitetin.
QENDRA PËR TRAJNIME DHE BURIME PËR AVOKIM - ATRC
Adresa: Rr. “Agim Ramadani”, nr. 15, k.II - Prishtinë
Personi kontaktues: Oerd Imani
Tel : ++381 (0) 38 244 810
Web-site: www.advocacy-center.org
Misioni: Ngritja e kapaciteteve të OJQ-ve, mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe
barazia gjinore
Ombrella/Rrjeti: Rrjeti AVOKO

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë

LISTA E ZYRAVE NDËRKOMBËTARE NË
KOSOVË
ZYRA E QEVERISË SË SHQIPËRISË
Personi kontaktues: Bashkim Rama
Tel : ++381 (0) 38 548 208
ZYRA NDËRLIDHËSE E AUSTRISË
Personi kontaktues: Alexander Bayerl
Tel: ++381 (0) 38 549 284
Fax: ++381 (0) 38 549 285
ZYRA E QEVERISË SË BELGJIKËS
Personi kontaktues: Hugues Chantry
Tel: ++381 (0) 38 548 773
Fax: ++381 (0) 38 243 183
ZYRA E QEVERISË SË KANADASË
Personi kontaktues: Stephan Moran
Tel: ++381 (0) 38 549 545
Fax: ++381 (0) 38 548 773
ZYRA E QEVERISË SË KROACISË
Personi kontaktues: Iliriana Shehu
Tel: ++381 (0) 38 243 399 – 398
ZYRA E QEVERISË SË DANIMARKËS
Personi kontaktues: Anne-Maria Madsen
Tel: ++381 (0) 38 549 381
e-mail: danste@mobilixnet.dk
ZYRA E QEVERISË SË FINLANDËS
Personi kontaktues: Marku Laamanen
Tel: ++381 (0) 38 243 098
Fax: ++381 (0) 38 549 741
ZYRA NDËRLIDHËSE E QEVERISË SË FRANCËS
Personi kontaktues: Gerald Sallier
Tel: ++381 (0) 38 249 611 - 612
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ZYRA E QEVERISË SË GJERMANISË
Personi kontaktues:
Tel : ++381 (0) 38 243 658- 659
ZYRA E GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG
Personi kontaktues: Manuel Vega Mahlitz
Tel : ++381 (0) 38 226 787
e-mail: lmlmentz@netcourrier.com
ZYRA E QEVERISË SË BRITANISË SË MADHE
Personi kontaktues: Mark Dickinson
Tel : ++381 (0) 38 249 801 – 559
ZYRA E QEVERISË GREKE
Personi kontaktues: Cristos Kontovounisios
Tel: ++381 (0) 38 243 013
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ZYRA E QEVERISË SË ITALISË
Personi kontaktues: Pasquale Salzano
Tel: ++381 (0) 38 244 925
ZYRA NDËRLIDHËSE E JAPONISË
Personi kontaktues: Yoshihide Nakai
Tel: ++381 (0) 38 249 995 – 038/ 549 005
e-mail: jplopr@ipemb.org.yu
ZYRA E QEVERISË SË MALAJZISË
Personi kontaktues: Raszlan bin Abdul Rashid
Tel: ++381 (0) 38 243 467
ZYRA E QEVERSISË SË HOLANDËS
Personi kontaktues: Peter Bas Becker
Tel: ++381 (0) 38 224 610
ZYRA E QEVERISË SË NORVEGJISË
Personi kontaktues: Eli Jonsvik
Tel: ++381 (0) 38 548 010
Fax: ++381 (0) 38 548 202
ZYRA E QEVERISË SË RUSISË
Personi kontaktues: Vladimir Ivanovski

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë
ZYRA E QEVERISË SË SUEDISË
Personi kontaktues: Anne-Sofie Nilsson
Tel: ++381 (0) 38 245 795
ZYRJA E QEVERISË SË ZVICRËS
Personi kontaktues: Yvana Enzler
Tel: ++381 (0) 38 548 078
ZYRA E QEVERISË SË TURQISË
Personi kontaktues: Metin Kilic
Tel: ++381 (0) 38 548 545
Tel: ++381 (0) 38 548 559
ZYRA E SHTETEVE TË BASHKUARA TË AMERIKËS
Personi kontaktues: Philip Goldberg
Tel : ++381 (0) 38 549 516 – 517
Fax: ++381 (0) 38 549 890
DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (DFID)
(DEVELOPMENT AGENCY OF THE BRITISH GOVERNMENT)
Personi kontaktues: Lirim Osmani
Tel: ++381 (0) 38 549 724
EUROPEAN AGENCY FOR RECONTSTRUCTION (EAR)
Personi kontaktues: Thierry Bernard Guele
Tel : ++381 (0) 38 513 12 00
Web-site: www.ear.eu.int
EUROPEAN COMMISSION LIAISON OFFICE
Personi kontaktues:
Tel: ++381 (0) 513 12 00
GERMAN OFFICE FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (CORED)
DEG, GTZ, KFW Reconstruction and rehabilitation)
Tel: ++381 (0) 38 549 011
e-mail: gtz_pr@kohamail.net
SWISS AGENCY FOR DEVLOPMENT AND COOPERATION (SDC)
Personi kontaktues: Hans-Peter Fischer
Tel: ++381 (0) 38 548 091
Fax: ++381 (0) 38 548 096
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US OFFICE PUBLIC AFFAIRS SECTION
(PROMOTING DEMOCRATIC CIVIL SOCIETY IN KOSOVO)
Personi kontaktues: Luan Nimani
e-mail: lnimani@pd.state.gov
Tel: ++381 (0) 38 549 516
Fax: ++873 761 912 436
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)
(HUMANITARIAN PROGRAMS)
Personi kontaktues: Paolo Lembo
e-mail: registry.ks@undp.org
Tel: ++381 (0) 38 066/067
Fax: ++381 (0) 38 548 065
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Shtojca B.

ShtojcaB.

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë

Shtojca B.
Udhëzues për Intervistat e SemiStrukturuara me OSHC-të
MISIONI:
• Anëtarët e stafit janë të vetdijshëm
• Publiciteti, a ekziston?

VIZIONI:
• Pyesni përsëri
• A janë të vetdijshëm anëtarët e stafit?

VLERAT
• Cilat janë vlerat që mundoheni ti promovoni në punën tuaj?
• Pyetje për ti zbuluar të gjitha?
• Provoni dhe hetoni ato që janë përmendur

MENDIMI STRATEGJIK
• Hapat e mëtutjeshëm për ta përmbushur misionin tuaj (plani afatgjatë)
• Si e parashikoni organizatën tuaj pas 5 vitesh

STAFI
• Staf me përvojë relevante?
• Trajnimi adekuat?
• A keni nevojë për trajnim të mëtutjeshëm?

VENDIM-MARRJA
• Si, kush, kur?

STRUKTURA
• Rolet dhe përgjegjësitë?
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ADMINISTRATA
•
•
•
•

Procedurat
Udhëzues
Raporti i brendshëm (kujt i përgjigjeni, rrjedhja e informatave)
Mbajtja e të dhënave

FINANCAT
• Të mjaftueshme për momentin?
• Burimet

MBLEDHJA E FONDEVE
• Burimet potenciale të financimit
• Aktivitetet
• Nevojat afatgjate të financimit (Plani i biznesit)
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PAJISJET dhe OBJEKTET
• Vëzhgo

PLANIFIKIMI
• Në proces e sipër?
• Çfarë aktivitete, javore, mujore, etj?
• Kush?

MONITORIMI dhe VLERËSIMI
•
•
•
•

Për çka?
Për kend, pse?
Metodat
Kush është i përfshirë?

AKTIVITETET
•
•
•
•
•
•

Çfarë po bëni aktualisht?
Çka keni bërë në të kaluarën?
Përse i kryeni pikërisht këto aktivitete?
Flisni për nevojat e grupeve të synuara
Rezultatet (dëshmitë, raportet…)
Kush bën punë të ngjajshme (duplifikim)?

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë

MARRËDHËNIET ME GRUPET E INTERESIT
•
•
•
•
•
•

Përfituesit
Forumet, rrjetet
Projektet e përbashkëta të OSHC-ve
Bashkëpunimi me autoritetet
Donatorët, OJQ-të
Raportimi në media

AMBIENTI
•
Përshkruani problemet me të cilat ballafaqoheni gjatë kryerjes së
aktiviteteve
• Liria dhe të drejtat
• Qasje në informata
• Respektimi i të drejtave të pakicave (në rrafshin vendor)

SOCIO KULTURA
•
•
•
•

Marrëdhëniet ndëretnike
A kanë ndikim vlerat tradicionale në punën tuaj?
Qëndrimi i komunitetit ndaj Shoqërisë Civile
Volunterizmi
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Shtojca
C.
Shtojca C.

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë

Shtojca C.
Studimi dhe Raporti nga Grupi i
Fokusit
Raporti Analitik

Vlerësimi i Shoqërisë Civile në
Kosovë
Studim Kualitativ
Hulumtim i Grupit të Diskutimit me përfaqësues të OJQ-ve, Donatorë
dhe Përfitues
Qershor 2005

Përmbledhje Ekzekutive
Organizatat e Shoqërisë Civile ofruan mendime të ndryshme rreth definicionit
të shoqërisë civile, megjithatë pothuajse të gjitha u pajtuan rreth faktit që
shoqëria civile është çdo gjë që nuk është shteti, qeveria dhe sektori i biznesit
apo i tregut. Përfaqësuesit e OSHC-ve e shohin shoqërinë civile si plotësim të
qeverisë; e shohin atë si një korpus të organizatave dhe institucioneve që në
përgjithësi shërbejnë për ta “korrigjuar” qeverinë.
Në anën tjetër, diskutimet grupore me përfituesit dhe publikun treguan që ata
kanë përshtypje të ndryshme rreth shoqërisë civile, rolit dhe qëllimit të saj. Disa
pjesëmarrës e shihnin shoqërinë civile si grup të organizatave joqeveritare dhe
organizatave joprofitabile apo çdo grup të qytetarëve që punon për përmirësimin
e pozitës në shoqëri. Megjithatë, kishte edhe mendime tjera që e definonin
shoqërinë civile si të gjithë qytetarët e një shteti.
Kritikat kryesore prej OSHC-ve për shoqërinë civile në Kosovë kanë të bëjnë me
dështimin e shoqërisë civile që ti përmbush nevojat e qytetarëve dhe grupeve
që i përfaqëson. Përderisa pjesëmarrësit vlerësonin se shoqëria civile në Kosovë
nuk është mjaft vizibile dhe me rol të pjesërishëm, ata poashtu thanë që
bashkësia ndërkombëtare poashtu mban një pjesë të përgjegjësisë për këtë
rezultat, pasi që ajo ka tentuar ta ndërtoj këtë sektor në mënyrë artificiale.
Megjithatë, OSCH-të poashtu fajësohen për mungesë të bashkëpunimit dhe
bashkërendimit të aktiviteteve në mes tyre, me qëllim të ndikimit më të madh
dhe përmbushjës më të madhe të kërkesave të komunitetit.
Kishte edhe pjesëmarrës që nënvizuan rezultatet pozitive të shoqërisë civile në
Kosovë, duke përmendur disa shembuj të aktiviteteve që dëshmojnë ekzistencën
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e vullnetit për të punuar për diçka që mund ta gëzojnë të gjithë.
Shikuar nga këndvështrimi i përfituesve dhe opinionit publik ekziston një
pakënaqësi e përgjithshme me punën e shoqërisë civile në Kosovë. Shumica
prej tyre pajtohen që shoqëria civile është tejet pak e angazhuar dhe aktive,
nuk është në gjendje të ndryshoj proceset dhe nuk ka mënyrë dinamike të
zgjidh apo t’iu ndihmoj qytetarëve të zgjidhin problemet e tyre. Ata poashtu
u munduan të shpjegojnë që kjo mund të jetë rezultat i faktit që koncepti i
shoqërisë civile është tejet pak i njohur në Kosovë, dhe për shkak se nuk ka
fare përvojë në bashkëpunim me qeverinë dhe institucionet shtetërore dhe për
mënyrën e angazhimit efikas në proceset e vendimmarrjes.
Rreth asaj se a i përmbushin aktivitetet e OSHC-ve nevojat e komunitetit,
shumica e pjesëmarrësve prej OSHC-ve janë të prirur të pajtohen që këto
kërkesa përmbushen vetëm deri në një masë të caktuar – duke thënë që në
disa vende këto kërkesa përmbushen derisa në vendet tjera jo. Për më tepër,
ata përmendën disa shembuj të mirë të disa OJQ-ve që janë të orientuara kah
ofrimi i shërbimeve, që ofrojnë shërbime për grupe specifike siç janë asistenca
ligjore, ndihmë për personat me aftësi të kufizuara, etj. Ata përmendën disa
shembuj të organizatave që kontribuojnë në zvogëlimin e nivelit të papunësisë
duke ofruar trajnime për arsimimin e njerëzve dhe shërbejnë si ndërmjetësues
në gjetjen e vendeve të punës, posaçërisht në sektorin privat. Shumica e
pjesëmarrësve u pajtuan që sektorët më të avancuar janë arsimi dhe çështjet
gjinore, gjë që nënkupton që aktivitetet e OSHC-ve i përmbushin kërkesat e
komunitetit deri në një masë, pasi që arsimi është përmendur shpeshherë si
njeri prej problemeve aktuale të komunitetit.
Përkrahja e donatorëve në Kosovë nuk është e koordinuar mirë me kërkesat e
shoqërisë civile dhe komunitetit. Marrë parasysh faktin që Kosova ballafaqohet
me shumë probleme, nuk pritet që donatorët mund të adresojnë të gjitha
këto probleme me projektet dhe përkrahjen e tyre. Megjithatë, shumica e
pjesëmarrësve, përfshirë përfituesit dhe qytetarët e thjeshtë, u pajtuan që
donatorët nuk e njohin mirë realitetin kosovar, përfshirë edhe faktin që ata
mundohen të zbatojnë agjendën dhe interesat e tyre nëpërmjet projekteve dhe
përkrahjës së tyre financiare në Kosovë.
Kishte poashtu edhe vërejtje pozitive sa i përket përkrahjes nga donatorët
në veçanti në ngritjen e vetëdijes të opinionit publik dhe grupeve specifike të
grupeve të interesit për çështje të ndryshme kyçe. Poashtu janë përmendur
edhe raste tjera të përkrahjes së suksesshme të donatorëve, siç janë kthimi
i refugjatëve dhe i personave të zhvendosur, promovimi i të drejtave të grave
rome, etj. Përfituesit dhe qytetarët e thjeshtë poashtu përmenden disa raste të
përkrahjes së suksesshme të donatorëve për shoqërinë civile dhe komunitetet:
projektet për fëmijë me kërkesa specifike, projekte për mësimin e gjuhëve të
huaja, rindërtimi i rrugëve, kreditë për biznes, ndihmë për sektorin e bujqësisë,
arsimi, etj.
Ekziston konsensus i përgjithshëm në mesin e pjesëmarrësve që përfaqësojnë
shoqërinë civile në Kosovë se shumica e OSHC-ve fare nuk kanë përpiluar plan
të qëndrueshmërisë. Ekziston ndjenja e përgjithshme që, megjithë rënien e
përkrahjës së donatorëve, me rënien drastike të përkrahjës së donatorëve
shumica e organizatave do të pushojnë së ekzistuari.

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë
Rezultatet e diskutimeve grupore me donatorët në Prishtinë tregojnë që shoqëria
civile në Kosovë ballafaqohet me shumë probleme në aspiratat e saj për tu bërë
shoqëri e fortë dhe e besueshme civile. Njeri prej problemeve të përmendura
është fakti që në sistemin e kaluar para konfliktit në Kosovë, shoqëria civile
kurrë nuk ishte e lirë të shprehte mendimet e saj, për shkak të kufizimit të lirisë
së shprehjes. Prandaj, konsiderohet që shoqëria civile nuk është plotësisht e
vetëdijshme për fuqinë që ka në procesin e vendimmarrjes dhe që ekziston një
mungesë e përgjithshme e iniciativës në mesin e shoqërisë civile gjë që e bën
atë vëzhguese dhe pranuese pasive.
Donatorët pohojnë që ka mungesë të përgjithshme të vizionit, apo që OSHC-të
kryesisht kanë vizione afatshkurtra për shkak se ato janë kryesisht organizata
që varen prej projekteve. Kjo sjell në sipërfaqe një problem tjetër – organizatat
garojnë në mbledhjen e fondeve dhe prandaj hezitojnë të krijojnë rrjete apo
të bëhen pjesë e rrjeteve pasi që kryesisht janë organizata që varen prej
projekteve. Si rezultat i kësaj, ka mungesë të përgjithshme të komunikimit
dhe bashkërendimit mes OSHC-vë në Kosovë. Deri më tani, rrjetet e vetme të
suksesshme janë rrjetet e organizatave të grave dhe organizatave rinore.
Pothuajse të gjithë përfaqësuesit e donatorëve në diskutimin grupor u pajtuan
që ka mungesë të përgjithshme të bashkërendimit mes donatorëve në raport
me përkrahjën e donatorëve për shoqërinë civile në Kosovë. Një pjesëmarrës
theksoi se ka mungesë të përgjithshme mes donatorëve në Kosovë, dhe se si
rezultat i kësaj donatorët nuk kanë qasje të konsoliduar. Një pjesëmarrës tjetër
shprehu mendimin e tij se në mesin e donatorëve nuk ka plan përmbajtësor
zhvillimor për Kosovën.

Hyrje
Duke e parë shoqërinë civile si ndërmjetësuese në mes shtetit, ekonomisë
familjare dhe tregut, roli i së cilës është të mbroj dhe zgjeroj interesat e saj
në promovimin e vlerave demokratike, qeverisjes së mirë dhe avancimit të
zhvillimit social dhe ekonomik26, mund të thuhet që zhvillimi i këtij sektori në
Kosovë ishte dhe ende mbetet më tepër se një nevojë në periudhën e pasluftës,
në fazën e rindërtimit dhe zhvillimit të vendit. Momentalisht, shoqëria civile në
Kosovë përfaqësohet nga afro 3,000 organizata, grupe apo shoqata, që tregon
një ngritje të hatashme në krahasim me vitin 2000, kur vetëm 130 organizata të
regjistruara vepronin në Kosovë. Për të kuptuar shoqërinë civile në Kosovë dhe
për të parë se ku qëndron ajo, Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (FKSHC)
ka kryer studimin e parë të shoqërisë civile në vitin 2000. Megjithatë, sot,
përkundër numrit të madh të organizatave të regjistruara, nuk ka të dhëna
të sakta për organizatat aktive, për kapacitetet e tyre, për fushëveprimet e
tyre dhe për karakteristikat tjera të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) në
Kosovë. Për ta kuptuar këtë, FKSHC-ja ka filluar studimin e dytë të shoqërisë
civile në Kosovë në vitin 2004, me qëllim të ofrimit të ndihmës për donatorët
lokal dhe ndërkombëtar dhe hartuesve të politikës për krijimin e strategjisë më
përgjegjëse për përkrahjen efektive të shoqërisë civile në Kosovë.
Për implementimin e studimit në kapacitet të plotë dhe për të arritur rezultate të
kënaqshme, janë vendosur 56 indikatorë për identifikimin e karakteristikave
26

   Plan for Civil Society Mapping, KCSF, June 2004
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kryesore të shoqërisë civile në Kosovë dhe për vlerësimin e anëve të forta
dhe të dobëta, si dhe 7 metoda të ndryshme të hulumtimit për mbledhjen
dhe analizimin e të dhënave të ndryshme për qëllimin e përgjithshëm të këtij
studimi.27
Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile ngarkoj “Index Kosovën, projekt i
përbashkët me BBSS Gallup International”, një kompani vendore e hulumtimeve,
për të kryer hulumtimin kualitativ me anë të diskutimeve grupore me grupet
relevante të interesit në Kosovë.

Metodologjia
Studimi kualitativ përbëhej nga katër grupe të diskutimit me nga 7-10
pjesëmarrës, dhe u zhvillua prej 16-20 maj 2005 me tri grupe kryesore:
1. Përfaqësuesit e Organizatave të Shoqërisë Civile
2. Përfituesit dhe qytetarët e zakonshëm
3. Donatorët
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Janë mbajtur dy diskutime grupore me përfaqësues të organizatave të shoqërisë
civile – një diskutim në Prishtinë me organizata kryesisht nga Prishtina dhe
komunat fqinje dhe një diskutim tjetër në Gjakovë me organizata nga Gjakova,
Peja dhe Prizreni. Një diskutim grupor u mbajt me përfitues dhe qytetarë të
rëndomtë në Prishtinë dhe një grup me donatorë poashtu u zhvillua në Prishtinë.
Të gjitha diskutimet grupore u zhvilluan në gjuhën shqipe, përveç grupit me
donatorë, pasi që shumica prej tyre përfaqësoheshin nga zyrtarë që flasin gjuhë
të huaja.

27

   Ibid.
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Raporti Analitik – Pjesa 1
(Vështrimet e Shoqërisë Civile dhe Publiku i
Përgjithshëm)

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM I SHOQËRISË
CIVILE
Definimi i Shoqërisë Civile në Kosovë
Edhepse ekziston definicioni i qartë i shoqërisë civile, shpeshherë dëgjojmë
definicione dhe kuptime të ndryshme për shoqërinë civile, varësisht prej rolit
dhe pozitës së saj në shoqëri. Para diskutimit të çështjeve të ndryshme që
kanë të bëjnë me shoqërinë civile në Kosovë, të gjithë pjesëmarrësit u ftuan të
definojnë me fjalët e tyre se si ata e kuptojnë dhe shohin shoqërinë civile.
Organizatat e Shoqërisë Civile ofruan mendime të ndryshme rreth definicionit
të shoqërisë civile, megjithatë pothuajse të gjitha u pajtuan rreth faktit që
shoqëria civile është çdo gjë që nuk është shteti, qeveria dhe sektori i biznesit
apo i tregut. Siç elaboroi një pjesëmarrës, kjo është arsyeja pse shoqëria civile
quhet sektori i tretë, duke pasur parasysh që qeveria është sektori i parë dhe
komuniteti afarist është sektori i dytë. Duke e thënë këtë, përfaqësuesit e
OSHC-ve e shohin shoqërinë civile si plotësim të qeverisë; e shohin atë si një
korpus të organizatave dhe institucioneve që në përgjithësi shërbejnë për ta
“korrigjuar” qeverinë.
“Shoqëria civile është grup njerëzish, që janë mbledhur për të diskutuar dhe
avokuar për çështje të caktuara që konsiderohen problematike në një vend.”
(Përfaqësuese e OSHC, Gjakovë)
“Një grup njerëzish që punojnë për të përmbushur plotësisht kërkesat e
caktuara të komunitetit. Është një lloj ure apo lidhje në mes komunitetit dhe
institucioneve, një mekanizëm i cili përfaqëson kërkesat e komunitetit tek
instancat e larta dhe institucionet e ndryshme.”
(përfaqësuese e OSHC, Prizren)
Gjatë definimit të asaj se çka është shoqëria civile dhe si e shohin ata këtë,
përfaqësuesit e OSHC-ve poashtu bënë përpjekje të theksojnë se cili është
synimi i shoqërisë civile. Kishte zëra të ndryshëm për synimin e shoqërisë civile,
kryesisht në lidhje me definicionet që veçmë ishin përmendur, por kishte poashtu
edhe disa vërejtje specifike. Sipas tyre, njëri prej synimeve të shoqërisë civile
është mbrojtja e të drejtave të njerëzve prej mungesës së përgjegjshmërisë dhe
përgjegjësisë së qeverisë. Shoqëria civile poashtu duhet të përmbush dhe të
punoj për të drejtat, të përmbush atë që qeveria nuk mundet, si dhe të shërbej
si promovuese e kategorive specifike të njerëzve në shoqëri.Një pjesëmarrës
tha që shoqëria civile në Kosovë rregullohet nga një rregullore e cila e definon
në mënyrë tejet të thjeshtë shoqërinë civile – si grup i organizatave dhe trupave
joprofitabile dhe të organizuar për interesat e qytetarëve dhe shoqërisë civile.
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Në anën tjetër, diskutimet grupore me përfituesit dhe publikun e përgjithshëm
treguan që njohuria e tyre mbi shoqërinë civile, rolin dhe qëllimet e saj
karakterizohet me përceptime të ndryshme. Disa pjesëmarrës e quanin
shoqërinë civile si grup të organizatave joqeveritare (OJQ) dhe organizatave
joprofitabile apo çdo grup qytetarësh që punon për përmirësimin e pozitës së
shoqërisë. Sidoqoftë, kishte edhe këndvështrime që e definonin shoqërinë civile
si të gjithë qytetarët e një vendi.

Vlerësim i Përgjithshëm i Shoqërisë Civile
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Përfaqësuesit e shoqërisë civile kishin mendime të ndryshme rreth vlerësimit të
përgjithshëm të shoqërisë civile në Kosovë, edhepse ata po përfaqësonin këtë
shoqëri civile. Kishte një dozë të caktuar të vetkritikës, si dhe disa shembuj të
suksesit të shoqërisë civile në Kosovë.
Kritika kryesore e OSHC-ve për shoqërinë civile në Kosovë ka të bëjë me
dështimin e shoqërisë civile që ti përmbush nevojat e qytetarëve dhe grupeve
që i përfaqëson. Përderisa pjesëmarrësit vlerësonin se shoqëria civile në Kosovë
nuk është mjaft vizibile dhe me rol të pjesërishëm, ata poashtu thanë që edhe
bashkësia ndërkombëtare mban një pjesë të përgjegjësisë për këtë rezultat,
pasi që ajo ka tentuar ta ndërtoj këtë sektor në mënyrë artificiale. Megjithatë,
OSCH-të poashtu fajësohen për mungesë të bashkëpunimit dhe bashkërendimit
të aktiviteteve në mes tyre, me qëllim të ndikimit më të madh dhe përmbushjës
më të madhe të kërkesave të komunitetit.
“Unë besoj që poashtu duhet të jemi vetëkritik e jo vetëm të kritikojmë OJQtë tjera. Nuk ka pasur iniciativë nga OJQ-të shqiptare për ti mbledhur OJQ-të
minoritare dhe për të organizuar një konferencë. Nuk ka pasur diçka të këtillë,
sepse ne jemi të prirur të mendojmë: Çfarë dobie kemi ne prej kësaj?”
(përfaqësuese e OSHC, Prishtinë)
Shumica e përfaqësuesve të OSHC-ve u pajtuan që shoqëria civile ka pasur rol
të pjesërishëm, për shkak të faktit që shoqëria civile në Kosovë ka luajtur rolin
e saj vetëm në mbrojtjen e interesave vetanake. Shoqëria civile ka funksionuar
ndryshe para luftës së viteve 1998-1999, me vetëm disa organizata, kur njerëzit
nuk punonin vetëm për përfitime financiare por edhe për arsye humanitare,
duke dëshmuar nivel tejet të lartë të volunterizmit në të gjitha instancat. Sot,
konsiderohet që njerëzit janë të involvuar në OSHC vetëm sepse e shohin këtë
si vend të punës dhe mundësi të përfitimeve financiare.
“Prej 3,000 organizatave që operojnë në Kosovë, 80 përqind të tyre janë të
themeluara për interesa personale. Udhëheqësit e tyre vetëm mbledhin fonde
dhe janë pasiv.”
(Përfaqësues i OSHC, Prishtinë)
Në anën tjetër, kishte edhe pjesëmarrës që nënvizuan rezultatet pozitive të
shoqërisë civile në Kosovë, duke përmendur disa shembuj të aktiviteteve
që dëshmojnë ekzistencën e vullnetit për të punuar për diçka që mund ta
gëzojnë të gjithë. Janë përmendur iniciativa e përbashkët dhe bashkëpunimi
i disa organizatave për fushatën për lista të hapura zgjedhore, si dhe Rrjeti
i Grave Kosovare, si njeri prej rrjeteve të vetme që funksionojnë në Kosovë.
Pjesëmarrësit poashtu thanë që shpeshherë ata vërejnë se si organizatat e
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vogla në komunat e vogla bëjnë më tepër për kërkesat e komunitetit sesa
organizatat e mëdha apo rrjetet në qytetet e mëdha.
Shikuar nga perspektiva e përfituesve dhe opinionit publik ekziston një
pakënaqësi e përgjithshme me punën e shoqërisë civile në Kosovë. Shumica
prej tyre pajtohen që shoqëria civile është tejet pak e angazhuar dhe aktive,
nuk është në gjendje të ndryshoj proceset dhe nuk ka mënyrë dinamike të
zgjidh apo t’iu ndihmoj qytetarëve të zgjidhin problemet e tyre. Ata poashtu
u munduan të shpjegojnë që kjo mund të jetë rezultat i faktit që koncepti i
shoqërisë civile është tejet pak i njohur në Kosovë, dhe për shkak se nuk ka
fare përvojë në bashkëpunim me qeverinë dhe institucionet shtetërore dhe për
mënyrën e angazhimit efikas në proceset e vendimmarrjes.

Nevojat e Komunitetit Vs. Aktivitetet e
OSHC-ve
Për të parë se a i përmbushin aktivitetet e shoqërisë civile nevojat e komunitetit
dhe a ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve të qytetarëve të Kosovës,
pjesëmarrësit janë ftuar të identifikojnë problemet aktuale të komuniteteve të
tyre. Pastaj ata u ftuan të përmendin dhe nënvizojnë fushat e aktiviteteve të
OSHC-ve dhe të vlerësojnë se a i përmbushin këto aktivitete specifike kërkesat
e komunitetit.
Sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile si dhe përfituesve dhe publikut të gjërë,
disa prej problemeve më të rëndësishme të komunitetit të tyre janë papunësia
dhe kushtet e vështira ekonomike. Janë përmendur edhe problemet e tjera siç
janë korrupsioni, statusi i Kosovës, mungesa e lirisë dhe sigurisë së përgjithshme,
mungesa e infrastrukturës adekuate (rrugët, rryma elektrike, uji, etj.), edukimi
i ulët dhe rastet e largimit nga shkolla, droga dhe alkooli, shërbimet e dobëta
mjekësore, kthimi i refugjatëve dhe personave të zhvendosur, si dhe mungesa
e përgjithshme e fondeve.
Rreth çështjës së fushave të aktiviteteve apo të aktiviteteve më të shpeshta të
OSHC-ve në Kosovë, përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë përmendur një gamë
të gjërë të këtyre aktiviteteve, përfshirë këtu rininë, mediat, gratë, ambientin,
pakicat, religjionin, etj. Poashtu vlen të përmendet që njohuria e përfituesve
dhe qytetarëve të rëndomtë për aktivitetet e OSHC-ve është e kufizuar vetëm
në komunitetin e tyre lokal – njerëzit janë të prirur të njohin vetëm aktivitetet e
OSHC-ve që zhvillohen në rrethin e tyre. Fushat e aktiviteteve që u përmendën
më së shpeshti janë organizatat e femrave, organizatat humanitare, organizatat
që ofrojnë asistencë ligjore, organizatat për të drejtat e njeriut, organizatat për
mbrojtjen e ambientit, etj.
Duke iu kthyer çështjës se a i përmbushin aktivitetet e OSHC-ve kërkesat e
komunitetit, shumica e pjesëmarrësve nga rradhët e OSHC-ve pajtohen që këto
kërkesa përmbushen vetëm deri në një masë të caktuar – duke thënë që në
disa vende këto kërkesa përmbushen derisa në vendet tjera jo. Veç kësaj, ata
përmenden disa shembuj të OJQ-ve që janë të orientuara kah ofrimi i shërbimeve,
dhe ofrojnë shërbime për grupe specifike siç është asistenca ligjore, ndihmë
për personat me aftësi të kufizuara, etj. Ata poashtu përmendën shembuj të
organizatave që kontribuojnë në zbutjen e papunësisë duke ofruar trajnime për
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edukimin e njerëzve dhe duke shërbyer si ndërmjetësues në gjetjen e vendeve
të punës, posaçërisht në sektorin privat. Shumica e pjesëmarrësve pajtohen që
sektorët më të avancuar janë edukimi dhe çështjet gjinore, që do të thotë se
aktivitetet e OSHC-ve i përmbushin kërkesat e komunitetit deri në një masë të
caktuar, pasi që edukimi është përmendur shumë shpesh si një ndër problemet
aktuale të komunitetit.
“Disa OJQ kanë monitoruar aktivitetet e Kuvendit të Kosovës dhe aktivitetet e
disa kuvendeve komunale. Kuvendet komunale që janë monitoruar nga OJQtë kanë ndryshuar qëndrimin e tyre ndaj problemeve të shoqërisë brenda një
periudhe mjaft të shkurtër kohore. Shumë kuvende tjera komunale që nuk janë
monitoruar kanë kërkuar prej nesh ti monitorojmë, sepse komunitetet kanë
gëzuar përfitime direkte.” (përfaqësues i OSHC, Prishtinë)
Sidoqoftë, përfaqësuesit e shoqërisë civile janë të vetdijshëm që ka probleme
në këtë aspekt dhe që ndoshta ata nuk do ti përmbushin kërkesat e komunitetit
në masë të dëshiruar. Disa prej tyre pajtohen që nuk ka shumë organizata
që merren me çështjën e papunësisë, ujit, rrymës elektrike dhe ambientit.
Ata poashtu nënvizojnë problemin e adresimit të çështjeve vetëm në mënyrë
sipërfaqësore siç ndodh në shumicën e rasteve, dhe jo me thelbin e problemit,
duke gjetur zgjidhje adekuate për të arritur rezultate afatgjate.
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”Edhe pse ka pasur investime në, për shembull, parandalimin e përdorimit të
drogës, ka indikacione që numri i personave që konsumojnë drogë rritet çdo
ditë. Ky është indikatori më i mirë që diçka nuk është në rregull në tërë procesin
e organizimit të projekteve dhe ideve në OJQ-të e ndryshme.”
(përfaqësuese e OSHC, Prizren)
Opinioni publik dhe përfituesit e projekteve të OSHC-ve janë shumë më pak
të kënaqur me aktivitetet e shoqërisë civile në Kosovë, dhe shumica prej tyre
pajtohen që këto aktivitete në shumicën e rasteve nuk i përmbushin nevojat e
komunitetit, përveç disa rasteve specifike. Ata kritikojnë shoqërinë civile duke
thënë që fondet e dedikuara për një projekt të caktuar përdoren për diçka
krejtësisht tjetër.
“Janë disa organizata si për shembull OJQ-të e grave. Ato kanë disa pajisje dhe
pastaj i ftojnë disa gra prej fshatit për trajnim. Pas disa ditësh, ato i marrin disa
diploma dhe kjo është e tëra …”
(përfitues, Prishtinë)
Përfituesit dhe qytetarët e thjeshtë pohojnë që shumë njerëz në nevojë nuk
kanë përfituar fare prej projekteve të OSHC-ve, për shkak të korrupsionit të
mundshëm në mesin e përfaqësuesve të OSHC-ve gjatë implementimit të
projekteve.
“Ata që janë nën mollë janë ata që i hanë mollat”
(përfituese, Prishtinë)
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Mendime rreth Efikasitetit të Shoqërisë
Civile
Edhepse zëri i përfaqësuesve të shoqërisë civile nuk ishte aq negativ sa i përket
përmbushjës së nevojave të komunitetit nga aktivitetet e OSHC-ve, ekziston
një ndjenjë e kritikës më të ashpër ndaj efikasitetit të këtyre organizatave në
përmbushjen e këtyre nevojave.
Shumica e përfaqësuesve të OSHC-ve janë të prirur të pajtohen që efikasiteti
i organizatave në përmbushjen e kërkesave të komunitetit është mjaft i ulët
dhe që janë disa arsye për këtë, si dhe disa shembuj të joefikasitetit. Njeri
prej shembujve thekson që, sipas informatave jozyrtare, rreth 60 përqind të
të gjitha OJQ-ve aktive në Kosovë kanë punuar me rininë dhe në rindërtimin
e dialogut në mesin e komuniteteve të ndryshme. Në mars të vitit të kaluar,
rreth 60 përqind të pjesëmarrësve në protestat e dhunshme ishin të moshës
së re. Kjo u përmend për të treguar dështimin e të gjitha aktiviteteve për
zhvillimin e komunikimit ndëretnik dhe që këto aktivitete ishin kanalizuar në
mënyrë të gabueshme. Sidoqoftë, pjesëmarrësit mendojnë që OJQ-të lokale
nuk duhet fajësuar për këtë, meqenëse ato kanë punuar sipas udhëzimeve të
donatorëve.
Në mesin e përfaqësuesve të OSHC-ve poashtu ekziston një përshtypje e
përgjithshme se mungon qasja tek institucionet për të krijuar partnerë dhe
që ekziston nevoja për bashkëpunim më të mirë, edhe në mes organizatave
të shoqërisë civile, në mënyrë që të ngritet efikasiteti i aktiviteteve të tyre
nëpërmjet bashkërendimit më të mirë.Përfaqësuesit e shoqërisë civile poashtu
ishin kritik ndaj ekspertëve që kryesisht ftohen prej donatorëve për trajnimin
e stafit lokal të organizatave të ndryshme. Ata mendojnë që shumica e këtyre
ekspertëve nuk kanë kualifikim të mjaftueshëm e as përvojë adekuate për
zhvillimin e këtyre trajnimeve, dhe që si rezultat i kësaj organizatat lokale
bazohen dhe veprojnë sipas shembujve të gabuar të njerëzve të gabuar.
“Shumë ekspertë vijnë dhe zhvillojnë trajnime me OJQ-të – disa prej tyre kanë
vetëm përvojë dy-tri javore në Kamboxhi dhe vijnë të zhvillojnë trajnime me të
rinjtë në Kosovë për rininë në Kamboxhi dhe kjo nuk ka të bëjë fare me situatën
tonë. Atëherë, është normale që këto OJQ të rinisë marrin shembuj të gabuar.”
(përfaqësues i OSHC, Prishtinë) Një pjesëmarrës prej shoqërisë civile poashtu
përmendi që Departamenti i Demokratizimit i OSBE-së është dashur të përkrah
OJQ-të dhe që i ka përkrahur ato vetëm deri në një masë. Sidoqoftë, sipas tij,
numri i njerëzve që kanë punuar me ta ishte relativisht i ulët, dhe si rezultat i
kësaj ndikimi dhe përkrahja e tyre nuk ishte në nivel të kënaqshëm.

Përkrahja nga Donatorët
Që nga përfundimi i konfliktit në Kosovë në vitin 1999 dhe themelimit të
administratës civile të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, pothuajse të
gjitha agjencitë dhe organizatat relevante ndërkombëtare hapën zyret dhe
filluan punën në rindërtimin dhe më vonë në zhvillimin e vendit. Kishte tipe
të ndryshme të donatorëve që financuan një gamë të gjërë të aktiviteteve,
përfshirë këtu institucionet qeveritare, zhvillimin e bizneseve dhe shoqërinë
civile. Me përfundimin e fazës së rindërtimit të vendit, shumica e donatorëve
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zvogëluan financimin dhe disa prej tyre u larguan tërësisht, dhe në këtë periudhë
shumë organizata të shoqërisë civile filluan të ballafaqohen me vështirësi në
përmbushjen e aktiviteteve dhe operacioneve në Kosovë.
Sipas shumicës së përfaqësuesve të shoqërisë civile që morrën pjesë në
diskutimet grupore të këtij studimi, shumica e donatorëve momentalisht
përkrahin projekte që kanë të bëjnë me standardet, pastaj me kthimin e
refugjatëve, projektet multietnike, antikorrupsionin, si dhe vetdijësimin dhe
projektet e avokimit për ndërtimin e shoqërisë të fortë civile.
Megjithatë, pjesëmarrësit theksuan që përkrahja e donatorëve në Kosovë nuk
është e koordinuar mirë në raport me nevojat e shoqërisë civile dhe nevojat
e komunitetit. Fillimisht, është theksuar që Kosova ballafaqohet me shumë
probleme, prandaj nuk pritet që donatorët mund të adresojnë të gjitha këto
probleme nëpërmjet projekteve dhe përkrahjës së tyre. Mirëpo, shumica e
pjesëmarrësve, përfshirë përfituesit dhe qytetarët e thjeshtë, u pajtuan që
donatorët nuk e njohin mirë realitetin kosovar, përfshirë edhe faktin që ata
mundohen të zbatojnë agjendën dhe interesat e tyre nëpërmjet projekteve dhe
përkrahjës së tyre financiare në Kosovë.
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“Ata (donatorët) janë të interesuar në krijimin e Kosovës multietnike dhe
mendojnë që ne vet duhet të gjejmë zgjidhjen e problemeve të tjera. Zakonisht,
të gjitha projektet janë të lidhura me multietnicitetin. Ky është prioriteti i tyre,
por jo edhe i yni. Prioriteti ynë është papunësia, arsimi, etj.”
(përfaqësuese e OSHC, Prishtinë)
Në këtë aspekt, disa pjesëmarrës shprehën mendimin e tyre që nuk është
obligim i donatorëve të përmbushin nevojat e qytetarëve dhe që problemet si
papunësia nuk mund të zgjidhen me donacione. Poashtu është thënë që nevojat
e njerëzve mund të përmbushen me përmirësimin e kushteve ekonomike, e kjo
mund të arrihet nëpërmjet investimeve dhe jo donacioneve, pasi donacionet
janë të dedikuara për projekte të caktuara dhe nuk mund të përmirësojnë në
mënyrë të drejtpërdrejtë kushtet ekonomike.
Pavarësisht nga kritikat ndaj donatorëve, kishte poashtu edhe vërejtje pozitive
sa i përket përkrahjes nga donatorët në veçanti për ngritjen e vetëdijes së
opinionit publik dhe grupeve specifike të grupeve të interesit për çështje të
ndryshme fundamentale. Poashtu janë përmendur edhe raste tjera të përkrahjes
së suksesshme të donatorëve, siç janë kthimi i refugjatëve dhe i personave
të zhvendosur, promovimi i të drejtave të grave rome, etj. Përfituesit dhe
qytetarët e thjeshtë poashtu përmenden disa raste të përkrahjes së suksesshme
të donatorëve për shoqërinë civile dhe komunitetet: projektet me fëmijë me
kërkesa specifike, projekte për mësimin e gjuhëve të huaja, rindërtimi i rrugëve,
kreditë për biznes, ndihmë për sektorin e bujqësisë, arsimi, etj.
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Qëndrueshmëria e Shoqërisë Civile në
Kosovë
Ekziston konsensusi i përgjithshëm në mesin e pjesëmarrësve që përfaqësojnë
shoqërinë civile në Kosovë se shumica e OSHC-ve fare nuk kanë përpiluar plan
të qëndrueshmërisë. Ekziston ndjenja e përgjithshme që, megjithë rënien e
përkrahjës së donatorëve, me rënien drastike të përkrahjës së donatorëve
shumica e organizatave do të pushojnë së ekzistuari. Sipas tyre, organizatat e
shoqërisë civile kanë krijuar kapacitete njerëzore dhe burime në vitet e fundit,
mirëpo, e njejta nuk vlen edhe për krijimin e kapaciteteve financiare. Për më
tepër, është thënë që në Kosovë nuk ka ligj i cili do të mundësonte financimin e
sektorit të shoqërisë civile nga buxhetit shtetëror.
Përfaqësuesit e OSHC-ve e bënë të qartë që vetëm disa organizata mund të
kenë zhvilluar strategji dhe plane për qëndrueshmëri financiare, dhe si rezultat
i kësaj kanë krijuar aktivitete për gjenerimin e të ardhurave. Mirëpo, shumica
e organizatave pajtohen që janë financuar nga donatori apo donatorët e
njejtë për disa vite dhe që nuk kanë në gjendje të zhvillojnë aktivitete që do
të mundësonin gjenerimin e të ardhurave për të ardhmën kur përkrahja nga
donatorët do të jetë më e vogël.
Në anën tjetër, përfituesit dhe qytetarët e thjeshtë janë edhe më kritik ndaj
organizatave të shoqërisë civile, duke thënë që të gjitha këto organizata kanë
programe afatshkurtra dhe që shumica prej tyre janë themeluar vetëm për
mbledhjen e fondeve për interesat personale të individëve të caktuar.
“Shumë organizata janë themeluar varësisht prej projektit të donatorit dhe jo
në bazë të vizionit të qartë.”
(përfitues, Prishtinë)
Veç kësaj, përfituesit dhe qytetarët e thjeshtë kanë theksuar problemin e
përdorimit të shoqërisë civile si “pedanë kërcimi” deri tek qeveria apo sektori
privat. Ata shpjeguan që shumë individë kanë përdorur OSHC-të për të fituar
përvojë dhe njohuri dhe për tu futur pastaj në strukturat qeverisëse apo në
ndërmarrjet/kompanitë private. Ata poashtu përmendën shembuj kur OJQ-të
janë zhvilluar dhe zgjeruar dhe pastaj janë shëndrruar në firma private.

Marrëdhëniet e Shoqërisë Civile
me Të Tjerët
Pothuajse të gjithë përfaqësuesit e shoqërisë civile që morrën pjesë në studim
deklaruan që ata në përgjithësi kanë raporte të mira me strukturat e qeverisjes,
si në nivelin lokal ashtu edhe në ate qendror, edhepse ata shpeshherë i kritikojnë
këto struktura. Ata poashtu konsiderojnë që niveli i bashkëpunimit me mediat
dhe qytetarët në përgjithësi është i kënaqshëm, pasi që ata shpeshherë kanë
aktivitete ku këto grupe janë të përfshira në një mënyrë apo tjetrën. Disa prej
OSHC-ve poashtu përmendën bashkëpunimin e mirë më organizatat simotra të
rajonit, kryesisht në vendet fqinje si në Maqedoni, Mal të Zi, Serbi, etj.
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Raporti Analitik – Pjesa 2

(Shoqëria Civile në Sytë e Donatorëve)

Vështrim i Përgjithshëm për
Shoqërinë Civile
Pjesëmarrësit në diskutimin grupor me donatorët në Prishtinë kanë mendime
të ndryshme për shoqërinë civile në Kosovë, edhepse shumica prej tyre kanë
qëndrim kritik ndaj shoqërisë civile. Sidoqoftë, faji nuk i mveshet vetëm
shoqërisë civile, sepse donatorët janë të vetdijshëm që edhe ata mbajnë një
pjesë të përgjegjësisë për këtë, së bashku me strukturat qeverisëse (lokale dhe
qendrore) në Kosovë.
Diskutimet me donatorë kanë vënë në pah që shoqëria civile në Kosovë ka
përvojë të gjatë që nga vitet e 90-ta, kur e tërë shoqëria udhëhiqej nga shoqëria
civile.
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“Ne kishim qeveri të udhëhequr nga shoqëria civile; ne kishim sistem të
udhëhequr nga shoqëria civile …”
(përfaqësues i donatorëve, Prishtinë)
Poashtu është thënë që shoqëria civile që ka funksionuar në Kosovë para luftës
së viteve 1998-1999 ishte kryesisht e bazuar në volunterizëm, që ishte në
masë të madhe e ndikuar nga fluksi enorm i burimeve financiare nga donatorët
për shoqërinë civile në Kosovë. Një donator madje theksoi që ka prezencë të
“volunterizmit afarist”, duke përmendur si shembuj faktin që njerëzit në ditet
e sotme kërkojnë para për çdo punë, madje edhe për një propozim prej dy
faqesh.
Rezultatet e diskutimit grupor me donatorët në Prishtinë tregojnë që shoqëria
civile në Kosovë ballafaqohet me shumë probleme në aspiratat e saj për tu bërë
shoqëri e fortë dhe e besueshme civile. Njeri prej problemeve të përmendura
është fakti që në sistemin e kaluar para luftës në Kosovë, shoqëria civile kurrë
nuk ishte e lirë të shprehte mendimet e saj, për shkak të kufizimit të lirisë
së shprehjes. Prandaj, konsiderohet që shoqëria civile nuk është plotësisht e
vetëdijshme për fuqinë që ka në procesin e vendimmarrjes dhe që ekziston një
mungesë e përgjithshme e iniciativës në mesin e shoqërisë civile gjë që e bën
atë një vëzhgues dhe pranues pasiv.
Megjithatë, shoqëria civile në Kosovë dallon prej një rajoni në tjetrin, prej një
lokacioni në tjetrin. Janë përmendur disa shembuj sipas të cilëve janë disa
grupe apo organizata të shoqërisë civile që janë zhvilluar në bazë të nevojave të
komunitetit. Një pjesëmarrës tha që OJQ-të pak a shumë përfaqësojnë zërin e
popullit tek qeveria apo autoritetet në mënyrë që të përmbushen nevojat e tyre.
Në anën tjetër, qytetarët mbështeten gjithnjë e më tepër në shoqërinë civile,
sepse ata janë të vetdijshëm që ekziston një mënyrë tjetër që ata ta shprehin
mendimin e tyre.
“Ka shoqata bujqësore, ku njerëzit janë bashkuar, i kanë bashkuar iniciativat e
tyre, i kanë tërhequr donatorët dhe kanë fituar pajisje të cilat shfrytëzohen nga
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i tërë komuniteti.”
(përfaqësues i donatorëve, Prishtinë)
Megjithatë, siç elaboroi një pjesëmarrës, këta shembuj janë prej OSHC-ve
që kanë objektiva më të kapshme, ndërsa në organizatat që mundohen të
promovojnë vlera demokratike, për shembull, është paksa më e komplikuar
të zhvillohen strategji konkrete për arritjen e qëllimeve që nuk janë aq të
prekshme.
Një problem tjetër i qartë që ekziston në mesin e shoqërisë civile në Kosovë
sipas donatorëve është mungesa e vizionit në përgjithësi, apo që OSHC-të
kryesisht kanë vizione afatshkurtra për shkak se ato janë kryesisht organizata
që varen prej projekteve. Kjo sjell në sipërfaqe një problem tjetër – organizatat
garojnë në mbledhjen e fondeve dhe prandaj hezitojnë të krijojnë rrjete apo
të bëhen pjesë e rrjeteve pasi që kryesisht janë organizata që varen prej
projekteve. Si rezultat i kësaj, ka mungesë të përgjithshme të komunikimit
dhe bashkërendimit mes OSHC-vë në Kosovë. Deri më tani, rrjetet e vetme të
suksesshme janë rrjetet e organizatave të grave dhe organizatave rinore.
“Kur i pyesni ku dëshirojnë të jenë pas 5 apo 10 viteve, ata nuk mund t’iu
tregojnë saktë, por për shembull thonë se pas një viti ata do të zhvillojnë një
projekt, një fushatë avokimi, dhe gjatë po këtij viti ata do të zhvillojnë një
projekt tjetër.”
(përfaqësuese e donatorëve, Prishtinë)
“Ka shumë pak organizata që i artikulojnë në mënyrë të qartë veprimet e tyre...
ne shpeshherë specifikojmë atë që dëshirojmë, ne financojmë ëorkshope, tryeza
të rrumbullakëta, dhe në fakt i kemi në shënjestër ata njerëz që dëshirojmë
... Mirëpo, unë mendoj që ka tejet pak ide të reja që mund vërtet të sjellin
ndryshime.”
(përfaqësues i donatorëve, Prishtinë)
Për më tepër, besohet që në përgjithësi, shumica e organizatave të shoqërisë
civile nuk janë të specializuara në fushëveprime specifike, dhe në vend të kësaj
ato janë të angazhuara në pothuajse çdo aktivitet që ato mund të zhvillojnë dhe
për të cilin mund të mbledhin fonde.
Megjithatë, siç theksoi një pjesëmarrës, jo të gjitha organizatat ballafaqohen
me problemet e njejta. Ekziston një numër i organizatave që ndihmohen
nga OJQ-të ndërkombëtare dhe janë të angazhuara në fusha të ndryshme
të veprimit varësisht prej fushëveprimit të organizatave ndërkombëtare që
vijnë nga jashtë. Fakti është që këto organizata ende financohen nga jashtë
dhe nuk varen aq shumë prej burimeve vendore të financimit. Ndërkaq, sa
i përket organizatave të shoqërisë civile të themeluara lokalisht, këto janë
ato organizata që ballafaqohen me numrin më të madh të problemeve dhe
pengesave. Kjo mund të jetë njera prej arsyeve pse organizatat e shoqërisë
civile janë kryesisht të orientuara në disa fushëveprime dhe pse aktivitetet e
tyre varen prej financimeve dhe programeve lokale.
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Bashkërendimi i Donatorëve dhe
Qëndrueshmëria e Shoqërisë Civile
Pothuajse të gjithë përfaqësuesit e donatorëve në diskutimin grupor u pajtuan
që ka mungesë të përgjithshme të bashkërendimit mes donatorëve në raport
me përkrahjën e donatorëve për shoqërinë civile në Kosovë. Një pjesëmarrës
theksoi se ka mungesë të përgjithshme mes donatorëve në Kosovë, dhe se si
rezultat i kësaj donatorët nuk kanë qasje të konsoliduar. Një pjesëmarrës tjetër
shprehu mendimin e tij se në mesin e donatorëve nuk ka plan përmbajtësor
zhvillimor për Kosovën.
“…do të ndihmonte mjaft sikur ne të kishim më tepër qasje në punën e
donatorëve tjerë.”
(përfaqësues i donatorëve, Prishtinë)
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Një pjesëmarrës tjetër tha që ky është problem i qasjes dhe sugjeroi që
donatorët duhet të bëjnë më tepër në vlerësimin e kërkesave të komunitetit, e
jo vetëm të imponojnë prioritete apo të sjellin modele prej vendeve tjera dhe
të mundohen ti bëjnë funksionale në Kosovë. Poashtu u tha që çdo donator i
ka prioritetet e veta dhe që kjo duhet të merret parasysh. Megjithatë, nëse
për shembull një donator e përkrah qeverisjen e mirë, donatori tjetër duhet të
përqëndrohet në shëndetësi për shembull.
Njëri prej shembujve të përmendur në këtë aspekt ishte iniciativa e një OJQ-je
të organizoj një konferencë të madhe donatorësh, në mënyrë që ti përshtatej
projekteve. Donatorët nuk e refuzuan idenë, mirëpo nuk shfaqën interes të
veçantë. Njera prej arsyeve mund të jetë fakti që çdo donator ka agjendën e vet,
siç theksoi një pjesëmarrës, dhe që ndoshta agjenda e tyre është përjashtues
dhe ata dëshirojnë të punojnë vet në agjendën e tyre dhe me organizata të
zgjedhura sipas kritereve të tyre.
Siç u tha më herët, diskutimi në grup dëshmoi mungesën e komunikimit mes
shoqërisë civile, donatorëve dhe strukturave qeverisëse, posaçërisht atyre në
nivelin komunal. Institucionet në nivelin komunal nuk janë mirë të informuara
për punën e shoqërisë civile në rajonin e tyre dhe punën e donatorëve në
komunën e tyre. Ata poashtu nuk janë të vetdijshëm për përgjegjësinë e tyre
në bashkërendimin e mirë mes tyre dhe OSHC-ve, sepse edhe ata duhet të
përkrahin shoqërinë civile në një mënyrë apo tjetrën, madje edhe nëpërmjet
financimit të disa ideve të shoqërisë civile.
Sa i përket qëndrueshmërisë së organizatave të shoqërisë civile, ekziston ndjenjë
e përgjithshme në mesin e donatorëve që në mungesë të vizionit afatgjatë,
qëndrueshmëria e shoqërisë civile është brengë dhe sfidë e njëmendtë për të
gjitha palët e involvuara. Njera prej arsyeve për gjendjen e mjerë sa i përket
qëndrueshmërisë së organizatave të shoqërisë civile mund të jetë mungesa e
bashkërendimit të përkrahjës së donatorëve dhe mungesa e planit përmbajtësor
zhvillimor në mesin e donatorëve për Kosovën.
Megjithatë, ka shumë shembuj të organizatave që janë transformuar,
duke debatuar mbi përkrahjen e donatorëve përkundër aktiviteteve të tyrë
përfituese në mënyrë që të mbijetojnë në të ardhmën. Disa prej tyre kanë
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zhvilluar aktivitete që gjenerojnë të ardhura për ti financuar operacionet e tyre
administrative, përderisa grantet e donatorëve janë të dedikuara kryesisht për
aktivitete projektuese.
Çështja e qëndrueshmërisë së organizatave të shoqërisë civile është diskutuar
edhe prej këndvështrimi tjetër. Një arsye tjetër për joqëndrueshmërinë e
shoqërisë civile në Kosovë mund të jetë fakti që ka ndjenja të përziera në
mesin e njerëzve për shoqërinë civile dhe rolin e saj – nganjëherë ata thjeshtë
mendojnë që kjo është mënyrë për të fituar para për shkak të faktit se ekonomia
është në gjendje të mjerë.
“Për kosovarin e rëndomtë është: ‘unë punoj në OJQ, unë do të kem profit’. Ata
nuk thojnë ‘Çka nëse i organizoj fqinjtë e mij dhe të ndërmarrin diçka që do të
sjell ndryshime’. Ata zakonisht thonë ‘do të themeloj një OJQ, do të shkoj tek
një organizatë ndërkombëtare dhe do të fitoj para, do të fitoj për veten time’.
Kjo është përshtypja për OJQ-të.”
(përfaqësues i donatorëve, Prishtinë)
Qëndrueshmëria e organizatave të shoqërisë civile është me sa duket e lidhur
me faktin që shumica e këtyre organizatave janë të përgjithshme në kuptim
të fushëveprimit të tyre, dhe mund të ndodh që vetëm organizatat që janë më
të specializuara mund të mbijetojnë në të ardhmen, duke zhvilluar pjesërisht
aktivitete përfituese, sepse për momentin është një numër i madh i organizatave
të mëdha të financuara mirë që nuk kanë fokus të qartë.
Disa nga pjesëmarrësit poashtu konsideruan që edhe donatorët mbajnë një
pjesë të përgjegjësisë sa i përket qëndrueshmërisë së organizatave të shoqërisë
civile në Kosovë. Është thënë që roli i donatorëve në mes tjerash është ta
orientojnë organizatën se cila fushë duhet mbuluar, sepse nëse organizatat
lihen vetëm ato nuk do të mbulojnë fusha të caktuara për shkak të arsyeve
dhe interesave të ndryshme. Megjithatë, kjo poashtu kërkon bashkërendim
më të ngushtë në mes të gjitha palëve të involvuara, OSHC-ve, donatorëve,
strukturave qeverisëse dhe komunitetit.
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Shtojca1

Shtojca 1

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë

Shtojca 1
Udhëzuesi për Diskutime
Për Studimin Kualitativ me Shoqërinë Civile,
Përfituesit dhe Donatorët
Hyrje
•
•
•
•

Fjala hyrëse e moderatorit
Shpjegimi i objektivave të studimit
Shpjegimi i rregullave të diskutimit
Prezantimi i pjesëmarrësve

1) A mund të më tregoni në përgjithësi, si e vlerësoni shoqërinë civile në
Kosovë? Po shoqërinë civile në rajonin tuaj?
2) A mund të theksoni problemet kryesore të komunitetit tuaj sot?
(SHËNIM: Shëno problemet e përmendura në diskutim)
3) Çfarë tipe të organizatave të shoqërisë civile ekzistojnë në rajonin/		
komunitetin tuaj?
(Provë: tipet e organizatave)
4) A mund të përmendni fushat kryesore të aktivitetit/aktiviteteve të këtyre
organizatave?
5) Deri në çfarë mase mendoni se i përmbushin këto aktivitete nevojat e
komunitetit?

(Krahasoni me pyetjet 2&4)
6) Çfarë mund të thoni për efikasitetin e këtyre organizatave? Sa janë ato
efikase në përmbushjën e nevojave të komunitetit?
Nëse nuk janë efikase pyesni përse?
(Provë: qasja tek donatorët, kapacitetet e organizatave, aftësitë dhe përvoja,
komunikimi dhe koha)
7) A mund të thoni cilat janë vlerat kryesore që i promovojnë organizatat e
shoqërisë civile në Kosovë? Po në rajonin tuaj?
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A mund ti dalloni këto vlera në mes tipeve të organizatave?
8) Tash të flasim për donatorët në Kosovë. Cilat lloje të aktiviteteve i përkrahin
ata kryesisht?
Provë: A i përmbushin programet e donatorëve për financim kërkesat e
komunitetit dhe organizatave të shoqërisë civile?
9) Cilat janë rezultatet e përkrahjës së donatorëve për shoqërinë civile?
(Provë: shembuj të përgjithshëm dhe konkret)
10) Po sa i përket qëndrueshmërisë së organizatave dhe aktiviteteve të tyre?
A keni plan strategjik për qëndrueshmëri?
11) Të flasim për kualitetin e marrëdhënieve në mes shoqërisë civile, komunitetit,
përfituesve, institucioneve, donatorëve, etj. Nëse marrëdhëniet nuk janë të
mira, pyesni përse? Cilat janë pengesat? Cilat janë arsyet e marrëdhënieve të
këtillave?
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Përgatitur nga:
Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile
KCSF

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë

Raporti Analitik

Vlerësimi i Shoqërisë Civile në
Kosovë
Studim Kualitativ
Grup Studimor me përfaqësues të OJQ-ve,
Donatorëve dhe Përfituesve
Qershor 2005

Definimi i Shoqërisë Civile
Problemet rreth funksionimit të shoqërisë civile shpeshherë burojnë prej faktit
që koncepti apo definicioni i shoqërisë civile nuk është i definuar mirë. Megjithatë
ekziston dallimi në mes shoqërisë civile dhe organizatave joqeveritare. Cili është
ky dallim?
Shoqëria civile është urë në mes komunitetit dhe institucioneve, përderisa
organizatat joqeveritare njihen si sektori i tretë. Sektori i parë janë institucionet,
sektori i dytë janë bizneset, dhe sektori i tretë janë OJQ-të të cilat janë pjesë
të shoqërisë civile.
Këta sektorë janë të lidhur nga mediat, dhe këto të fundit luajnë rol tejet të
rëndësishëm për ndërkomunikimin e punës së këtyre sektorëve.

Periudha para 1999 dhe pas 1999.
Roli i organizatave joqeveritare si përfaqësues të shoqërisë civile ka ndryshuar
prej periudhës para dhe pas vitit 1999.
Periudha para vitit 1999 karakterizohej nga mbijetesa e sistemit i cili asokohe
ishte i definuar politikisht si sistem paralel.
Pyetja që ngritet vetvetiu është sa i ishte sistemi paralel i viteve 1990-1999 në
fakt një shoqëri civile? Janë tre faktorë që e dëshmojnë ekzistimin e shoqërisë
civile:
• Shoqëria ka punuar jashtë institucioneve dhe qeverisë të asaj kohe.
• Volunterizmi ishte në nivel shumë të lartë.
• Filantropizmi poashtu ishte në nivel të lartë, ndihma nga diaspora.
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Roli i organizatave joqeveritare ka ndryshuar pas vitit 1999, me rritjen e shprehur
të numrit të OJQ-ve dhe kjo periudhë u karakterizua si fazë emergjente që kishte
kërkesa të shumta, posaçërisht në sektorin humanitar, në rindërtim, ushqim
dhe edukim. Asokohe, shoqëria civile nuk ishte e konsoliduar mirë dhe kishte
shumë mangësi në përmbushjen e nevojave emergjente, dhe veç kësaj shumë
pjesëtarë të OJQ-ve nuk ishin kompetent për detyrat që i morrën përsipër. Kjo
fazë poashtu ka luajtur rolin e mbijetesës, sepse gjatë kësaj periudhe OJQ-të
nuk kishin ide zhvillimore për mbijetesë.
Pas pjesës së parë të fazës emergjente, shoqëria civile filloi të zhvillohej dhe
gjatë kësaj faze donatorët e panë të nevojshme të themelojnë organizata
sepse e vërejtën inkompetencën e menaxherëve të OJQ-ve që të adresojnë dhe
zgjidhin problemet madhore. Janë tre faktorë që çuan në themelimin e shumë
OJQ-ve:
• Entuziazmi shoqëror për të kontribuar në ndërtimin e shoqërisë demokratike.
• Prezenca e madhe e donatorëve.
• Papunësia.
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Gjatë kësaj faze, ndërtimi i kapaciteteve dhe profilizimi ishin shumë të nevojshëm
sepse deri në atë kohë OJQ-të ishin të involvuara në të gjitha llojet e aktiviteteve
jo për shkak të mungesës së ideve por për shkak të kërkesave, dhe madje edhe
donatorët kanë ndihmuar që të mos ketë profilizim në atë kohë.
Mungesa e vendeve të punës, që konsiderohet si stimulim për themelimin e disa
OJQ-ve, çoi në një pikë ku aktivistët vullnetar ju bashkëngjiten shoqërisë civile
dhe organizatave joqeveritare.

Volunterizmi:
Volunterizmi nënkupon gatishmërinë e një personi të kryej punë vullnetare pa
ndonjë përfitim material.
Niveli i volunterizmit ishte shumë i lartë gjatë viteve 1990-1999. Ky ishte rezultat
i fazës për mbijetesë që karakterizohej nga kërkesat e shumta dhe motivimi i
shprehur i shoqërisë për ta ndryshuar situatën e mjerë politike, ekonomike dhe
sociale gjatë viteve 1990-1999.
Megjithatë, pas viteve 1999 dhe 2000, volunterizmi në Kosovë pësoi rënie
drastike si rezultat i disa faktorëve:
• Kriza ekonomike çoi deri te niveli i ulët i volunterizmit
• Mungesa e mirënjohjës dhe stimulimit nga institucionet lokale rezultoi në
nivel të ulët të volunterizmit.
• Mungesa e infrastrukturës ligjore që do të stimulonte voluntarizmin.
• Mungesa e transparencës nga OJQ-të rezultoi në nivel të ulët të volunterizmit,
etj.
Stimulimi i punës vullnetare është tejet i rëndësishëm dhe institucionet,
strukturat dhe qeveritë lokale si dhe shkollat, marrë parasyshin potencialin e
madh të rinisë, duhet të stimulojnë punën vullnetare. Këto janë shtylla shumë
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të rëndësishme që e vendosin themelin e mirënjohjes për punën vullnetare,
sepse puna vullnetare shpeshherë mund të jetë edhe edukative. Volunterizmi
në Kosovë duket të jetë ad-hoc dhe kaotik.

Filantropizmi:
Filantropizmi konsiderohet si mjet për ti mbajtur gjallë OJQ-të, sepse OJQ-të e
forta janë ato që krijojnë qëndrueshmëri nëpërmjet punës së tyre.

Filantropizmi Lokal:
Para vitit 1999, niveli i filantropizmit në Kosovë ishte mjaft i lartë, mirëpo me
largimin e donatorëve ndërkombëtar, filantropizmi lokal nuk shihet si shumë
stimulues. Ky është rezultat i mungesës së transparencës, sepse shtyllat
kryesore të filantropizmit lokal janë bizneset, dhe filantropizmi lokal nuk mund
të zhvillohej për shkak se deri më tani nuk ka pasur diskutime serioze për
ndërtimin e marrëdhënieve të mira me bizneset. Poashtu janë disa faktorë që
kanë çuar te niveli i ulët i filantropizmit lokal.
•
•
•
•

Jotransparenca e OJQ-ve është destimuluese për filantropistët lokal.
Mungesa e njohurisë shoqërore për filantropizmin.
Marrëdhëniet e dobëta në mes OJQ-ve dhe bizneseve.
Mungesa e projekteve joshëse për filantropistët lokal, etj.

Edhepse ekziston një ligj stimulues për bizneset i cili parashikon taksa më të
ulëta në profit për 5 përqind në këmbim për fonde kontribuuese për shoqërinë
civile, kjo e fundit megjithatë duhet të bëjë gati një infrastrukturë të mirëfilltë
për stimulimin e filantropistëve lokal. Janë disa alternativa për krijimin e
strategjive stimuluese, disa prej të cilave janë:
•
•
•
•

Transparenca dhe motivimi për filantropistët lokal.
Ofrimi i shërbimeve për bizneset.
Ndryshimi i imazhit të OJQ-ve në sytë e filantropistëve lokal.
Informata për punën e filantropistëve, etj.

Edhe në vendet ku ka filantropizëm, filantropistët nuk kanë njohuri si ta
institucionalizojnë atë, dhe implementojnë ad-hoc intervenime dhe shpeshherë
ju mungon organizimi i tipit të fondacioneve.

Zhvillimi i Komuniteteve
Është bërë punë e mrekullueshme në zhvillimin e komuniteteve në Kosovë, dhe
shoqëria civile ka luajtur rol tejet të rëndësishëm në identifikimin e nevojave
të komunitetit dhe në zgjidhjen e problemeve të komunitetit. Organizatat
joqeveritare ofrojnë shërbime të ndryshme për ndërtimin e komuniteteve.
Në mënyrë që ti përmbushin kërkesat e komuniteteve, OJQ-të duhet të përpilojnë
politika strategjike për komunitete të caktuara që poashtu nënkupton strategji
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implementuese për aktivitetet e OJQ-ve për nevojat e komunitetit. OJQ-të
shpeshherë dështojnë të përpilojnë strategji të këtilla në rradhë të parë për
shkak të mungesës së profesionalizmit.

Ndërveprimi në mes Shoqërisë Civile dhe
Korporatave.
Korporatat duhet të dëshmojnë nivel të lartë të përgjegjësisë ndaj shoqërisë
dhe në mënyrë që të ndërtojnë imazh pozitiv ato duhet tu japin mjete financiare
shoqërisë dhe komunitetit, kjo ndodh në vendet e zhvilluara ku fondet e këtilla
i jipen shoqërisë civile.
Në Kosovë, shoqëria civile ende nuk ka tendenca të këtilla, p.sh.
Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) e ndot jashtëzakonisht shumë ambientin,
e dëmton shëndetin e qytetarëve dhe dështon tu jap fonde organizatave
joqeveritare që punojnë në mbrojtjen e ambientit, dhe spitaleve. Kjo dëshmon
mungesën e përgjegjësisë shoqërore të korporatave.
Cili duhet të jetë qëndrimi i shoqërisë civile në këtë aspekt? Shoqëria civile
duhet të kultivoj vlera të rëndësishme që ngrisin nivelin e përgjegjësisë
shoqërore, përderisa kjo e fundit ende mbetet në nivel tejet të ulët në Kosovë.
Organizatat joqeveritare duhet të përpilojnë projekta të mirëfillta të evokimit
dhe të angazhohen në vetdijësim për përgjegjësinë shoqërore.
Është punuar tejet pak në këtë sferë dhe kjo ende konsiderohet një fushë e
paprekur apo e paadresuar. Mungesa e interesit vjen prej të gjithë palëve të
përfshira – organizatave joqeveritare, korporatave dhe bizneseve – që nuk dinë
si ti lëvizin gjërat përpara.

Potenciali i OJQ-ve që të ndikojnë në
Politikat Strategjike
Edhepse të krijuara së voni, organizatat joqeveritare kanë zhvilluar nivel të
kënaqshëm të potencialit qeverisës në krahasim me autoritetet qeverisëse
dhe komunale. Shumë pjesëtarë të shoqërisë civile po i bashkëngjiten
qeverive komunale dhe qeverisë qendrore dhe po e ofrojnë ekspertizën e tyre.
Megjithatë, për të ndikuar në politikat strategjike, organizatat joqeveritare
duhet të angazhohen për bashkëpunim më mirë me strukturat qeverisëse dhe
komunale.
Duke parë që qeveritë lokale nuk kanë kapacitet për menaxhimin adekuat të
fondeve, ato në mënyrë të tërthortë duhet të përdorin kapacitetet e organizatave
joqeveritare. Marrëdhëniet në mes qeverive lokale dhe organizatave joqeveritare
nuk janë në nivel të kënaqshëm dhe varen më tepër prej marrëdhënieve
individuale në mes anëtarëve të OJQ-ve dhe zyrtarëve të qeverive lokale. Janë
disa faktorë që e pengojnë komunikimin dhe bashkëpunimin:
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• Qeveria dhe institucionet komunale kanë paragjykime për organizatat
joqeveritare
• Qeveritë lokale nuk iu besojnë organizatave joqeveritare
• Organizatat joqeveritare nuk kanë bërë mjaft për përmirësimin e
marrëdhënieve me institucionet
Në marrëdhëniet në mes institucioneve dhe organizatave joqeveritare ka qarqe
të ndryshme politike që përpiqen të manipulojnë OJQ-të dhe të shenojnë poena
politik për parti të caktuara. Kjo ngërthen në vete edhe konfliktin e interesit, ku
shumë zyrtar qeveritar poashtu kanë organizata joqeveritare.

OJQ-të “Think Tank”
Organizatat Think-Tank në Kosovë nuk janë në numër të mjaftueshëm në raport
me kërkesat dhe shumica e tyre besohen të jenë në procesin e hershëm të
punës. Deri më tani, ato nuk kanë treguar përkushtim në ofrimin e projekteve
kualitative dhe ekspertizës për tregun. Është e qartë mungesa e rrjetit të
grupeve “think tank” dhe kjo i pengon këto grupe që të kenë ndikim të vërtetë.
Në përgjithësi, siç kemi thënë më herët, Kosova ka nevojë për OJQ “think
tank”, sepse angazhimi i tyre efektiv do të sjellte një frymë të re në politikën e
vendit.

Partneriteti i Shoqërisë Civile
Partneritetet me qeveritë:
Sa më e zhvilluar të jetë shoqëria civile partneriteti me qeverinë është më i
vogël dhe shoqëria civile më tepër vepron si grup i presionit.
Pas ndërtimit të institucioneve lokale në Kosovë, shoqëria civile fillimisht kishte
bashkëpunim të mirë me qeverinë, por më vonë ky nivel i bashkëpunimit rënie
dhe ka tendenca që ka më pak bashkëpunim dhe kjo është rezultat i shoqërisë
së zhvilluar civile dhe faktit që ajo tashmë operon si grup i presionit.
Në disa vende, ka trende të bashkëpunimit në mes qeverive lokale dhe qeverisë
qendrore; megjithatë, bashkëpunimi nuk është në nivel të kënaqshëm.
Poashtu ka edhe organizata joqeveritare që refuzojnë të bashkëpunojnë me
institucionet, për shkak të, siç thonë ato, mungesës së profesionalizmit në anën
e institucioneve. Organizatat joqeveritare shpeshherë i shohin institucionet
qeveritare si konkurencë direkte në marrjen e fondeve prej donatorëve për
projekte të caktuara.

Partneriteti me Donatorët
Shoqëria civile në Kosovë ende nuk është e fuqishme të mbijetoj pa ndihmën
e donatorëve ndërkombëtar. Partneriteti konsiderohet si tejet i nevojshëm nga
shoqëria civile, sepse deri më tani vetëm donatorët kanë stimuluar partneritetin.
Organizatat joqeveritare duhet të bëjnë më tepër për stimulimin e partneritetit
me donatorë, duke marrë parasysh rënien e prezencës së donatorëve në Kosovë.
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Prandaj, është në interesin e OJQ-ve të forcojnë partneritetin me donatorë.

A ka Nepotizëm në Shoqërinë Civile
Nepotizmi është problem brengosës në shoqërinë civile në Kosovë sepse në raste
të caktuara kjo dukuri arsyetohet me profesionalizëm. Megjithatë, problemi kyç
i nepotizmit është se çon deri tek konflikti i interesit në mesin e OJQ-ve i cili
pastaj është vështirë të eliminohet. OJQ-të që kanë nepotizëm në mesin e tyre
shpeshherë e humbin kredibilitetin në komunitet dhe qëndrueshmëria e tyre
shpesh vihet në dyshim.
Qëndrueshmëria e organizatave joqeveritare
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Organizatat joqeveritare janë në fazën fillestare të përgatitjes së strategjive
afatgjate, dhe deri më tani shumica e tyre kanë dhe vazhdojnë të operojnë me
strategji afatshkurtra dhe afatmesme. Periudha aktuale konsiderohet si fazë kur
OJQ-të kanë filluar të mendojnë për qëndrueshmërinë e tyre. Shoqëria civile
ende nuk është e përgatitur të gjenerojë të ardhura dhe kjo është rezultat i
dështimit të qeverisë të stimuloj tregun ku OJQ-të do të mund të kontribuonin
dhe përpilonin strategjitë afatgjata.

Shtojca
D
Shtojca D
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Appendix D.
List of Research Indicators
Annexe 1. Indicators And Means Of
Measurement
Mjetet e matjës:
Q: Pyetësorët e OSHC-ve,
I: Intervistë me OSHC-të,
FG: Grupi debatues me grupet vendore të interesit
IK: Intervistë me informatorët kryesor (në qendër)

Scale /
No scale

Misioni në mënyrë të
qartë e shpreh synimin
e organizatës

Q; I; FG

PO

Vizioni është i qartë,
i kuptueshëm dhe
motivues

Q; I

PO

Organizata udhëhiqet
nga mendimi strategjik

I; dokumentet strategjike të OSHC-ve.

PO

Ka procedura të qarta
administrative përfshirë
edhe mbajtjen e mirë të
shënimeve

I; Dokumentet e Organizatave të Shoqërisë Civile

PO

Numri i stafit

Q; I

JO

Stafi ka aftësi relevante
dhe ka trajnim të
mirëfilltë

Q; I; FG

PO

Ka bord / kuvend që
ofron lidership, udhëheq
strategjinë dhe siguron
transparencën dhe
përgjegjshmërinë

Q; I; protokoli i mbledhjeve të bordit

PO

Vendim-marrja bëhet me
kohë, është efektive dhe
pjesëmarrëse

I; FG

PO

Indikatori

STRUKTURA
IKapacitetet e brendshme
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Struktura është e
përshtatshme për
nevojat dhe shtrirjen e
organizatës
Financat janë të
bazuara në burime
të sigurta të fondeve
që kanë potencial të
shumëllojshëm
Mbledhja e fondeve
është aktivitet i rregulltë
dhe i drejtuar kah
qëllimet dhe kërkesat
financiare afatgjate të
organizatës

I;

PO

Q; I

PO

Q; I

PO

Q; I

PO

I; protokoli i takimeve

PO

I; dokumentet e Organizatave të Shoqërisë Civile

PO

Q

JO

Q; I; FG

JO

I; FG

PO

Aktivitetet i përmbushin
kërkesat e grupeve të
synuara

I; FG

PO

Ekziston dëshmia që
projektet/programet
prodhojnë rezultate të
qëndrueshme

I; FG

JO

Aktivitetet nuk i
duplifikojnë aktivitetet e
organizatave tjera

FG; I

JO

Organizata ka
pajisje dhe zyra të
përshtatshme

158

KCSF

Planifikimi i rregullt
i detyrave dhe aktiviteteve rutinore po bëhet
me pjesëmarrjen e
gjithë stafit
Është i themeluar
sistemi për Monitorimin
dhe Vlerësimin e të
gjitha aktiviteteve
Organizata është e
regjistruar në autoritetin
përkatës
Performanca / Fusha e
aktivitetit
Tipet dhe gama
e aktiviteteve që
implementohen
Aktivitetet
korrespondojnë me
misionin

Marrëdhëniet me Grupet
e Interesit

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë

Organizata mirëmban
kontakte të ngushta me
përfituesit direkt dhe
i kupton nevojat dhe
interesat e tyre

FG; I

PO

Organizata merr pjesë
në forumet dhe rrjetet
e rregullta të shoqërisë
civile

I; Q; FG; IK

PO

Organizata implementon
projekte të përbashkëta
me OSHC-të e tjera
apo me ato që e
komplementojnë punën
e OSHC-ve tjera

I; Q; FG; IK

PO

Regular communication
and cooperation established with the authorities and institutions

I; Q; FG; IK

PO

Komunikim dhe
bashkëpunim i rregulltë
me autoritetet dhe
institucionet

I; Q; FG; IK

PO

Marrëdhëniet e
mira me donatorët,
përfshirë reagimet e
rregullta nga donatorët
dhe kënaqësisë së
donatorëve

I; Q; IK (donatorët)

PO

Bashkëpunim i ngushtë
me mediat në nivelin
relevant

Kopje të monitorimit të mediave dhe kumtesat për
shtyp

PO

Partneritetet
me organizatat
ndërkombëtare
joqeveritare që
avancojnë interesat e
organizatave vendore

I; Q; IK (Organizata Ndërkombëtare Joqeveritare)

PO

Stabiliteti politik

Analiza.; IK; vlerësimi vetanak

JO

Demokracia formale në
vend

Analiza.; vlerësimi vetanak

JO

Qeverisja transparente
dhe e përgjegjshme

IK; FG; analiza.; vlerësimi vetanak

JO

AMBIENTI
INSTITUCIONAL
Konteksti politik
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Të lirë nga korrupsioni
politik

IK; artikujt në media; vlerësimi vetanak

JO

Liria e lëvizjës

All + vlerësimi vetanak

JO

Qasje në informata për
të gjithë

I; FG

JO

Respektimi i të drejtave
të pakicave

I; analiza.; IK; vlerësimi vetanak

JO

Respektimi i të drejtave
të fëmijëve

Analiza.; IK; vlerësimi vetanak

JO

Nivel i pranueshëm i
sigurisë dhe mirëqënies
sociale

Analiza; IK, FG

JO

Qasje në punësim dhe
në mjetet e jetesës

Analiza; IK, FG

JO

Marrëdhënie të mira
ndëretnike

All + analiza.

JO

Ndikimi i vlerave
patriarkale dhe
tradicionale

All + analiza.

JO

Ekziston besimi social

All + analiza.

JO

Kuptimi dhe besimi në
shoqërinë civile

I; FG

JO

Volunterizmi

I; FG

JO

Regjistrimi i OSHC-ve
është i përshtatshëm
dhe dhe i arritshëm

Dokumentet ligjore, I

JO

Stimulimet për OSHC-të

Dokumentet ligjore

JO

Liritë dhe të drejtat
themelore

Konteksti socioekonomik
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Konteksti socio-kulturor

Ambienti ligjor

VLERAT

Shtojca E

Shtojca E

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë

Shtojca E.
Pyetësori i OSHC-ve
Pyetësori i OSHC-ve
Detajet e Kontakteve
1. Emri i organizatës
Personi kontaktues
Adresa
Tel. /fax./e-mail
Faqja e internetit

Regjistrimi
2.

Kur ka filluar punën organizata?

3a. A është e regjistruar organizata?
3b. Nëse po, kur është regjistruar?

Qëllimi i Organizatave
4. Çfarë tipi i organizatës jeni ju: OJQ, fondacion, organizatë e bazuar në
komunitet, sindikatë, etj?
5. Cili është misioni apo qëllimet kryesore të organizatës kryesore?
6. Cili është vizioni aktual i organizatës tuaj dhe cili është vizioni që ajo aspiron
të përmbush?
7. Cilat janë grupet primare të synuara të organizatës tuaj?
8. Çfarë aktivitete/projekte/programe ka zhvilluar organizata juaj në 12 muajt
e fundit dhe për cilat grupe të synimit?

Stafi
9a. Sa është numri i përgjithshëm i stafit të organizatës suaj?
9b. Numri i stafit me orar të plotë?
Numri i stafit part-time?
Numri i stafit të paguar?
Numri i stafit femëror?
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Numri i stafit mashkullor?
9c. Përbërja etnike i stafit: nënvizoni kutinë e duhur

Shqipëtar
Boshnjak
RAE
Serb
Turk
Tjerë
10a. Sa anëtarë kanë marrë pjesë në trajnim?
10b. Në çfarë trajnime keni marrë pjesë. Ju lutem shënoni.

Qeverisja
11. Cili është trupi qeverisës i organizatës?

164

KCSF

Kuvendi + numri
Bordi i Drejtorëve + numri
Të Tjerë + numri
12. Cili është roli i trupit qeverisës?

Burimet Operacionale
13. Cili ishte qarkullimi i juaj/të hyrat tuaja vjetore në vitin 2003?
14. Cilat janë burimet tuaja kryesore të financimit. Ju lutem shënoni
përqindjën afër kategorisë së caktuar
OJQ-të Ndërkombëtare
Donatorët Ndërkombëtar
Donatorët Lokal
Anëtarësimi me pagesë
Pagesa e shërbimeve të ofruara
Biznese
Qeveria Lokale
Të tjerë
15. Çfarë aktivitete për mbledhjen e fondeve implementon organizata juaj?
16. A ka organizata zyret e veta/apo paguan qira për zyret? PO / JO
17. A është zyrja/organizata e pajisur? PO / JO
Ju lutem shënoni listën e pajisjeve; p.sh. kompjutorët, faksi, automjetet,
18. A ka organizata qasje në internet?

Analiza e shoqërisë civile në Kosovë

Marrëdhëniet me Organizatat e Tjera
19a. A është organizata anëtare e ndonjë rrjeti apo forumi? PO / JO
19b. Ju lutem shënoni emrat e këtyre Rrjeteve dhe Forumeve
20a. A ka organizata juaj projekte të përbashkëta me organizata të tjera?
PO / JO
20b. Ju lutem shënoni këto organizata
21a. A ka organizata komunikim dhe/apo bashkëpunim me autoritetet dhe
institucionet? PO / JO
21b. Ju lutem shënoni emrat e këtyre institucioneve
22.

A ka organizata komunikim dhe/apo bashkëpunim me biznese? PO / JO

23a. A jeni të kënaqur me marrëdhëniet dhe përkrahjen nga donatorët? PO /
JO
23b. Ju lutem shënoni shpjegimin dhe komentin
24a. A punoni me ndonjë organizatë të bazuar në komunitet? PO / JO
24b. Për ti ndihmuar KCSF-së në identifikimin e organizatave tjera, ju lutem
shënoni emrat dhe detajet e kontakteve të të gjithë partnerëve lokal.
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