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HYRJE

PJESËMARRJAQYTETARENËKOSOVË


1. HYRJE

Kypublikimështëbërënëkuadërtëprojektitdyvjeqarpërtëfuqizuarpërfshirjeneshoqërisë
civile në politikͲbërjen demokratike në Kosovë dhe është financuar nga   Fondi i Kombeve të
Bashkuara për Demokraci (UNDF). Raporti  është përpiluar duke u bazuar kryesisht në
aktivitetet,studimetdhepraktikatemiradhejotëmiratëzhvilluaragjatëdyvitevetëfundit,si
nga ana e institucioneve përkatëse poashtu edhe nga ana e shoqërisë civile. Poashtu, raporti
është plotësuar edhe me të dhëna sekondare nga publikimet ekzistuese të KCSFͲsë, analizat
krahasimore,udhëzuestëndryshëmsidhemetëdhënatngaligjet,rregulloretdhevendimettë
cilatjanëtëaplikueshmenëKosovë.

Ky projekt ka filluar në Nëntor të vitit 2009 dhe përfundon në fund të vitit 2011. Gjatë kësaj
koheKCSFkaorganizuarshumëtrajnimeepunëtoritëavancuaratëshoqëruarameudhëzues
praktik,përmessëcilaveështësynuarngritjaeshkathtësivetëOShCͲve1dheautoritetvepublike
për të zbatuar rolin e tyre në raport me pjesëmarrjen qytetare. Gjithashtu, angazhimi është
zgjeruaredhenëkontributinedrejtpërdrejtënëavanciminekornizësligjoredhemekanizmave
tjerë përcjellës. Në këtë mënyrë, KCSF ka marrë pjesë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të
tërthortënëshumëzhvillimepërdherrethavancimittëpjesëmarrjesqytetarenëKosovë.

Megjithatë,kyraportnukkufizohetvetëmnëaktivitetetdhetëarrituratekëtijprojektidhetë
KCSFͲsë, por synon të ofroj një pasqyrë më të detajuar dhe gjithëpërfshirëse mbi atë se çka
është bërë gjatëkëtyrevitevenë evoluimin dheavancimin e pjesëmarrjes qyetare në Kosovë.
Përmes rasteve konkrete të ilustruara përbrenda këtij raporti, tentohet të ofrohen të dhëna
praktike mbi hapësirën që i është ofruar shoqërisë civile në nivele të ndryshme të vendimͲ
marrjes si në nivelin qendror poashtu  në nivelin lokal, por edhe të analizojë punën që vet
shoqëriacivilekabërëpërtapozicionuarvetenmëfuqishëmnëkuadërtëbërjessëpolitikave
dheligjevenëKosovë.

Dukeofruarnjëhyrjeteorikembipjesëmarrjenqytetare,raportianalizonpraktikatmëtëmira
europiane; kornizënligjore të zbatueshme në Kosovë;institucionetpërgjegjëse për zbatimine
mekanizmaveligjorë;gjendjeneshoqërisëcivilenëraportmekëtëproces;sidherastekonkrete
të mira dhe jo të mira në nivele të ndryshme të qeverisjes. Bazuar në këto të gjetura, janë
evidentuar arritje të rëndësishme por edhe sfidat kryesore me të cilat duhet të ballafaqohen
autoritetet publike dhe shoqëria civile, me qëllim të avancimit të pjesëmarrjes qytetare në
Kosovë.Nëfund,njënumërirekomandimevekonkreteidrejtohentëdysektorëvemeqëllimtë
vënjes në dispozicion të njëraͲtjetrës së burimeve dhe ekspertizës së të dyja palëve për
avanciminetëmirëssëpërgjithshme,eqëështëqëllimipërfundimtariautoritetevepublikedhe
shoqërisëcivile.





1

DukenjohurfaktinqëjovetëmorganizatatjoͲqeveritaretëregjistruara(OJQtë)bëjnëpjesënëshoqëricivile,termi
OShCureferohettëgjithaformavetëorganizuaratëshoqërisëcivile.TermiOJQ,nëkëtëraport,përdoretvetëmnë
rastetkurflitetpërdispozitatkonkreteligjoretëcilatureferohenkonkretishtorganizatavejoͲqeveritare(OJQve).
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2. ÇKAËSHTËPJESËMARRJAQYTETARE?

Sipas ‘Shoqatës Amerikane për Psikologji’ (American Psycological Association), pjesëmarrja
qytetaredefinohetsi‘Veprimindividualosekolektiv,idizjanuarpërtëidentifikuardheadresuar
çështje me interes publik’. Ndërsa në manualin për pjesëmarrje qytetare të përpiluar nga
‘QendraNdërkombëtarepërStudimePolitike’(InternationalCenterforPolicyStudies)thuhetse
‘Pjesëmarrjaqytetareështënjëprocesibazuarnëkomunitet,kuqytetarëtorganizojnëvetëndhe
qëllimet e tyre në nivelin praktik dhe punojnë së bashku përmes organizatave joͲqeveritare
komunitare për të ndikuar në procesin e vendimarrjes. Qytetarët përfshihen më së shumti në
këtë  proces kur çështja në fjalë ka të bëjë drejtpërdrejt me ta. Për më tepër, pjesëmarrja e
qytetarëvendodhkurtëgjithëaktorëtbashkëpunojnëpërtëzbatuarndryshimet2’.

NdërsasipasKodittëpraktikavetëmiratëpjesëmarrjesqytetarenëprocesinevendimarrjestë
KëshillittëEuropës(shihshtojcënA)bartëskryesoripjesëmarrjesqytetareështë‘shoqëriacivile
e organizuar përfshirë grupet vullnetare, organizatat jo për përfitim, shoqatat, fondacionet,
organizatatbamirësesidhegrupevetëkomunitetitoseatyrepëravokimnëbazagjeografikeose
për interesa të caktuara. Aktivitetet bazë të OJQve janë të fokusuara në vlerat e drejtësisë
sociale,tëdrejtavetënjeriut,demokracisëdhesundimittëligjit.Nëkëtofusha,qëllimiiOJQͲve
ështëpromovimiiçështjevedhepërmirësimiijetëssënjerëzve3’.

Nëtëtrijarastet,flitetpërdhënienekontributitnëarritjenetëmirëssëpërbashkët,ndërsanë
mënyrëmëtëpërmbledhurpjesëmarrjanëprocesetevendimͲmarrjesnënkuptonnjëmundësi
për qytetarët, organizatat e shoqërisë civile dhe palët tjera të interesuara që të ndikojnë në
zhvillimetepolitikavedheligjevetëcilatkanëndikimteta.

Megjithatë kur mendohet në nxitjen e pjesëmarrjes qytetare, atëherë ka disa parime bazë të
cilat duhet ndjekur, si: pjesëmarrja, besimi, llogaridhënja, transparenca dhe pavarësia. Sipas
KodittëpraktikavetëmirapërpjesëmarrjeqytetarenëprocesinevendimͲmarrjes,këtoparime
definohensi:

Pjesëmarrja
OJQͲtëmbledhindhekanalizojnë pikëpamje nga anëtarëte tyre, grupet tëcilave iushërbejnë
dheqytetarëteinteresuar.KëtopikëpamjeofrojnënjëvlerëkyçenëprocesinevendimͲmarrjes
politike,dukeerriturcilësinë,kuptimindheaplikueshmërinëafatͲgjatetënismavetëpolitikave.
Një parakusht për këtë parim është që proceset e pjesëmarrjes të jenë të hapura dhe të
qasshme,tëbazuaranëparametratëpajtuarpërpjesëmarrje.

Besimi
Një shoqëri e hapur dhe demokratike është e bazuar në ndërveprim të sinqertë në mes të
aktorëvedhesektorëve.MegjithëseOJQͲtëdheautoritetetpublikekanëroletëndryshmepër
tëluajtur,qëllimetetyretëpërbashkëtapërpërmirësiminejetëssëqytetarëvemundtëarrihen
mesuksesvetëmnësebazohennëbesim,eqëpërfshintransparencë,respektdhebesueshmëri
tëndërsjellë.

2

InternationalCenterforPolicyStudies,ManualipërPjesëmarrjeQytetare,f.16,
http://siteresources.worldbank.org/INTBELARUS/Resources/eng.pdf,shiquarme06.09.2011
3
ShtojcaA,KodittëPraktikavetëMirapërPjesëmarrjeQytetarenëProcesineVendimarrjes,f.2

3


ÇKAËSHTËPJESËMARRJAQYTETARE?

PJESËMARRJAQYTETARENËKOSOVË


Llogaridhëniedhetransparencë
Të vepruarit në interes publik kërkon hapje, përgjegjshmëri, qartësi dhe llogaridhënie si nga
OJQͲtëashtuedhengaautoritetetpublike,menjëtransparencënëtëgjithafazat.

Pavarësi
OJQͲtëduhettëpranohensitrupatëlirëdhetëpavarurnëqëllimet,vendimetdheaktivitetete
tyre.Atoekanëtëdrejtëne veprimittëpavarur dheavokimitpërpozicionetëndryshmenga
atotëautoriteteve,metëcilatpërndryshemundtëbashkëpunojnë.

Për t’u përmbushur këto parime duhet poashtu të plotësohen disa kritere të caktuara që
ndikojnë në arritjen dhe zbatimin e tyre siç janë kushtet për pjesëmarrje qytetare si dhe
përfshirja.Kushtetpërpjesëmarrjeqytetarenënkuptojnëkrijiminenjëambientifavorizuesicili
përfshinë sundimin e ligjit, mbështetjen e parimeve fundamentale demokratike, vullnetin
politik, legjislacionin favorizues, procedura të qarta, përkrahje afatͲgjatë dhe burime për një
shoqëri civile të qëndrueshme si dhe hapësirë të përbashkët për dialog dhe bashkëpunim.
Ndërsa përfshirja nënkupton nivelet e ndryshme të përfshirjes, siç janë informimi, konsultimi,
dialogu,dhepartneriteti.

Përt’upërmbushurkëtokritereduhettëgjendenmekanizmadhemjeteadekuate.Këtomund
jenë:raportevjetore,broshura,udhëzues,regjistra,shërbimetelefonike,korrespodencëdirekte
përmes emailͲit, takime publike, konsultime publike, sondazhe etj. Këto kushte mundësojnë
ndërtimin e një marrëdhënie konstruktive ndërmjet shoqërisë civile dhe autoriteteve publike,
përtëndërtuarnjëbesimreciprokdhekuptimtëndërsjellëpërdemokracipjesëmarrëse.

Njëdokumenticilielaboronmjaftmirëtëgjithakëtoçështjedheofronpraktikatëmiraështë
‘KodiipraktikavetëmiratëpjesëmarrjesqytetarenëprocesinevendimͲmarrjes’(shihshtojcën
A). Ky kod nuk ka një karakter obligues, nuk imponon rregulla të caktuara, e as mekanizma
zbatues. Kodi i ofron të gjithë aktorëve të procesit demokratik udhëzime të dala nga përvoja
praktikekonkreteedialogutdhebashkëpunimitmesshoqërisëciviledheautoritetevepublike.
QëllimipërfundimtarikëtijKodiështëqëtëlehtësojëkëtëndërveprimdhetërrisëfuqizimine
qytetarëve dhe pjesëmarrjen e tyre në proceset demokratike në nivelin lokal, rajonal dhe
kombëtar.
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3. PRAKTIKATMËTËMIRAEUROPIANETËPJESËMARRJESQYTETARE

Në Europë pjesëmarrja e qytetarëve dhe vendimͲmarrja në përgjithësi kanë evoluar dhe janë
zhvilluardukshëmgjatëdekadavetëfundit.Megjithatë,dukeqenëpjesëintegraleeqeverisjes,
ende mbetet mjaft rrugë për t’u bërë në drejtim të afrimit të qytetarëve me proceset e
qeverisjes.

Në këtë aspekt, ka shumë shembuj të mirë  dhe të qëndrueshëm të pjesëmarrjes qytetare të
cilët do të mund të përdoreshin si model nga vendet e reja dhe me demokraci në zhvillim e
sipër. Megjithatë, një ndër problemet kryesore qëndron në atë se në këto vende, përfshirë
Kosovën, këto raste nuk janë të njohura sa duhet. Përmes hulumtimit dhe identifikimit të
shembujve të mirë nga vendet tjera dhe plasimit të tyre para shoqërisë civile, autoriteteve
publikedheopinionittëgjërë,dotëbëhejnjëhapmëtej.

Derimëtanijanëhartuardokumentetëshumta,epoashtujanëkrijuarmodeletëndryshmetë
cilat përkrahin dhe fuqizojnë pjesëmarrjen qytetare. Disa nga këto dokumente janë: Letra e
bardhë mbi Qeverisjen Europiane dhe Parimet e përgjithshme dhe standardet minimale për
konsultim të palëve të interesuara nga Komisioni (Parimet KE dhe Standardet Minimale) të
hartuaranëvitin2001dhe2002ngaKomisioniEuropian4;RezolutambiPerspektivateZhvillimit
tëDialogutCivilmeshoqërinëcivilesipasTraktatittëLisbonës,hartuarnë2009ngaParlamenti
Europian5;  Karta Evropiane e Vetëqeverisjes Lokale (1988)6; Kodi i praktikave të mira për
pjesëmarrjenqytetarenëprocesinevendimͲmarrjes(2009)7sidhedokumentetjera.

Në disa vende, si për shembullnë Hungari, procedurat dhe rregullat për pjesëmarrje qytetare
rregullohen me ligje dhe rregullore, duke filluar nga Kushtetuta e vendit. Në nivelin qendror
janë: Ligji mbi Legjislacionin8; Ligji mbi pjesëmarrjen shoqërore në hartimin e rregulloreve
ligjore9; Ligji mbi Lirinë  e Informacionit Teknik10, ndërsa në atë lokal janë: Ligji mbi Qeveritë
Lokale11 si dhe Dekreti mbi çështjet e marrëdhënieve në mes të OSHCͲve dhe Bashkisë së
Budapestit.12

Në Angli dhe Austri, pjesëmarrja qytetare rregullohet përmes dokumenteve të ndryshme
kryesisht jo obligative. Disa nga këto dokumente janë: Akti mbi Lirinë e Informacionit 200013,



4

COM(2001)428.TekstiiLetrëssëBardhë:
http://eurͲlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0428:FIN:EN:PDF
5
 P6_TA(2009)0007, 13.01.2009. Teksti i Rezolutës: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=Ͳ
//EP//NONSGML+TA+P6ͲTAͲ2009Ͳ0007+0+DOC+PDF+V0//EN
6
TesktiiThetextoftheEuropeanCharter:http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/122.htm
7
TekstiiKodittëPraktikavetëMira:http://www.coe.int/t/ngo/Source/Code_English_final.pdf
8
AktiCXXXi2010miratuarnëNëntor2010,kahyrënëfuqime01.01.2011
9
AktiCXXXIi2010,kahyrënëfuqime01.01.2011
10
AktiXCi2005.TekstiiAktit:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/implementation/hu_trans_2005tvy90.doc
11
AktiLXVi1990
12
61/2008.(XI.21.)Tesktimundtëgjendetnë:http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=civil_deklaracio
13
TekstiiAktit:http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/pdfs/ukpga_20000036_en.pdf
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Dekreti mbi marrëdhëniet në mes të Qeverisë dhe sektorit komunitar dhe vullnetar; Kodi i
praktikëssëmirënëkonsultimindhevlerësiminepolitikave.14

Porkaedhevende,siçështëKroacia,ecilaikakombinuartëdyjakëtovariante.Përveçkësaj,në
KroacinëkuadërtëKushtetutësështëepërfshirëedheedrejtapërpjesëmarrje.Niveliiparëi
pjesëmarrjes publike sigurohet përmes Aktit mbi të Drejtën e Qasjes në Informata.15 Ndërsa,
parimet e përgjithshme, standardet dhe masat për kryerjen e konsultimeve rregullohen me
KodinePraktikëspërkonsultimemepublikuneinteresuarmbiproceduratemiratimittëligjeve,
rregullorevedheaktevetëtjera(Kodi).16QeveriaeKroacisëpoashtukatëthemeluarZyrënpër
Bashkëpunim me OShC, si dhe Këshillin për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, ndërsa Karta e
bashkëpunimit në mes të qytetit të Sisakut dhe Shoqatave paraqet vetëm njërën nga
marrëveshjetendryshmetëbashkëpunimitnënivelinkomunal17.

Poashtu,disaaspektetëpjesëmarrjessëqytetarëvenëvendetëndryshmejanëtërregulluara
edhe me ligjet mbi lirinë dhe qasjen në informata, ligjet që rregullojnë procesin legjislativ,
veçanërishtligjetpërpjesëmarrjennëlegjislaciondheligjetmbivetëqeverisjenlokale(Hungari,
Angli, Kroaci etj). Në nivelin kombëtar, pjesa më e madhe e rregulloreve kanë të bëjnë me
proceduratekonsultimitnëprocesinebërjessëpolitikavedhevendimͲmarrjesnëpërministrie
departamenteqeveritaredheautoritetetjerapublike.

Estonia ka të ashtuquajturin Kodi Estonian i praktikave të mira në përfshirjen e institucioneve
publike, i cili praktikohet në masë të konsiderueshme por nuk është obligativ. Ky kod
harmonizonparimetsipastëcilaveduhettëveprojnë insitucionetpublikedheorganizatatjoͲ
qeveritarenëpërfshirjenepublikutdhegrupevetëinteresitnëvendimͲmarrje.18

NdërsanëniveltëParlamentit,Letoniaështëndërvendetmedisapraktikatëmiratëpërfshirjes
sëOShCͲvenëligjbërje,kunëvitin2006ParlamentiLetonez(Saeima)kanënshkruarDeklaratën
rrethzhvillimittëshoqërisëcivilenëLetoni19dhebashkëpuniminmeorganizatatjoͲqeveritare.
Nëpërmjetkësajdeklarate,ParlamentiLetonezikonsideronOShCͲtësipartnertëbarabartëdhe
njeh faktin se pjesëmarrja e OShCͲve ofron një kontribut thelbësor në procesin e inicimit,
përgatitjes dhe vlerësimit të ligjeve. Mbikqyrjen e zbatimit të kësaj deklarate e bën Forumi
Parlament – OShC, takim ky i përvjetshëm. Pjesëmarrësit e Forumit diskutojnë dhe vlerësojnë
rezultatet e bashkëpunimit dhe përcaktojnë programin dhe planin e veprimit për vitin e
ardhshëm.




14

ListaedepartamentevedheagjensionevetëMbretërisësëBashkuarqëpraktikojnëKodingjendetnëuebfaqene
RregullorevemëtëMiratëEkzekutivit.
15http://www.transparency.hr/dokumenti/zakoni/FOIͲRHͲENGͲ1.pdf
16
KodiështëmiratuarngaQevriame21.112009,
http://www.uzuvrh.hr/userfiles/file/code%20of%20practice%20on%20consultationͲcroatia.pdf
17
http://www.sisak.hr/uploads/documents/poveljaͲoͲsuradnjiͲgradaͲsiskaͲiͲudrugaͲgradana.pdf
18
EstonianCivilSocietyDevelopmentConcept
19
http://www.nvo.lv/files/Cooperation_Saeima_Ͳ_NGOs.pdf
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4. PJESËMARRJAQYTETARENËKOSOVË

NëKosovë,filleteparatëshoqërisëcivilemoderneidentifikohenmenismatdheorganizatate
paratëshoqërisëciviletëcilëtuthemeluanngafundiivitevetë80Ͳtadhefillimiivitevetë90Ͳ
ta.Ishinkëtonismadheorganizatakryesishttëthemeluarangatërinjtëdheintelektualëteasaj
kohe,sipjesëerëndësishmeenjësistemitërësisht paraleldherezistencëscivilendaj regjimit
serb të asaj kohe. Këto nisma/organizata kishin karakter kryesisht humanitar (ofrimin e
ndihmave humanitare, mbrojtja etëdrejtavetënjeriut, lëvizjet e ndryshme civile etj),tëcilat
me kohë morënformënenjërezistencetëgjithëmbarshmepaqësorendajstrukturave tëasaj
kohe.

KyvetͲorganizimipopullatësshqiptaretëKosovës,vjennëshprehjesidomospasabrogimittë
autonomisësëKosovës,kuredhefilloibojkotindajinstitucioneveserbengaegjithëpopullësia
shqiptare në Kosovë, e cila në masë të madhe u përjashtua  nga shërbimet e ndryshme
shoqëroredheshëndetësore.Kjosituatëdetyrimishtndikoiqëshoqëriaciviletëorganizohejpër
t’u shndërruar në furnizues kryesor të këtyre shërbimeve. Kështu, për 10 vite, organizata
humanitarebamirëseNënaTerezemblodhindihmabrendadhejashtëKosovësdhethemeloinjë
sistem për shpërndarjen e ndihmave dhe shërbimeve shëndetësore për familjet e varfëra në
tërëKosovën.Mëtepërse7,200vullnetarëjanëangazhuarnëkëtëiniciativënëmënyrëaktive.
KëshillipërMbrojtjenetëDrejtavedheLirivetëNjeriutgjatëperiudhëssënjëjtëkamonitoruar,
identifikuar dhe ngritur vetëdijen për shkeljet e të drejtave të njeriut, duke kontribuar
drejtpërdrejtë në informimin e komunitetit ndërkombëtar për shtypjen sistematike të
popullësisëshqiptarengaregjimiserb.

Intervenimi i NATOͲs dhe krijimi i Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe
InstitucionevetëPërkohshmetëVetëqeverisjes(IPVQ) nëvitin1999 kaqenëpikëkthyesepër
zhvillimin e përgjithshëm të shoqërisë civile në Kosovë. Nevojat shumë të mëdha për ndihmë
emergjentedherindërtim,sidhepërpajtimndëretnik,bënëqëshoqëriaciviletëtransformojë
aktivitetinesajdhet’iadaptohetrealitetittëri.Përkrahjaemadhefinanciaredheteknikenga
donatorët ndërkombëtarë ka rezultuar në rritjen masive të numrit të OSHCͲve, që jo
domosdoshmërisht është përcjellë me cilësinë e rritur të punës së tyre. Fondet ‘lehtë të
arritshme’, të kombinuara me varësinë nga donacionet e huaja, krijuan shumë OJQ të nxitura
ngadonatorët,sidheOJQ‘pasive’qëaktivizohenvetëmkurkafondenëdispozicion.Nganga
viti1999,numriiOJQͲvetëregjistruaravazhdimishtështërritur,dhekjosidomospërfaktinse
ligji për OJQ nuk ka pasur ndonjë dispozitë konkrete për çregjistrimin e OJQve pasive për një
kohëmëtëgjatë.

Nëraportmepjesëmarrjenqytetarenëkëtëperiudhë,vlentëtheksohetqëpërshkaktënatyrës
sëqeverisjessëvendit,përfshirjaeqytetarëvedheeshoqërisëcivilenësisteminvendimͲmarrës
tëudhëhequrngaUNMIKͲuishtegatiseepamundur.Madje,shpeshherëthuhetqëedhevet
IPVQͲtëekishintëvështirëkëtëpjesëmarrje,sidomosnëperiudhënfillestaretëadministrimittë
KosovësngaKombeteBashkuara.

Passhpalljessëpavarësisënëvitin2008,Kosovakahyrënënjëperiudhëdinamiketëzhvillimeve
socioͲekonomikedhepolitike.Natyrshëm,shoqërisëcivileiështëdashurtëpërcjellëzhvillimin
shoqërordhet’ipërshtatetrolittësajtërinëkuadërtëkornizëssëpërgjithshmetëndërtimittë
institucioneve. Aktualisht, pothujase 12 vite  më pas, në Departamentin për Regjistrim dhe
7
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Ndërlidhje me OJQ, janë të regjistruara mbi 6 300 OJQ20, prej të cilave jo më shumë se 10%
mundtëkonsiderohenaktive21.Megjithatë,njënumërikëtyreOJQͲveaktivevazhdimishtështë
ngriturdrejtprofilizimitdheshndërrimitnëorganizatakredibile,dukendikuarnëpolitikadhenë
zhvillimespecifike,dhesitëtillakanëpozicionuarshoqërinëcivilesinjësektortërëndësishëm
nëndërtimineshtetitdheprocesinedemokratizimit.22

Aktualisht,shoqëriacivileeKosovëspovazhdonrrugënesajdukeiupërshtatursituatëssëre,
në veçanti përmes rritjes së aktiviteteve dhe kapaciteteve të saj për të ndikuar në politikat
publikedhevendimͲmarrje,dukeavokuarpërdobitëanëtarëvetësaj,dukesynuarqëtëmbajë
qeverinëpërgjegjëse,dheveçanërishtpërt’ikontribuarprocesittëanëtarësimittëKosovësnë
BashkiminEuropian.Krijimiinjëambientitëfavorshëmpërpjesëmarrjeqytetareditaditëspo
bëhet pjesë e rëndësishme e angazhimit të shoqërisë civile, qoftë nëpërmjet presionit për
përfshirje në sektorë të ndryshëm apo vet kontributit të drejtpërdrejtë në identifkimin,
themelimindhefunksionaliziminemekanizmavetëndryshëm.






20

BajramKosumiͲDRNOJQ,LansimidhediskutimiihapurpërraportinPërtejZeros,organizuarngaTACSO,
02.09.2011
DukemospasurtëdhënatësaktarrethOJQveaktive,tëdhënatepërafërtajanësupozimetëKCSFͲsëtëbazuaranë
aktivitetetesajtëpërditshmemeOJQtënëKosovë
22
ShihIndeksiiShoqërisëCivileiCIVICUSpërKosovë,KCSF,Mars2011
21
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5. KORNIZALIGJOREPËRPJESËMARRJEQYTETARE–PËRMBLEDHJEE
DISPOZITAVEKRYESOREKUSHTETUESEDHELIGJORE

Procesi legjislativ në Kosovë rregullohet përmes dy dokumenteve themelore: Rregullores së
Punës së Kuvendit të Kosovës (2010) si dhe Rregullores së Punës të Qeverisë së Kosovës
(2011).23 Poashtu, Kushtetuta e Republikës së Kosovës në nenin 79 të saj, nismën për të
propozuar ligje e mundëson nga: Presidenti i Republikës së Kosovës nga fushëveprimtaria e
saj/tij,Qeveria,deputetëteKuvendit,grupetparlamentareosemësëpakudhjetëmijëqytetarë
sipasmënyrëssëpërcaktuarmeligj.24

Ndonëse sipas Rregullores së Punës së Kuvendit të Republikës së Kosovës (Neni 53) poashtu
edhe sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, qytetarët e kanë mundësinë për të inicuar
ligje,nëmungesëtëligjitpërkatëskjoendenukmundtërealizohet.Porduhettheksuarsenë
kohën e publikimit të këtij raporti Qeveria ka hartuar ProjektͲLigjin për Nisma Legjislative, që
parashihettërregullojkëtëçështje,ndërsatashmëprojektͲligjiështënëfazëneKuvenditdhesë
shpejtipritetmiratimiitij.

5.1Kuvend


KonsultimeteOShCͲvemeKuvendinmundtëbëhensipasrregullave65dhe66tëRregullorëssë
Punës së Kuvendit të Kosovës. Këto rregulla mundësojnë pjesëmarrjen e OJQͲve në takimet e
komisioneveparlamentaresidhenëdëgjimepublikeqëmundtëorganizojnëkëtokomisione.25
Megjithatë, kjo rregullore përdor formulimin MUND, pa u thelluar më tej në mënyrën e
shfrytëzimit të kësaj mundësie. Rrjedhimisht, edhe pse mundësia ekziston, prapë mbetet në
vullnetin e komisioneve nëse dëshirojnë ti përdorin këto instrumente si pjesë e procesit
legjislativ,ndërsanëaktivitetineOshCͲvepërtëbërëpresionqëkëtomundësitëshfrytëzohen.
Nga praktika e viteve të fundit statistikat flasin që jo më shumë se 1/3 e ligjeve të cilat
miratohen nga Kuvendi paraprakisht kalojnë në diskutime publike që organizohen nga
komisionetëndryshmeparlamentare.


23

http://www.assemblyͲkosova.org;
KushtetutaeRepublikëssëKosovës,Neni79,http://www.assemblyͲkosova.org
25
RregullorjaeKuvendittëKosovës,http://www.assemblyͲkosova.org,shiquarme31.05.2011
24
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RregullorjaepunëssëKuvendit(2010)
Neni65
Dispozitaplotësuesepërkomisionet(f.29)
•1.MbledhjetekomisionevetëKuvendit,nëparim,janëtëhapura,përveçnërastetkurnjë
komision:
•a)diskutonçështjekonfidencialetësigurisënëKosovë,
•b)diskutondetajetëkontratavekomerciale,nëtëcilatinstitucioneteRepublikëssëKosovëshyjnë
menjëpalëtëtretë,kudiskutohetpërçështjekomercialekonfidenciale,
•c)përgatitprojektrekomandimetoserekomandimetpërfundimtare,dukeepërfshirëedhehartimin
eraportevetërëndësishmepërKuvendin,
•d)evlerësonndryshe.
•...
•3.Komisionimundtëangazhojëkëshilltarë– ekspertë,nëpajtimmeudhëzimetproceduraledhe
financiaretëKryesisë.
•4.Komisionimundtëftojënëmbledhjepërfaqësuestëinstitucionevedhetëshoqërisëcivilepërtë
paraqiturprovaosepërtëofruardokumentetërëndësishme.
Neni66



Dëgjimetpublike
•1.Komisionimundtëmbajëdëgjimpublik,përtëmarrënjoftimepërçështjeqëjanënëshqyrtime
sipër,meekspertëtëorganizatavepublike,tëpërfaqësuesvetëgrupevetëinteresitdhetë
personavetëtjerë.
•2.Përt’isqaruarfaktetkomisionimundtëdiskutojëgjerësishtmepersonaqëofrojnënjoftime.


Duhettheksuar,sekjoRregulloreështënëprocestëamandamentimit,dhederinëfundtëvitit
2011pritettëmiratohetRregullorjaeReePunëssëKuvendit.

5.2Qeveri

Ndryshe nga Rregullorja e vjetër e Punës së Qeverisë (2007) e cila përmbante formulime si
‘mundenͲnëse dëshirojnë’, dhe përmes së cilave mundësia e përfshirjes së shoqërisë civile
mbetejnënvullnetin personaltëanëtarëvetëlartëtëQeverisë (Neni6, Rregullorjae Vjetëre
Qeverisë),RregullorjaeReePunëssëQeverisëështëshumëmëspecifikedhesiguronnjëbazë
tëmirëtëpërfshirjes.
Në kuadër të rregullores së re, janë katër nene të cilat përcaktojnë mënyrën dhe kohën e
përfshirjes së shoqërisë civile. Ato janë: Neni 32ͲKonsultimet publike; Neni 39ͲProcedurat e
hartimit në ministri; Neni 69  ͲBashkëpunimi i Qeverisë me shoqërinë civile si dhe Neni 70Ͳ
Përgjigjetnëpyetjet,nismatdhepropozimetqëiadresohenQeverisë.26
SipasNenit 32,organipropozuespublikonpërmbajtjenepropozimit përkomentengapubliku
por edhe në mënyre specifike nga OJQͲtë.  Organi propozues sipas Nenit 39, në mes tjerash
zhvillonedhekonsultimemepublikun.BashkëpunimidhedebatimeteQeverisëmeshoqërinë
civile parashihen me Nenin 69 të kësaj rregulloreje. Ndërsa sipas Nenit 70, Qeveria duhet t'u

26

http://www.kryeministriͲ
ks.net/repository/docs/RREGULLORE_E_PUNES_SE_QEVERISE_SE_REPUBLIKES_SE_KOSOVES_NR_09_2011.pdf,
shiquarme19.09.2011
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përgjigjet pyetjeve, nismave, propozimeve si dhe peticioneve që  i adresohen Zyrës së
Kryeminsitrit,KryeministritoseZëvendësKryeminsitrit.
RregullorjaePunëssëQeverisësëRepublikëssëKosovës(Nr.09.2011)
Neni32
Konsultimetpublike
•1.Gjatëpërgatitjessëpropozimevepërtëcilatkërkohetkonceptdokumenti,përveçkonsultimittë
ministrivedheorganevetëtjeratëadministratëspublikesipasnenit7tëkësajrregulloreje,organi
propozuesduhettëpublikojëpërmbajtjenepropozimittësajpërkomentengapublikudhenë
mënyrëspecifikedotëkërkojëkomentengaorganizatatjoͲqeveritaretëcilatndikohennëmënyrë
tëkonsiderueshmengapropozimi.
•2.Gjatëkëtijkonsultimi,organipropozuesdotëofrojëinformatatëmjaftueshmenënjëformë
tëkuptueshmengapublikupërt’imundësuarpublikutqëtëkuptojënatyrëndhepasojate
propozimit.Organipropozuesgjithashtudotëshpallëpublikishtfillimineprocesittëkonsultimit
dhedotëlejojëkohëtëmjaftueshmepërpublikundheorganizatatjoͲqeveritareqëtëshqyrtojnë
rekomandimetdhetëjapinpërgjigjetetyretëmirëfillta.
•3.RezultateteprocesittëkonsultimitdotëraportohennëmbledhjeneQeverisëosenëmbledhjen
eKomisionitMinistrordhedojenëpjesëpërbërëseekonceptdokumentitosememorandumit
shpjeguessipasnenit29dhe30.
•4.ProcesiikonsultimitdotëzhvillohetnëpajtimmenjëudhëzuesqëlëshohetngaSekretarisipas
propozimitngaZyraLigjore.
•5.Përveçrastevetëpërcaktuaranëparagrafin1tëkëtijneni,Kryeministri,QeveriaosenjëKomision
MinistrormundtëkërkojënganjëMinistërqëtëzhvillojëkonsultiminpublikqëçfarëdoçështje
tjetër.

Neni39
Proceduratehartimitnëministri
•1.Organipropozuesështëpërgjegjëspërproceduratehartimittëprojektitfillestarnëpërputhje
meparimetdhestandardetehartimittëlegjislacionittëpërcaktuarngaQeveriadhengaZKM:
•1.1.BashkërendonpunënmeministritëtjeradhekërkonndihmëngaZyraLigjoredheMIEsipas
nevojës;
•1.2.Zhvillonkonsultimemepublikun;
•1.3.BënpajtueshmërinëfillestaremeAcquisCommunautaire;
•1.4.PërcjellëpaketënedokumentevestandardetëpërcaktuarmekëtëRregulloredhe
•Rregullorespërkatësenëfuqilidhurmeparimetdhestandardetehartiminelegjislacionit.
•2.DepartamentiLigjoriministrisëpërkatëseshërbensisekretariatiorganitpropozues.

Neni69
BashkëpunimiiQeverisëmeshoqërinëcivile
•1.QeveriabashkëpunonmeOdënEkonomikedheodattjera,shoqatat,shoqatatprofesionale,OJQͲ
të,sindikatat,komunitetetdhemeentitetetjerapërmesZyrëssëKryeministritaponëpërmjettë
ministrivegjegjëse.
•2.Qeveriadebatonveçanërishtpërmendimetdhenismatetyre,merrqëndrimpërto,iinformon
atopërqëndrimetdhemasatevetadhekurështëenevojshme,ftonpërfaqësuesitetyretëmarrin
pjesënëorganetpunuesetëQeverisëdheorganizonformatjeratëbashkëpunimit.
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Vlen të përmendet që në fund të muajit shtator 2011, Zyra së Kryeministrit ka nënshkruar
Udhëzuesin për Procesin e Konsultimit Publik, dokument ky i përgatitur në bashkëpunim të
FondacionitKosovarpërShoqëriCiviledheZyrënpërShërbimedheNdihmëJuridiketëZyressë
Kryeministrit,ashtusiçparashihetnëNenin32,pika4tëRregulloressëPunëssëQeverisë.


5.3Komuna

Sa i përket nivelit lokal, dokumentet themelore që rregullojnë procesin e konsultimeve me
publikunjanëLigjipërVetëqeverisjenLokalesidherregulloretkomunaleqëdalinngakyligj,siç
janë: Statuti i Komunës, Rregullorja për Transparencë si dhe Rregullorja për Organizimin dhe
Funksionimin e Komiteteve Konsultative nëpër komuna. Përmes këtyre dokumenteve është
përcaktuarmënyraeinformimitsidhekonsultimitmepublikun.27

LigjipërVetëqeverisjenLokaleenjehtëdrejtëneqytetarëvetënjëkomunepërtëmarrëpjesë
në aktivitetet e komunës përkatëse (Neni 4.5). Ligji parasheh takime të hapura të Kuvendit
Komunal; për më tepër, kërkon të njoftohet publiku mbi datën e një takimi si dhe miratim të
rregullavepërtëmundësuarpjesëmarrjenepublikutnëtakime(Neni45).Qasjanëinformacion
nënivellokalështëpoashtuerregulluarmekëtëligj(Neni68.5).

Kyligjpoashtuparashehnjëmekanizëmtërregulltpërinformimdhekonsultimpublik:sëpaku
dy herë në vit, çdo komunë duhet të organizojë takime publike (Neni 68.1Ͳ2). Për më tëpër,
komuna duhet t’i njoftojë qytetarët mbi ‘planet ose programet e rëndësishme për interesin
publik’(Neni68.3);sidheKuvendiKomunalduhettëmiratojërregullorelokalepërtësiguruar
implementiminefektivtëkëtijligji(Neni68.4).

Përveçkëtyredispozitave,LigjipërVetqeverisjenLokaleparashehtëdrejtënepeticionit(Neni
69),iniciativënqytetare(Neni70),sidhereferenduminlokal(neni71),dukesiguruarnjëbazëtë
mirëpërpjesëmarrjenqytetarenëpërgjithësi.Përmëtepër,ligjispecifikishtureferohetOShCͲ
ve në Nenin 73, duke i obliguar komunat që të themelojnë komitete konsultative brenda
sektorëve,nëtëcilatduhettëftohenedhepërfaqësuestëOShCͲve.















27

http://www.gazetazyrtare.com,shiquarme05.02.2010
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Ligjinr.03/LͲ04përVetëqeverisjenLokale
Neni45
Takimetehapura
•45.1 Takimetekuvendittëkomunësdhetëgjithakomisionevetëtijjanëtëhapurapëropinion.
Anëtarëvetëpublikutulejohetpjesëmarrjanëtakimetëkuvendittëkomunës,ashtusiçështë
paraparënëRregullorenepunës.
•45.2 Njoftimipërtakiminekuvendittëkomunësbëhetpublik

Neni68
Informimipublikdhekonsultimi
•68.1Çdokomunëmbanperiodikisht,sëpakudyherënëvit,takimepublikenëtëcilatmundtë
marrëpjesësecilipersonapoorganizatëmeinteresnëkomunë.Datadhevendiitakimitpublikohet
sëpakudyjavëpërpara.Njërangambledhjetmbahetgjatëgjashtëmuajvetëparëtëvitit.
•68.2Nëtakimetëtillapërfaqësuesitkomunalinformojnëpjesëmarrësitpëraktivitetetekomunës,
kursepjesëmarrësitmundtështrojnëpyetjedhetëjapinpropozimepërpërfaqësuesitezgjedhur
komunal.
•68.3Përveçtakimevepubliketëcekuramëlartë,komunatjanëtëobliguarat’iinformojnëqytetarët
ekomunëspërçfarëdoplaneshapoprogrameshtërëndësishmemeinterespublik,siçrregullohet
mestatutinekomunës.
•68.4Kuvendiikomunësmiratonrregullorenkomunaleqëpromovontransparencëtëorganeve
legjislative,ekzekutivedheadministrativetëkomunës,dukeerriturpjesëmarrjeneopinionitnë
marrjenevendimevenënivellokaldhedukelehtësuarqasjenpublikenëdokumentetzyrtaretë
komunës.Ministriapërgjegjësepërqeverisjenlokalemundtënxjerrëudhëzimeadministrativepër
transparencëkomunale.

Neni73
Komitetetkonsultative
•73.1Kuvendiikomunësthemelonkomitetekëshillëdhënësesektorialemeqëllimtëpjesëmarrjessë
qytetarëvenëprocesinevendimmarrjes.
•73.2Anëtarësiaekomitetevepërbëhetngaqytetarëtdhepërfaqësuesiteorganizatave
joqeveritare.
•73.3Komitetetkonsultativemundtëdorëzojnëpropozime,bëjnëhulumtimedheofrojnëmendime
përiniciativatekuvendittëkomunës,nëpajtimmestatutinekomunës.


RregullorjapërTransparencësidheRregullorjapërOrganizimindheFunksionimineKomiteteve
Konsultativenëpërkomunapërmbajnëdispozitadhemekanizmakonkretëpërzbatimine
obligimeveligjoretëkomunavenëraportmepjesëmarrjeneqytetarëvenëpunënetyre.
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KORNIZALIGJOREPËRPJESËMARRJEQYTETARE–PËRMBLEDHJEEDISPOZITAVE
KRYESOREKUSHTETUESEDHELIGJORE



PJESËMARRJAQYTETARENËKOSOVË


6. INSTITUTICIONETPËRGJEGJËSEPËRPJESËMARRJEQYTETARE–
PËRSHKRIMISHKURTËIINSTITUCIONEVEPËRGJEGJËSEDHE
AKTORËVETËSHOQËRISËCIVILE
6.1Autoritetetpublike

Përkundërqëparimishttëgjithainstitucionetpublikejanëtëthirruratëpërfshijnëqytetarëtdhe
shoqërinë civile në punën e tyre, në nivelin qendror institucionet përgjegjëse të veçanta për
nxitjen e pjesëmarrjes qytetare dhe të bashkëpunimit me shoqërinë civile janë: Zyra për
InformimeKuvendittëKosovës,ZyrapërQeverisjetëMirëpranëZyressëKryeministritsidhe
DepartamentipërRegjistrimdheNdërlidhjemeOJQnëMinistrinëeAdministratësPublike.
6.1.1ZyrapërInformimeKuvendittëKosovës

Aktualisht,nëkuadërtëKuvendittëRepublikëssëKosovësnukkazyrëeasndonjënëpunësqë
mirret eksluzivisht me komunikimin dhe bashkëpunimin me shoqërinë civile. Megjithatë, në
kuadër të Kuvendit ekziston Zyra për Media dhe Marrëdhënie me Publikun, e cila merret
kryesisht me komunikimin me mediat, por jo drejtpërdrejtë edhe me organizatat e shoqërisë
civile, edhe pse në Rregullorën për Rendin dhe Qasjen e Mediave dhe Publikut në Punën e
KuvendittëKosovës28janëtëpërfshiraedheOJQtë.

Sipas njërit prej zyrtarwve tw kësaj zyreje, ‘informimi dhe komunikimi me shoqërinë civile nuk
është punë e tyre, por shpesh ata me vullnetin e tyre u përgigjen kërkesave të ndryshme të
parashtruarangaqytetarët/shoqëriacivile’,dukei’ureferuarkryesishtpërgjigjesnëanketaapo
ofrimin e informacioneve të ndryshme mbi Kuvendin dhe organizimin e vizita grupore.
Zakonisht,përfaqësuesiteshoqërisëcivilekontaktojnëdrejtpërdrejtëZyrënpërParashtresadhe
Kërkesa,SekretarineKuvenditapoKomisionetParlamentare.29Gatishmëriaedisazyrtarëvetë
këtij institucioni, e veçanarisht të Sekretarit të Kuvendit, për të bashkëpunuar me shoqërinë
civile është konfirmuar edhe nga përfaqësues të shoqërisë civile, por kjo konsiderohet e
pamjaftueshmepërtënxiturpjesëmarrjenqytetaredhepërpërfshirrjeneeshoqërisëcivilenë
procestvendimarrësenëKuvendineKosovës.

‘Kjo zyrë, mbase do të duhej të riͲorganizohej dhe ndonjëri nga punonjësit e kësaj zyreje të
caktohejpërinformim/bashkëpunimmeshoqërinëcivile’thotënjëpërfaqësuesishoqërisëcivile
i angazhuar drejtpërdrejtë në monitorimin e punës së Kuvendit të Kosovës. Për qytetarët apo
përfaqësuesit e shoqërisë civile aktualisht është shumë e vështirë të sigurohet një dokument,
draftligj apo ndonjë informatë e caktuar, në mungesë të një pike kontaktuese për shoqërinë
civile, përveç në rastet kur kanë kontakte personale me zyrtarët e njësive të caktuara të
Kuvendit’.30Mëkonkretisht,nësenjëorganizatëështëeinteresuartëpërcjellëseancënplenare
të Kuvendit apo të marrë pjesë në dëgjimet publike të komisioneve parlamentare, atëherë
paraqetkërkesënmeshkrimnëZyrënpërKërkesadheParashtresaenëdisarastekontaktojnë
SekretarineKuvendit,porjoedheZyrënpërMediadheMarrëdhëniemePublikuntëKuvendit.

28

MiratuarngaKryesiaeKuvendittëRepublikëssëKosovës,19.04.2011
IntervistëmeShefqetKonjufcaͲZyrapërmediadhemardhëniemepubliku/KuvendiiKosovës,23.09.20111
30
IntervistëmeIsufZejnaͲKDI,26.09.2011
29
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NdërsasaipërketftesavepërOShCͲtëpërtëmarrëpjesënëdëgjimepublike,atodërgohennga
ZyraMbështetëseeKomisioneve.

Sa i përket stafit, kjo zyrë ka 8 zyrtarë, numër i cili sipas udhëheqësit të saj nuk është i
mjaftueshëm për të mbuluar gjithë vëllimin e punëve.31 Në anën tjetër,  përfaqësues të
shoqërisë civile mendojnë se kjo zyrë ka numër të madh të punëtorëve, të cilët pavarësisht
vullnetittëtyretëmirëpërtëkomunikuarmeshoqërinëcivile,tanipërtaninëpraktikëbëjnë
punën e njejtë sikurse disa zyrtarë të Divizionit për Mbështetje të Komisioneve, e që është
hartimi i procesverbaleve nga seancat plenare, takimet/dëgjimet publike të Komisioneve
Parlamentare, si dhe plasimi i tyre në faqen zyrtare të Kuvendit. Realisht ka shumë burokraci
dhendodhshpeshqënëmungesëtëkoordinimittëdetyraveapotëmosͲkomunikimittëduhur
nëmestëdivizionevetëcaktuarapërbrendaKuvendit,edhetëduplifikohenpunët’.32

Kjo zyre poashtu ballafaqohet me ndërrim të shpeshtë të stafit, sidomos në fushën e
Teknologjisë Informative, e që në fakt manifestohet drejtpërdrejtë në uebfaqen zyrtare të
Kuvendit, ku shpeshnukmund të gjenden informatatmbi punëneKuvendit dhe komisioneve
parlamentare ose versionet finale të ligjeve të miratuara. OSBEͲja, në bashkëpunim me
KuvendineKosovës,këtoditëpritettëfillojnënjëprojekticiliparashehpasurimineuebfaqessë
Kuvendit edhe me një seksion të veçantë për OShCͲtë, i cili do të mundësojë përcjelljen
automatike të informatave më të reja drejtpërdrejtë tek OJQͲtë e regjsitruara në këtë
databazë.33

6.1.2ZyrapërQeverisjetëMirëpranëZKMͲsë

DerimëtaniZyrapërQeverisjetëMirë(ZQM)mbetetorganiivetëmiQeverisësëKosovësnë
nivelqendrorpërgjegjëspërpjesëmarrjenqytetaredhepërfshirjeneshoqërisëcivilenëpunëne
Qeverisë. Kjo zyrë është themeluar me Rregulloren Nr. 2001/19 mbi Degën e Ekzekutivit, e
mëpastaj mandati dhe detyrat e kësaj zyreje u riͲkonfirmuan edhe me rregulloret tjera
përkatëse.34KjozyrëështëevendosurnëkuadërtëZyrëssëKryeministrittëKosovës(ZKM),dhe
ështëfunksionaleqëngavitit2002,ndërsaaktualishtka7punonjës.

Mandati i ZQMͲsë është të bëjë mbikqyrjen dhe këshillimin e punës së Qeverisë në sferat e
qeverisjessëmirë,tëdrejtavetënjeriutdhemundësivetëbarabarta.Mëkonkretishtdetyrëe
ZQMͲsë është të krijojë politika të veprimit dhe nxjerr urdhëresa, të shqyrtojë projektͲ
rregulloretqeveritare,tëkëshillojëdhejapërekomandimepërKryeministrindheministritë,të
këshillohet me publikun dhe krijojë organe këshilldhënëse, të promovojë dhe ngrisë vetëdijen
mbi standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, qeverisjes transparente, barazisë
gjinore, mundësive të barabarta, kundër mashtrimit dhe korrupsionit dhe parimeve tjera të
qeverisjes sëmirë, demokracisë, transparencës si dhetë inkurajojë pjesëmarrjeneqytetarëve
nëqeverisje.35

31

IntervistëmeShefqetKonjufcaͲZyrapërmediadhemardhëniemepubliku/KuvendiiKosovës,23.09.20111
IntervistëmeIsufZejnaͲKDI,26.09.2011
33
IntervistëmeShefqetKonjufca,UdhëheqësiZyrëspërMediadheMarrëdhëniemePublikun,23.09.2011
34
RregulloreeUNMIKͲutnr.2005/15përndryshiminerregulloressëUNMIKͲutnr.2001/19mbidegëneekzekutivit
tëinstitucionevetëpërkohshmetëVetëqeverisjessëKosovës
35
TrendelinëDreshaj,ZQM,20.07.2011
32
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Megjithatë, ndonëse kjo zyre ka qenë relativisht aktive në fushën e të drejtave të njeriut dhe
mundësive të barabarta, fusha e nxitjes së pjesëmarrjes qytetare ka mbetur pothuajse e
patrajtuar.Kjopërfaktinsemandatiikësajzyrejeaktualishtështëmjaftigjërëdhepastaftë
mjaftueshëm për t’i mbuluar të gjitha këto fusha.  Deri më tani ZQMͲja më shumë ka luajtur
rolineraportuesitdhekaqenëefokusuarkryesishtnëraportiminengjarjeve/aktiviteteveqëi
kryejnë njësitë/ministritë përkatëse se sa që është angazhuar në monitorimin dhe zbatimin e
strategjivetëhartuara,osenëkëshillimineministrivenëfushatpërkatëseapopërtëzhvilluar
bashkëpunimin konkret me shoqërinë civile, respektivisht hartimin e dokumenteve të
nevojshmepërnxitjenekëtijbashkëpunimi.

Sa i përket bashkëpunimit me shoqërinë civile, aktualisht ZQMͲja nuk ka ndonjë dokument
gjithëpërfshirës për bashkëpunim me shoqërinë civile, edhe pse ka pasur një varg
bashkëpunimesh me shumë organizata vendore dhe ndërkombëtare, dhe atë kryesisht në
fushënetëdrejtavetënjeriut,barazisëgjinore,personavemenevojatëveçantaetj.

Shumëngakëtoorganizatajanëpërfshirëedhenëhartiminestrategjive,planevetëveprimitsi
dhe dokumenteve të ndryshme si: Strategjia dhe Plani i Veprimit për të Drejtat e Njeriut në
Republikën e Kosovës 2009Ͳ2011; Strategjia dhe Planin Nacional të Veprimit për të Drejtat e
Fëmijëve 2009Ͳ2013 dhe dokumente tjera. Ka pasur raste kur përfaqësues të OJQͲve të
ndryshmejanëpërfshirëedhenëmekanizmandërministror,komitetedrejtuese,komisionedhe
grupe punuese si në: Këshillin Nacional për Personat me Aftësi të Kufizuara; Komiteti
Ndërministror për të Drejtat e Fëmijëve; Komiteti Drejtues Ndërinstitucional për Zbatimin e
Planit të Veprimit të Kosovës për për Integrimin e Komuniteteve Roma, Ashkali, dhe Egjiptas
2009Ͳ2015etj.

ZQMͲjaështëgjithashtupërgjegjësepër‘tëinkurajuarpjesëmarrjeneqytetarëvenëqeverisje’,36
qëdotëthotësekjozyrëështëeobliguartëjetëaktivenëlidhjemepjesëmarrjeneqytetarëve
nëpërgjithësi. Megjithatë, derimëtani ZQM më shumëështë kufizuarnëtëdrejtat e njeriut,
minoritete dhe çështje gjinore, ndërsa pjesëmarrja qytetare në përgjithësi duket të mos jetë
trajtuarfare.

NismaefunditendërlidhurmeZQMͲnëkatëbëjëmeStrategjinëebashkëpunimitnëmestë
shoqërisëciviledheqeverisë,kunëShtatortëvitit2011kjozyreështëmandatuarqëtëiniciojë
procesinehartimittëkëtijdokumenti.

6.1.3DepartamentipërRegjistrimdheNdërlidhjemeOJQ

DepartamentipërRegjistrimdheNdërlidhjemeOJQ(DRNOJQ),ështëivendosurnëkuadërtë
Ministrisësë AdministratësPublike. Kydepartament fillimisht u themelua si zyrë në kuadër të
UNMIKͲut37, për tu shndërruar në departament në vitin 2005. Aktualisht departamenti ka
gjithësej 11 punonjës të cilët janë të shpërndarë në dy divizione: Divizioni për Regjistrimin e
OJQͲvedheDivizioniiRaportimitdheMonitorimit.



36

NgamandatizyrtariZQMͲsë
UNMIKRregullorja1999/22,http://www.unmikonline.org/regulations/1999/re1999_22.htm,shiquarme8.07.2011
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DivizioniiregjistrimittëOJQͲvemerretmeaplikimeteOJQͲvepërregjistrim,shqyrtonkërkesat
për regjistrim dhe kërkesat e OJQͲve për statusin e përfituesit publik; ndërsa Divizioni për
Raportimin dhe Monitorimin e OJQͲve merret dhe shqyrton raportet vjetore dhe financiare,
monitoronnëseOJQͲtërespektojnëstatutetetyresidhebashkëpunonmeinstitucionetjeratë
rëndësishme.

Më konkretisht, DRNOJQͲja pranon dhe analizon kërkesat për regjistrim të OJQͲve, shqyrton
kërkesat për Status për Përfitim Publik, pranon dhe analizon raportet vjetore me pasqyra
financiaretëOJQͲve,monitoronaktiviteteteOJQͲvepërtëkonstatuarsaerespektojnëstatutin
e tyre si dhe ligjet tjera dhe bën rekomandime për përmirësimin e tyre, bashkëpunon me
institucionetërëndësishmedhemerrvendimepërregjistrimineOJQͲsë,dhënienapopezullimin
eStatusitpërPërfitimPublikdheçregjistrimineOJQͲve.38

Ndonëse, ka disa vite që ekziston ky departament, pak gjëra kanë ndryshuar. Departameti
aktualishtka11zyrtarë,tëcilëtkryesishtmerrenmepunëteregjistrimittëOJQͲveporpakpër
tëmosthënëfaremendërlidhjemeOJQ.Aktualisht,nëkëtëdepartamentjanëtëregjistruara
mbi 6300 OShC, megjithatë vetëm 10% prej tyre konsiderohen të jenë aktive. Databaza për
regjistrim online të OJQve, e përgatitur qysh në vitin 2009, është lansuar përfundimisht në
Shtatortëvitit2011,dukerriturshpresëneofrimittëshifravetësaktasecilatprejkëtyreOShCͲ
vejanë aktive dhenë cilatfusha veprojnë.Ndonëse katakimetë kohëpaskohshmenë mestë
këtijdepartamentidheOShCͲve(konferenca, takime, grupepunuespërhartimine ligjeveetj),
atombesintëpamjaftueshmesidomoskurështënëpyetjerolindërlidhësqëduhettëkryejky
departament.

Kjo ndodhë për faktin se brenda këtij departamenti ende nuk ka një koncept të qartë mbi
përgjegjësitë dhe aktivitetet që duhet të përfshijë procesi ndërlidhës. Deri më tani, kuptimi i
ndërlidhjesbrendakëtijdepartamentikufizohetkryesishtnëofrimineinformatavepërprocesin
eregjistrimittëOJQͲsëdheofrimineinformatavezyrtarerrethnumrittëOJQvedheatyreme
Status të Përfitimit Publik për institucione tjera publike, siç janë Administrata Tatimore e
KosovësdheDoganateKosovës.39

6.1.4ZyretpërInformimnëKomuna

Njësegmentshumëirëndësishëmpërfunksioniminnormaldhetëefektshëmtëinstitucioneve
demokratike legjitime, të dala nga vota e lirë e popullit padyshim janë Zyrat Komunale për
Komunikim me Publikun. Fatkeqësisht, këto zyra deri më sot nuk janë konsoliduar dhe
funksionalizuarsadhesiduhet,asnëaspektinepajisjessëtyrememjetekonkretetëpunës
dheasnëaspektinekompletimittëtyremekuadërtënevojshëmprofesional.

Sipas Rregullores për Shërbimin e Komunikimit Zyrtar me Publikun, Zyrat Komunale për
Komunikim me Publikun janë përgjegjëse për të komunikuar me publikun mbi aktivitetet dhe
politikat komunale. Funksionet e strukturës administrative adekuate në komunë mund të


38

DepartamentiiOJQͲve,http://map.rksͲgov.net/sq/Page.aspx?id=18
IntervistëmestafineDepartamentitpërRegjistrimdheNdërlidhjemeOJQ,Pristinë,12Maj2010(ebërëpër
CIVICUSIndeksiiShoqërisëCivilepërKosovë)
39

17


INSTITUTICIONETPËRGJEGJËSEPËRPJESËMARRJEQYTETARE–PËRSHKRIMISHKURTËI
INSTITUCIONEVEPËRGJEGJËSEDHEAKTORËVETËSHOQËRISËCIVILE

PJESËMARRJAQYTETARENËKOSOVË

kryhenmenjëzyrtarmefunksionetëkombinuara,osemenjënumërmëtëmadhzyrtarëshpër
njëfunksion.40

Megjithatë,shumëprejkëtyrezyravemëshumëushërbejnëstrukturavepartiakenëpushtettë
cilatudhëheqinmekëtokomuna.Shpeshnukkavullnetpolitikdhejanëshumëtëmbyllurandaj
publikutdheshoqërisëcivile,eveçanërishtOShCͲvetëcilatmonitorojnëpunënetyre.

Në shumicën e rasteve takimet me shoqërinë civile janë proͲforma, pa proceduar më tutje
çështjet/sugjerimetqëmundtëdalinngakëtotakime;informimiiqytetarëveështëivonshëm
dhemungojnëmaterialeteduhurarrethtemaveqëdotëdiskutohennëtakime;faqetetyretë
internetit janë të paͲazhurnuara dhe me informata të vonshme. Në disa raste këto zyra
cilësohensishumëtëmbylluradhemeqasjeneglizhuesekundrejtëshoqërisëciviledhepublikut
nëpërgjithësi.

Rasti më konkret, është Zyra për Marrëdhënie me Publikun në Komunën e Prishtinës e cila
cilësohetngashoqëriaciviledhedisaanëtarëtëAsamblesëKomunale,senukështënëshërbim
tëpublikut,dhese‘kjozyrëështëshumëembyllurdheishërbenvetëmstrukturavedrejtuesenë
pushtet, por jo edhe të tjerëve. Takimet publike eventuale që organizohen nga kjo zyrë bëhen
vetëm sa për të thënë se u mbajtën, ndërsa informatat dhe dokumentet e nevojshme shumë
vonëpublikohennëfaqenzyrtaretëinternetittëKomunës’.41


6.2Shoqëriacivile–platformatsektorialedhetëpërgjithshme


Përderisa organet e themeluara nga institucionet shtetërore që janë përgjegjëse për të
lehtësuar pjesëmarrjen qytetare në vendimͲmarrje mund të thuhet që ende janë larg
funksionalitetittëplotë,situatëengjajshmeekzistonaktualishtedhenëanëneshoqërisëcivile.
Ekzistonnjënumërivogëlplatformash,ndërsavetëmdisangaatojanëfunksionaledhearrijnë
tëluajnërolinetyresipërfaqësuestëanëtarëvetëtyre.

NdërsektorëteshumtëtëcilatmbulohenngaorganizatateshoqërisëcivilenëKosovë,vetëm
disa prej tyre kanë arritur që të bashkohen në rrjete të ndryshme. Rrjeti i Grave të Kosovës
paraqetndërshembujterrallëqëedhepërkundërvështirësivetëshumta, kaarriturtëmbajë
funksionale platformën e cila përfaqëson mbi 60 organizata të grave në Kosovë. Koalicioni
“Demokracia në Veprim” është një shembull tjetër i bashkëpunimit formal të një numri
organizatashqëkanëmonitoruarprocesinezgjedhjevedhekanësynuarqëtëkontribuojnënë
reformën zgjedhore në Kosovë. Vlen të përmenden edhe disa sektorë tjerë brenda të cilave
organizatatendryshmejanëorganizuarnërrjetetëndryshme,nëveçantisektorëteofrimittë
shërbimevesocialeosestrehimoretpërviktimatetrafikimitnjerëzor.

Sa i përketplatformave tëpërgjithshme të shoqërisë civile, disa nisma joͲformale ose formale
kanëarritur që të mbijetojnë për njëkohë, por jotë arrijnë ndonjë qëndrueshmëri afatͲgjatë.
ShembulltipikështëGrupiKëshilluespërAvokim,njëgrupjoͲformalinjënumriorganizatashtë


40

RregullorjapërShërbimineKomunikimitQeveritarmePublikun,Neni14,http://www.kryeministriͲ
ks.net/repository/docs/RREGULLORE_03_2011_PER_SHERBIMIN_E_KOMUNIKIMIT_QEVERITAR_ME_PUBLIKUN.pdf,
shiquarme03.05.2011
41
IntervistëmeShemsiVeseli,anëtariAsamblesëKomunaletëPrishtinës,04.05.2011
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shoqërisë civile në Kosovë, të cilat takoheshin rregullisht për të diskutuar dhe avokuar
bashkërishtpërçështjetnëinterestëpërgjithshëm.NëfillimifokusuarkryesishtnëKuvendine
Kosovës, më vonë Grupi Këshillues për Avokim kishte zgjeruar interesin e tij edhe në çështje
tjeratëcilatprekindrejtpërdrejtëorganizatateshoqërisëciviledhegrupeteqytetarëvetëcilat
këtoorganizataipërfaqësonin.Përkundërdisasuksesevetëmëdhaqëkygrupkishtearritursi
rezultatipunëssëpërbashkët,pasrreth3viteshtëfunksionimitgrupikakohëqëkapushuar
aktivitetinevet.

Ngainiciativatformaletëpërgjithshme,evetmjaqëvazhdontëmbetetaktiveështëPlatforma
CiviKos.Kjo nismëeorganizatavetëshoqërisëcivilenëKosovë,ethemeluarpërtëkrijuarnje
mjedistëpërshtatshëmformalpërbashkëpunimtësektorittëshoqërisëciviledheQeverisësë
Kosovës,nëvitin2007kanënshkruarnjëMemorandumBashkëpunimimeQeverinëeKosovës,
që paraqet dokumentin e parë formal që parasheh përkushtimin e dyanshëm për një
bashkëpunim institucional dhe partneritet të mirëfilltë në mes të Qeverisë së Kosovës dhe
shoqërisëcivile.Pasnjëperiudhepasivitetitëdyanshëmdhemoszbatimitëpërkushtimeveqë
parashihen në Memorandum, Platforma CiviKos në vitin 2010 ka rifilluar aktivitetin e saj në
drejtim të dizajnimit të Strategjisë së Bashkëpunimit në mes të Qeverisë së Kosovës dhe
shoqërisëcivile.

Dukenjohurrëndësinëeruajtjessëpavarësisëdheindividualitetittëorganizatavetëshoqërisë
civile, ekzistimi i platformave përfaqësuese të sektorëve të ndryshëm të shoqërisë civile por
edhe atyre të përgjithshme është një parakusht i domosdoshëm për strukturimin dhe
funksionaliziminemekanizmavetëndryshëmtëpjesëmarrjesqytetare.Dilemaevazhdueshme
se kë duhet ta përfshijë Qeveria nëse dëshiron tëmarrë kontributin e shoqërisë civile për një
çështje të caktuar, edhe pse nuk zgjidhet tërësisht, lehtësohet shumë në rast të ekzistimit të
platformavefunksionaletëshoqërisëcivile.Përmëtepër,arritjaeqëllimevetëpërbashkëtatë
organizatave të ndryshme është shumë më e lehtë në rastet e angazhimit të përbashkët në
çështjetëcaktuara.
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7. ZBATIMIIKORNIZËSLIGJORE–SIZBATOHENNËPRAKTIKË
DISPOZITATLIGJOREPËRPJESËMARRJE


Praktikisht, dispozitat ligjore për përfshirjen  qytetare që janë paraparë në ligje/rregullore  jo
gjithherëzbatohennëpraktikë.Vitevetëfundit,këtodispozitashpeshherëjanëneglizhuarose
thjeshtë në mungesë të vullnetit nuk janë zbatuar, jo vetëm në nivelin lokal por edhe atë
qendror. Megjithatë ka edhe raste tjera të mira të cilat mund të përdoren si model për
institucionetqendroredhekomunatqëendenukekanëkuptuarmirërëndësinëepërfshirjessë
qytetarëvenëprocesetvendimͲmarrëse.


7.1Përmbledhjeerastevetëmira

Ka disa raste që mund të konsiderohen relativisht të mira, si kur bëhet fjalë për përfshirjen e
shoqërisë civile me iniciativën e autoriteteve publike apo edhe me vet iniciativën e shoqërisë
civile.

Niveliqendor

Nënivelinqendror,shembullimëimirëisuksesittëshoqërisëcivilepërtuinvolvuarnëprocesin
legjislativdhepërtandikuarpërmbajtjenenjëprojektͲligjiështëProjektligjipërndryshimindhe
plotësimin e Ligjit për Lirinë e Asocimit në Organizata JoͲQeveritare.42 Në të vërtetë, Ligji për
Lirinë e AsocimitnëOrganizata JoͲQeveritareishte miratuar në vitin 2009, dhenëprocesin e
hartimittëkëtijligjishoqëriacivilekishtemarrëpjesënëniveltëKuvendit,porjoedhetënivel
të Qeverisë. Megjithatë, vetëm një vit pas miratimit të tij, në Mars të vitit 2010 (bazuar në
Strategjinë Legjislative 2010), zyrtarisht ky ligji u hap përsëri për ndryshime, për shkak të disa
problemeveqëuprezentuantëishintënatyrësteknike.

PashartimittëdraftitfillestartëProjektligjitngaMinistriaeAdministratësPublike,ministrikjo
sponzorizueseekëtijprojektligji,DepartmentipërRegjistrimdheNdërlidhjemeOJQorganizon
debat publik ku prezantohet dhe diskutohet pikërisht ky draft. Në debat ishin ftuar edhe
përfaqësuesngashoqëriacivilesi:ATRC,KFOS,FOL,CBM,IPOL,KCSF,KIPRED,BIRN,GAP,QPA
etj.43

Mekëtëdebatfillonedheinvolvimiintenzivishoqërisëcivilenëprocesinehartimittëkëtijligji,
fillimishtdukemosupajtuarmendryshimetfillestaretëpropozuarangaMinistriaeqëkishintë
bënin  me: përjashtimin e OJQͲtë studentore, sportive, institucioneve mikrofinanciare dhe
universiteteve të regjistruara si OJQͲtë nga fusha e veprimit të këtij ligji; kufizime në
fushëveprimtarinë e lejuar të OJQͲve, kufizime në pronën dhe burimet e OJQͲve, nëpërmjet
përjashtimit të pasurive të patundshme dhe pasurisë personale prej listave të ardhurave të


42

http://www.gazetazyrtare.com/eͲgov/index.php?option=com_content&task=vieë&id=333&Itemid=28&lang=sq,
shiquarme07.06.2011
43
MinistriaeAdministratësPublike,DebatipublikpërndryshimindheplotësimineLigjitpërlirinëeasocimitnë
organizatajoͲqeveritare,15.04.2010
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mundshme të OJQͲve; dënime joͲproporcionale për OJQ me Status të Përfitmi Publik që
dështojnëtëraportojnëbrendaafatittëcaktuaretj.

PaskundërshtimevengashoqëriaciviletëpropozimevetëMinistrisë,ZSHNJftonpublikishtOJQͲ
tëqëtëbëhenpjesëeprocesit.Bazuarnëmarrëveshjenedalëngakydebat,GrupiKëshilluesi
Shoqërisë Civile zgjedh përfaqësuesit e shoqërisë civile që do të marrin pjesë në procesin e
hartmittëkëtijligji.Përfaqësuesitezgjedhurvininngasektorëtëndryshëmtëshoqërisëcivile
si:shoqatatqendroredhelokale,fondacionet,organizatatdonatore,sidhengaRrjetiiGravesi
rrjeti më i madh sektoral. Përveç kësaj, u themelua edhe një ‘grup politik’, në mënyrë që
zyrtarishttëavokojnëtevendimͲmarrësitkryesorërrethkërkesavetëshoqërisëcivilenëlidhje
meligjinnëfjalë.44

Pas procesit të përzgjedhjes së brendshme, përmes  vendimit nr.102/2010 Qeveria  i emëron
përfaqësuesit e shoqërisë civile si anëtarë të Grupit Punues Qeveritar. Në këtë grup, morën
pjesëgjithsejt27anëtarë (10 ngashoqëria civile, tëtjerët nga qeveria, administrata tatimore,
doganat,insitucionettjeraetj),18prejtëcilëveanëtarëtërregulltndërsatëtjerëtnëcilësinëe
ekspertëve dhe vëzhguesve.45 Ky mund të cilësohet si përjashtim pozitiv nga ajo çfarë
përcaktonte Rregullorja e Punës e Qeverisë e asaj kohe, e cila madhësinë e Grupit Punues
Qeveritarekufizonnë10apopërjashtimisht15anëtarë46.

Pasdymuajpunëintenzive,më8Qershor2010GrupiPunuesQeveritarpërmbyllpunënevet
dhemiratonversioninfinaltëprojektligjit,versionkyicilinëmasënmëtëmadhekishtemarrë
parasyshvërejtjetdhekontributeteshoqërisëcivile.Megjithatë,më21Qershor2010,Ministria
që inicioi procesin e ndryshimit dhe e cila ishte përgjegjëse për procedim të mëtejshëm të
drafligjitnëZyrëneKryeministrit,paraqetnëZSHNJnjëprojektͲligjkrejtësishttëndryshëmicili
dallontethelbësishtngaversionifinaliGrupitPunuesQeveritar.ZSHNJecilakishtemarrëpjesë
aktivishtnëpunëneGrupitPunuesQeveritar,pasankesavezyrtaretëshoqërisëcivile,reagon
dhenukepranondraftineprojektligjittëprezentuarngaMinistriaeAdministratësPublike.

Të gjendura para një situate të paparashikuar, organizatat e shoqërisë civile mobilizohen dhe
ndërmarrin aktivitete shtesë (hulumtime, debate televizive, intervista, ekspertizë
ndërkombëtare,rekomandimekonkretemeshkrimetj)përtëbërëpresiontektëgjithapalëte
që do të mund të ndikonin në këtë proces. Takime dhe komunikime të ndryshme bëhen me
niveletëlartatëQeverisëdheKuvendittëKosovës,misionevendërkombëtarenëKosovëetj.Si
pasojë e këtij presioni të rritur, Ministria e Administratës Publike tërheq verzionin e saj dhe
GrupiPunuesQeveritarnëShtator2010vazhdonpunëndhefinalizondraftinqëpërbanpjesën
mëtëmadhetërekomandimevetëdhënangapërfaqësuesiteshoqërisëcivile.

Përkundër vonesëspandonjëarsyetimkonkret,ky draftmënëfundu procedua më tutjenga
Ministria e Administratës Publike, dhe në muajin shtator 2011 u miratua Ligji për Lirinë e
AsociimitnëOrganizatatJoͲQeveritare(Nr.04/lͲ57)ngaKuvendiiRepublikëssëKosovës.47


44

NgaprocesverbaleteGrupitKëshilluestëShoqërisëCivile,tëshikuaramë07.06.2011
IntervistëmeSylejmanGashi,ZyraLigjoreͲMinistriaeAdministratësPublike,26.04.2011
46
ShihRregullorenevjetërtëPunëssëQeverisë(2007),Neni32,pika2
47
http://gazetazyrtare.rksͲgov.net/
45
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Ndër rastet më të mira të respektimit dhe zbatimit të kornizës ligjore si dhe  bashkëpunimit
konstruktivnëmestëautoritetevepublikedheshoqërisëcivileështëprocesiihartimittëLigjit
përQasjenë Dokumente Publike i miratuar në 2010 ngaKuvendi i Kosovës.Ndonëse njëligji
ngjajshëmishtemiratuarnëvitin2003,përshkaktëdisatëmetavedhedefekteveqëparaqiste
sidomos në planin praktik, ky ligj u dërgua në proces të plotësimͲndryshimit (Strategjia
LegjislativeeQeverisë2009).48

Ajo çka e bën këtë proces të konsiderohet si pozitiv është përfshirja e shoqërisë civile që në
fazëneparë,dukeubërëpjesëeGrupitPunuesQeveritar49.Organizatatupërzgjodhënbazuar
në punën e tyre të vazhdueshme në fushën të cilën trajtonte projektligji, si dhe aktivitetet e
shumtadhehulumtimetparaprakeqëkishinbërëkëtoorganizata.

PasnjëpunetëpërbashkëttëGrupitPunuesQeveritarmiratohetverzionifinaliprojektligjit,i
cili i dorëzohet Kuvendit të Kosovëspër procedim të mëtutjeshëm. Organziatat e përfshira në
këtëprocesvazhduantëpërcjellinprojektligjinderinëaproviminetijngaKuvendi,nëpërmjet
pjesëmarrjesnëdëgjimetpubliketëorganizuarangakomisionetparlamentare.LigjiiripërQasje
nëDokumentePublikeumiratuanëvitin2010.

Nivelilokal
Nënivelinlokal,derimëtaniqasjaestrukturavedrejtuesetëKomunëssëPejësnë raportme
shoqërinëcivilekonsiderohetsinjëndërrastetmëtëmiratëpërfshirjesdhebashkëpunimittë
shoqërisëcivilemeautoritetepublikenëKosovë.Përkushtimiidyanshëmdhemirëkuptimiirolit
dhe detyrave reciproke kanë bërë që të dy palët të ndërtojnë një qasje konstruktive të
bashkëpunimit. Organizatat e shoqërisë civile, siç është rasti i organizatës ‘Syri i Vizionit’, për
vitemeradhëkanëzhvilluaraktivitetedhekontaktetëndryshmepërtëdëshmuarseriozitetin
dherëndësinëepunësqëatabëjnë,poredhepërtëngriturvetëdijenmbirolindhekonceptine
shoqërisëcivile.Nëanëntjetër,strukturatkomunalejanëtreguartëhapuradheukanëofruar
hapësirënenevojshmetëveprimit.

Disangarastetkushoqëriacivileështëepërfshirrënëmënyrëtëdrejtpërdrejtëjanë:involvimii
shoqërisë civile në procesin e hartimit të Strategjisë Komunale për Komunitetin RAE dhe në
Këshillat Komunal për Komunitete, takimet e ndryshme për t’i diskutuar çështjet mjedisore,
urbanistike,tëarsimitdheshumëfushatjeratërëndësishmepërrajoninePejës.





48

http://www.kryeministriͲks.net/repository/docs/Strategjia_legjislative_per_vitin_2009.pdf,shiquarme03.06.2010
QPA,FOLishinpjesëeGrupitPunuesQeveritar,ndërsaKDImoripjesënëcilësinëevëzhguesit
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7.2Përmbledhjeerastevejotëmira

Niveliqendror

Një ndër rastet që e ilustron më së miri injorimin dhe mosͲpërfshirjen e shoqërisë civile në
procesin e ligjͲbërjes është procesi i hartimit të Ligjit për Mbrojtjen nga Rrezatimi JoͲjonizues,
Jonizues dhe Siguria Nukleare, i cili përcakton masat e mbrojtjes  së jetës dhe shëndetit të
njerëzve si dhe mjedisit nga ndikimi i dëmshëm joͲjonizues dhe jonizues, masat e sigurisë
nuklearegjatëtëgjithaveprimevelidhurmeaktivitetetnukleare,mbeturinaveradioaktivedhe
mbikqyrjesgjatëzbatimittëmasave.50

Procesi i hartimit të këtij ligji ka filluar qysh në vitin 2004, kur Kosova ende ishte nën
administrimin e UNMIKͲut, dhe ka qenë i sponzoruar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor (MMPH). Ky ligj është miratuar në Shkurt të vitit 2010, ndërsa me 3 Mars 2010 u
dekretua nga Presidenti. Nga koha kur është inicuar e deri në miratimin e tij kanë kaluar
saktësisht6vite.Ndonëseligjiështëinjërëndësietëveçantëdheshumëindjeshëmkurështë
në pyetje shëndeti dhe jeta e njeriut,  procesi i hartimit tëtij ështëpërcjellur me neglizhencë
dhemosͲpërfshirjetëshoqërisëcivile,sinëniveltëQeverisëpoashtunëatëtëKuvendit.

Pothuajse gjatëgjithë periudhës 6 vjeqare tëdraftimit të ligjit,nuk ka pasur asnjë informim,
ftesë për debat debat publik ose takime tjera konsultative. Ky ‘përjashtim’ i shoqërisë civile
është arsyetuar me mungesë të rregullave për përfshirje, por edhe me mungesë të OShCͲve
profesionalenëfushënemjedisittëcilatdotëmundt’ikontribuoninkëtijprocesi.

Aktualisht, zbatimi i këtij ligji nuk ka filluar, ndërsa në kuadër të Strategjisë Legjislative 2011
ështëparaparëhartimiiProjektligjitpërAgjencinëpërMbrojtjenngaRrezatimet.51Megjithatë
ende nuk është e qartë nëse  bëhet fjalë për plotësimͲndryshimin e ligjit ekzistues apo për
hartiminenjëligjitëri.DeklaratateZyresLigjoretëQeverisëdheDepartamentittëMjedisitnë
kuadër të Minsitrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor rreth kësaj çështjeje janë
kontradiktore.Tëparëtthonëseështëfjalapërligjtëri,ndërsakëtatëfunditseështëfjalapër
ligjinenjejtëiciliaktualishtkanjëvargdefektesh,dhesiitillëduhettëndryshohet.52

Megjithatë,edhengaanaeshoqërisëcivilenukështësekapasurndonjëinteresimtëtheksuar.
Në interesimin tonë rreth formës së komunikimit me institucionet përkatëse, përfaqësuesit e
shoqërisë civile të fushës nuk kanë qenë të gjendje të na ofrojnë asnjë kërkesë zyrtare me
shkrimpërtëqenëpjesëeGrupitPunuesQeveritar,porasedhendonjërekomandimmeshkrim
përpersonatapoinstitucionetpërgjegjësepërhartiminekëtijligji.






50

http://www.assemblyͲkosova.org/common/docs/ligjet/2010Ͳ104Ͳalb.pdf,p.2,shiquarme24.05.2011
http://www.kryeministriͲks.net/repository/docs/Strategjia_Legjislative_2011ͲfinaleͲ
_e_miratuar_me_16_mars_2011_.pdf,shiquarme25.05.2011
52
RaportiihartuarngaFondacioniperMbrojtjeneMjedisit,2011
51
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Nivelikomunal

Edhenënivelinkomunal,karastekurdispozitatligjorembesintëshkruaravetëmnëletër,por
aspak nuk zbatohen në pratikë. Rasti i mosͲlejimit të shoqërisë civile që të marrë pjesë në
takimeteKomitetitpërBuxhetdheFinancanëKuvendinKomunaltëPrishtinës,eilustronmësë
miri mungesën e vullnetit të strukturave drejtuese për të përfshirë dhe bashkëpunuar me
shoqërinëcivile.

PërkundërobligimitqëdelngaNeni5iRregullorespërTransparencëtëKomunëssëPrishtinës
përtëpërfshirëpublikunnëmbledhjetekomitetevetësaj,53kykomitetkaqenëimbyllurpër
organizatën INPO për më shumë se një vit. Asnjë arsyetim me shkrim për mbylljen e takimit,
ashtusiçkërkohetmekëtëRregullore,nukështëdhënë.Vetëmpasshumëtakimevezyrtaree
presionevenëMinistrinëeAdministrimittëPushtetitLokaldheAvokatinePopullit,kykomitet
ështëhapurpërpublik.

KyrastdherastetëngjajshmetregojnësesatëpaͲzbatueshmejanëdispozitatligjorekurnukka
vullnet politik dhe kur organet që janë të ngarkuara për të mbikqyrur zbatimin e ligjit nuk e
kryejnëdetyrënetyre.
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8. SFIDATKRYESOREMETËCILATBALLAFAQOHENAUTORITETET
PUBLIKEDHESHOQËRIACIVILERRETHPJESËMARRJESQYTETARE
8.1Sfidatpërautoritetetpublike

Ndonësemundtëkonsiderohet sejanëbërëhapapërprara, sidomosnëkrijiminekornizëssë
nevojshme ligjore sa i përket pjesëmarrjes qytetare, prapë se prapë sfidat me të cilat
ballafaqohen autoritetet publike në raport me nxitjen e pjesëmarrjes qytetare mbesin të
shumta.Disangasfidatkryesoretëevidentuaragjatëvitevetëfundit,eqëduhettëadresohen
paralelishtmenjëraͲtjetrënngaautoritetetpublikenëtëgjithanivelet,janë:

1. Besimi–Hulumtimetdëshmojnëpërnjëapatitëmadheqytetaredhemungesëtëbesimitnë
institucionet bartëse të jetës publike në Kosovë, që vjen si pasojë e ngecjeve të
institucionevepolitikepërt’iadresuarnevojatepërgjithshmetëqytetarëve.Gjithashtu,vet
zyrtarët institucional nuk kanë ndonjë besim të theksuar në shoqërinë civile në tërësi dhe
rolinesajkonkretnëprocesinebërjessëpolitikavepublike54.Arsyetëndryshmeqëndrojnë
pas këtij problemi, duke filluar nga mosͲkomunikimi i duhur në mes të dy sektorëve,
bashkëpunimiipastrukturuarqërezultonmepritjejoͲrealendajnjeriͲtjetritdhekeqkuptime,
si dhe mungesë e kuptimit të konceptit dhe rolit të shoqërisë civile në një shoqëri
demokratike. Duke e njohur këtë problem i cili shpeshherë është i bazuar në përvoja
konkrete nga të dyja palët, duhet reaguar me urgjencë në menyrë që niveli i besimit të
ndërsjellëtëmosshënojërënietemëtutjeshme,emekëtëtëvështirësojëtejmaseçfarëdo
komunikimi dhe bashkëpunimi në mes të dy sektorëve. MosͲbesimi dhe stereotipet që
ekzistojnë për njëriͲtjetrin mund të zvogëlohen vetëm nëse autoritetet publike dëshmojnë
vullnettëduhurpolitikpërt’uhapursinqerishtndajkontributittëshoqërisëcivilenëpunëne
tyre.

2. Mekanizmat funksionalë – Krahas vullnetit politik, i cili duhet të eliminojë skepticizmin e
shoqërisë civile dhe publikut të gjërë rreth qëllimeve të autoriteteve publike për të
bashkëpunuar, krijimi i mekanizmave funksionalë dhe të zbatueshëm për pjesëmarrje
qytetareparaqetsfidënerradhës.Avancimetefundittëkornizësligjorerrethkonsultimeve
publikeduhettëplotësohenmenjësistemtëpërgjithshëmtërregullavedhemekanizmave
konkretëpërtëgjithanivelet,dukesiguruarqëqasjaeautoritetevepublikendajpërfshirjes
sëqytetarëvetëjetëeqëndrueshmedheefikase.

3. Kapacitetet – Edhe pse e fundit, sfidë shumë të rëndësishme paraqesin kapacitetet e
shërbyesëvecivilpërtëavancuarpjesëmarrjenqytetarenëvendimͲmarrje.Asnjëmekanizëm
ligjornukmundtëzbatohetmesuksesnësezyrtarëtpërgjegjëspërzbatimtëmosekuptojnë
rëndësinëepjesëmarrjesqytetaredhe tëmoskenëshkathtësitëduhurapër tëndërmarrë
procese të konsultimit dhe dialogut. Vetëm shërbyesit civil të informuar dhe të shkathtë
mundtëzbatojnënjëpolitikëtëhapurdhetëstrukturuarndajpërfshirjessëqytetarëvedhe
shoqërisëcivilenëprocesetevendimͲmarrjes.
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8.2Sfidatpërshoqërinëcivile

Dukevazhduarpresioninndajautoritetevepublikenëadresiminesfidavetëlartpërmendura,
shoqëriacivileparalelishtduhettësynojëtëfuqizohetdhetërrisëndikiminesaj,dukei
adresuarnjëvargsfidashqëitakojnëkëtijsektori.

1. Reagimi ndaj nevojave të qytetarëve – Reagueshmëria e shoqërisë civile ndaj problemeve
kryesore të qytetarëve mbetet në një nivel të ulët, dukë bërë që sektori shpesh herë të
perceptohet që mirret me çështje dytësore, të cilat janë larg prioriteteve të shoqërisë në
përgjithësi. Kjo ka sjellur një shoqëri civile që nuk komunikon sa duhet me ata të cilët i
përfaqëson dhe rrjedhimisht pa shumë qytetarë të angazhuar në aktivitetet e saj55. Kjo në
veçantivlenpërorganizatatmeantarësi,tëcilatjogjithherëjanëpërfaqësuesetëvërtetatë
antarëvetësupozuartëtyre.Rritjaekomunikimitmeqytetarëdhendërmarrjaeaktiviteteve
në përputhje me nevojat e identifikuara nga ky komunikim patjetër se do të ndikonin
pozitivishtnëndikiminqëorganizatatendryshmetëshoqërisëcivilemundtaushtrojnënë
bërjenepolitikave publike. Zvogëlimii varësisëngadonatorëtështëvetëm njëringa hapat
konkretëqëkontribuojnënëadresiminekësajsfide.

2. Kapacitetet–Edhepsekornizaligjorenukkaqenëmëefavorshmja,megjithatëkapasurdisa
dyertëhapurapërOShCͲtëeinteresuarapërtëkontribuarnëprocesetëbërjessëpolitikave.
Studimet dhe përvoja e mbledhur gjatë këtij projekti kanë dëshmuar që mundësitë
ekzistuese nuk janë shfrytëzuar sa duhet nga shumica e organizatave të shoqërisë civile.
Mungesaenjohurivepërprocesinlegjislativ,poredhepërmundësitëligjorepërtëndikuar
nëfazatë ndryshmetë tij, ka bërë qëshumë OShC tëmosjenë në gjendjet’ishfrytëzojnë
burimet dhe ekspertizën e tyre për të ndikuar në zhvillime të rëndësishme që lidhen me
fushëveprimtarinëetyre.

3. BashkëpunimibrendaͲsektorialͲDerimëtani,shoqëria civile në Kosovëmundtëquhete
fragmentuar, ndërsa mungesa e platformave sektoriale dhe të përgjithshme e ka dobësuar
ndikiminesajnëprocesinebërjessëpolitikavedheligjevenëKosovë.Ekzistonnjënumëri
vogël platformash,ndërsavetëm disanga atojanëfunksionaledhearrijnëtëluajnëroline
tyre si përfaqësues të anëtarëve të tyre. Ndër sektorët e shumtë të cilat mbulohen nga
organizatateshoqërisëcivilenëKosovë,vetëmdisaprejtyrekanëarriturqëtëbashkohen
nërrjetetëndryshme.Nëaspektinepërgjithshëm,disanismajoͲformaleoseformalekanë
arriturqëtëmbijetojnëpërnjëkohë,porjotëarrijnëndonjëqëndrueshmëriafatͲgjate.Duke
njohur rëndësinë e ruajtjes së pavarësisë dhe individualitetit të organizatave të shoqërisë
civile,ekzistimiiplatformavepërfaqësuesetësektorëvetëndryshëmtëshoqërisëcivilepor
edhe atyre të përgjithshme është një parakusht i domosdoshëm për strukturimin dhe
funksionaliziminemekanizmavetëndryshëmtëpjesëmarrjesqytetare.
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9. PËRFUNDIMET

Dukeanalizuarsituatënekëtyrevitevetëfundittëparaqiturpërmesrastevedhepërvojavetë
mësipërme, natyrshëm mund të përfundohet se janë bërë disa hapa para,  sidomos në
avancimin e kornizës ligjore për nxitjen e pjesëmarrjes qytetare. Rasti i fundit i dispozitave të
veçanta për konsultime publike të përfshira Rregulloren e Punës së Qeverisë së Kosovës dhe
nxjerrja e Udhëzuesit për Konsultime Publike paraqesin shenja pozitive për krijimin e
mekanizmave përkatës që mundësojnë realizimin e të drejtave të qytetarëve për të qenë
pjesëmarrës aktiv në qeverisjen e vendit. Megjithatë, ka ende shumë sfida të cilat krijojnë
barriera në marrëdhëniet autoritete publikeͲshoqëri civile. Mungesa e besimit reciprok,
funksionalizimiiplotëimekanizmaveligjorëdhemungesaekapacitetevetëshërbyesëvecivilë
përtëndërmarrëprocesetëmirëfilltakonsultimimbesinsfidatkryesoreqëduhettëadresohen
nga ana e autoriteteve publike. Në anën tjetër, Duke vazhduar presionin ndaj autoriteteve
publikenëadresiminesfidavetëlartpërmendura,shoqëriacivileparalelishtduhettësynojëtë
rrisëreagueshmërinëndajnevojaveprioritaretëqytetarëve,kapacitetetesajpërtëkontribuar
nëprocesetebërjessëpolitikavesidhetëthellojëbashkëpuniminbrendaͲsektorial.

Termiaqshumëipërdorurngatëdyjapalëtnëpërtakimedhekonferencatëndryshme“NEdhe
ATA” asocion në dy botëra të ndara dhe larg njëraͲtjetrës. Ky kuptim për rolin e njëriͲtjetrit
duhet gradualisht të eliminohet, duke i vënë burimet dhe ekspertizën e të dyja palëve në
avanciminetëmirëssëpërgjithshme,eqëështëqëllimipërfundimtariautoritetevepublikedhe
shoqërisëcivile.

Për ti përafruar këto dy botëra, duhet përkushtim i të dyja palëve. Edhe autoritetet publike
edheshoqëriacivilekanëroletdhepërgjegjësitëetyre.Seciladuhettarespektojrolinetjetrës
dhe t’i përshtasë pritjet dhe kontributin në kuadër të çfarëdo bashkëpunimi të
ndërsjellë.Pranimiirolevereciprokeështëparakushtthemelorpërnjëdialogdhebashkëpunim
tëmirëfilltë.Autoritetetpublikeduhettëfillojnëtakonsiderojnëshoqërinëcivilesipartnerqëe
lehtëson ushtrimin e detyrimeve të tyre ndaj qytetarëve, ndërsa shoqëria civile duhet të jetë
shumë më aktive dhe të ofrojë alternativa konkrete karshi autoriteteve publike për çështje të
ndryshmetëinteresittëpërgjithshëm.
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10.REKOMANDIMET

Përautoritetetpublike:

x Tëngrisinnjohuritëeadministratëspublikembirolineshoqërisëcivile;
x Të hartojnë njëpolitikë gjithëpërfshirëseqeveritarepër bashkëpunimme shoqërinë
civile;
x Tëngrisinkapaciteteteshërbyesëvecivilrrethpërfshirjessëshoqërisëcivilenëpunëne
autoritetevepublike,sidomosnëprocesinebërjessëligjevedhepolitikave;
x Të ristrukturojnë mandatin dhe organizimin e institucionevepërgjegjësepër
bashkëpunimme shoqërinë civile,në përputhje me politikënqeveritarepër
bashkëpunimmeshoqërinëcivile;
x Të shqyrtojnë mundësitë e formalizimit të bashkëpunimit në mes të Komunave dhe
shoqërisëcivile;
x Të monitorojnë zbatimin e dispozitave ligjore dhe udhëzuesëve për procesin e
konsultimitpubliknënivelqendrordhetëadresojnëproblemeteevidentuara;
x Të bëjnë monitorim më rigoroz të zbatimit të ligjeve dhe rregulloreve në raport me
pjesëmarrjenqytetarenënivelinkomunaldhetëadresojnëproblemeteevidentuara;
x Të bashkëpunojnë më shoqërinë civile për të definuar mekanizmat e përzgjedhjes së
OShCͲveqëpërfaqësohennëtrupadhegrupepunueseqeveritare;

Përshoqërinëcivile:

x Tëngrisinkomunikiminmeqytetarë,meqëllimtëadresimitdhekontributitnëçështjet
prioritaretëshoqërisë;
x Të ngrisin njohuritë mbi për procesin e bërjes së politikave dhe ligjeve dhe për
mundësitëpërtëndikuarnëfazatëndryshmetëtij;
x Tëngrisinkapacitetetprofesionaledhetëkenërolmëproaktiv,dukeushndërruarnga
monitorues dhe reagues ndaj proceseve në kontribues aktiv në kohë të duhur, në
veçantinënivelinlokal;
x Të ndërtojnë mekanizma të komunikimit brendaͲsektoraldheplatforma përfaqësuese,
përtëfuqizuarndikimineshoqërisëcivilenëprocesinebërjessëpolitikavedheligjeve;
x TëkrijojnëmekanizmatëbrendshëmpërpërzgjedhjeneOShCͲve;
x Të krijojë një sistem të kontrollit të brendshëm dhe të llogaridhënies, për të siguruar
përfaqësimkredibilnëforumetëndryshmevendimͲmarrëse;
x TëndihmojnëQeverinënëngritjenekapacitetevetëshërbyesëvecivilrrethpërfshirjes
sëshoqërisëcivilenëpunëneautoritetevepublike;

11.SHTOJCA
A.KodiipraktikavetëmiratëpjesëmarrjesqytetareiKëshillittëEuropës
B.Tabelaeorganizatavetëshoqërisëcivilemekategoritëeekspertizësnëfushatë
ndryshme
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Kodi i praktikave të mira të
pjesëmarrjes qytetare i Këshillit të Europës

KODI I PRAKTIKAVE TË MIRA PËR PJESËMARRJEN QYTETARE NË
PROCESIN E VENDIM-MARRJES *
I miratuar nga Konferenca e OJQve Ndërkombëtare, në takimin e saj më 1 Tetor 2009

* Përkthim jo-zyrtar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)
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I.

Hyrje

Një nga brengat kryesore të demokracive moderne është largimi i qytetarëve nga proceset politike.
Në këtë kontekst, sikurse edhe në shumë procese tjera, edhe në proceset politike shoqëria civile
përbën një element të rëndësishëm të procesit demokratik. Së bashku me partitë politike dhe grupet
e lobimit, ajo u ofron qytetarëve një mënyrë alternative të kanalizimit të pikëpamjeve të ndryshme
dhe sigurimit të interesave të ndryshme në proceset vendim-marrëse.
Komiteti i Ministrave i Këshillit të Europës, në Rekomandimin e datës 14 Tetor 2007 –
CM/Recommendation(2007) – ka njohur “kontributin thelbësor të bërë nga OJQ - të në zhvillimin
dhe zbatimin e demokracisë dhe të drejtave të njeriut, sidomos nëpërmjet promovimit të vetëdijes
publike, pjesëmarrjes në jetën publike dhe sigurimit të transparencës dhe llogaridhënies së
autoriteteve publike”.
Në takimin e Forumit për të Ardhmen e Demokracisë të Këshillit të Europës, të mbajtur në Suedi në
Qershor 2007, pjesëmarrësit i bënë thirrje Konferencës së OJQve Ndërkombëtare të Këshillit të
Europës që të përgatisë një Kod të Praktikave të Mira për pjesëmarrje qytetare, në të cilën do të
mbulonte tema si mekanizmat e pjesëmarrjes së OJQve në proceset e vendim-marrjes dhe
përfshirjen e shoqërisë civile në politikat publike.
Bazuar në këtë, Konferenca e OJQve Ndërkombëtare mori përgjegjësinë për të draftuar Kodin e
Praktikave të Mira për Pjesëmarrjen Qytetare në Procesin e Vendim-Marrjes. Ky dokument shtron
arsyet kryesore, kornizën dhe mënyrat për ngritje të pjesëmarrjes qytetare. Ky dokument u përgatit
nga përfaqësues me përvojë të shoqërisë civile, u diskutua në një proces të gjërë konsultimi në
mbarë Europën, u testua dhe u komentua nga anëtarë të OJQve kombëtare dhe ndërkombëtare si
dhe tashmë ka filluar të përdoret nga aktivistë dhe përfaqësues të autoriteteve të ndryshme.
Konferenca e OJQve ndërkombëtare e Këshillit të Europës ka prodhuar një instrument lehtë të
përdorshëm, të strukturuar dhe pragmatik i cili i synon vendim-marrësit dhe shoqërinë civile të
organizuar, përfshirë OJQtë.
Kodi ofron një repertoar të praktikave të mira. Nuk ka një karakter obligues, nuk imponon rregulla të
caktuara, e as mekanizma zbatues. Kodi i ofron të gjithë aktorëve të procesit demokratik udhëzime
të dala nga përvoja praktike konkrete të dialogut dhe bashkëpunimit mes OJQve dhe autoriteteve
publike. Qëllimi përfundimtar i këtij Kodi është që të lehtësojë këtë ndërveprim dhe të rrisë
fuqizimin e qytetarëve dhe pjesëmarrjen e tyre në proceset demokratike në nivelin lokal, rajonal dhe
kombëtar.
Konferenca mblodhi këshilla dhe kontribute konkrete edhe nga institucionet tjera të Këshillit të
Europës. Ky Kod u mirëprit nga Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale si dhe nga Asambleja
Parlamentare e Këshillit të Europës: Kongresi tregoi gatishmëri për të kontribuar në promovimin e tij
dhe për ta përdorur atë në punën e tij, ndërsa Asambleja Parlamentare nga ana e saj theksoi
rëndësinë e mjeteve elektronike të pjesëmarrjes.
Ky instrument duhet të ketë dhe do të ketë pasoja politike. Do t’i japë një nxitje dhe mbështjetje
trendeve aktuale të autoriteteve lokale, rajonale dhe kombëtare për t’u konsultuar dhe
bashkëpunuar me shoqërinë civile me qëllim të sjelljes së mjeteve moderne të qeverisjes
demokratike, dhe në të njejtën kohë thellimit të pjesëmarrjes qytetare në jetën publike.

II. Objektivat dhe synimet
Objektivi kryesor i këtij Kodi të Praktikave të Mira për Pjesëmarrje Qytetare është kontributi në
krijimin e një ambienti të favorshëm për OJQtë në vendet anëtare të Këshillit të Europës dhe
Bjellorusi, duke i definuar në nivel europian një komplet të parimeve të përgjithshme, udhëzimeve,
mjeteve dhe mekanizmave të pjesëmarrjes qytetare në proceset e vendim-marrjes politike. Qëllimi
është që Kodi i Praktikave të Mira të zbatohet në nivel lokal, rajonal dhe kombëtar. Kodi i Praktikave
të Mira është i bazuar në përvojat aktuale të OJQve nga e gjithë Europa, të cilat kanë ndarë praktikat
e mira të tyre dhe metodat e vlefshme për tu përfshirë në punë me autoritetet publike.
Një objektiv shtesë i Kodit të Praktikave të Mira është që të jetë një mjet relevant dhe efektiv për
OJQtë, nga niveli lokal në atë ndërkombëtar, gjatë dialogut të tyre me Parlamentetet, Qeveritë dhe
autoritetet tjera publike. Synon që të jetë një instrument interaktiv dhe i orientuar drejt veprimit në
atë mënyrë që të jetë i dobishëm si për OJQtë ashtu edhe për autoritetet publike gjithandej Europës.
Si një mënyrë e përkrahjes së aplikimit të tij, Kodi i Praktikave të Mira do të shoqërohet gjithashtu
edhe me një grumbull të rasteve të studimit dhe një kompleti shtesë të mjeteve praktike.
Kodi i Praktikave të Mira i synon OJQtë kombëtare, përfshirë ato rajonale dhe lokale në vendet
anëtare të Këshillit të Europës dhe Bjellorusi, sikurse edhe organziatat tjera në nivel europian dhe
ndërkombëtar.
Gjithashtu i synon edhe autoritetet publike, që përfshijnë parlamentet, qeveritë dhe administratat
publike në nivel lokal, rajonal dhe kombëtar. Synimi është i gjërë, mirëpo mendohet se segmente të
ndryshme të Kodit të Praktikave të Mira mund të përdoren në të gjitha nivelet e administratës
publike.

III. Korniza e përgjithshme për Pjesëmarrje Qytetare
III.i Parametrat e Shoqërisë Civile
OJQtë dhe shoqëria civile e organizuar janë kontribues esencial në zhvillimin dhe zbatimin e
demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Një definicion i Këshillit të Europës për OJQtë mund të
gjindet në Rekomandimit e Komitetit të Ministrave (2007) 14, i cili deklaron se “OJQtë janë trupa
vet-qeverisës vullnetarë ose organizata të themeluara për qëllime në thelb jo për përfitim të
themeluesëve ose anëtarëve të tyre”. Në raport me këtë Kod të Praktikave të Mira për Pjesëmarrje
Qytetare termi i referohet shoqërisë civile të organizuar përfshirë grupet vullnetare, organizatat jo
për përfitim, shoqatat, fondacionet, organizatat bamirëse si dhe grupeve të komunitetit ose atyre
për avokim në baza gjeografike ose për interesa të caktuara. Aktivitetet bazë të OJQve janë të
fokusuara në vlerat e drejtësisë sociale, të drejtave të njeriut, demokracisë dhe sundimit të ligjit. Në
këto fusha, qëllimi i OJQve është promovimi i çështjeve dhe përmirësimi i jetës së njerëzve.
OJQtë formojnë një komponentë kyçe të pjesëmarrjes në një shoqëri të hapur dhe demokratike,
nëpërmjet përfshirjes së një numri të madh të individëve. Fakti që shumë prej këtyre individëve janë
gjithashtu edhe votues nënvizon marrëdhënien komplementare me demokracinë përfaqësuese.
OJQtë mund t’i sjellin proceseve të vendim-marrjes përfitime të dijes dhe ekspertizës së pavarur. Kjo
i ka shtyrë qeveritë e të gjitha niveleve, nga ajo lokal dhe rajonal në atë kombëtar, sikurse edhe
institucionet ndërkombëtare, që të përfitojnë nga përvoja relevante dhe kompetenca e OJQve për
t’u ndihmuar atyre në zhvillimin dhe zbatimin e politikave. OJQtë gëzojnë një besim unik nga
anëtarët e tyre dhe shoqëria për t’i dhënë zë brengave, për t’i përfaqësuar interesat e tyre dhe për
të siguruar përfshirje në çështje të ndryshme, duke ofruar kështu kontribut kyç në zhvillim të
politikave.
Ky tekst vë në pah kontributin e shoqërisë civile të organizuar në proceset demokratike dhe nuk
fokusohet në pyetjet tjera të ndërlidhura të pjesëmarrjes qytetare, siç janë individët. Në këtë rast
nënkuptohet që akti i zhvillimit të shoqatave dhe organizatave të komunitetit përbën një akt të një
organizate të pavarur shoqërore dhe nuk është i fokusuar në veprimin individual. Nënkuptohet që
grupet e organizuara ekzistojnë për të shtyrë më tej nevojat e anëtarëve të tyre dhe përfitimin e
shoqërisë në përgjithësi; për këtë arsye ato veprojnë si një kanal kyç i pjesëmarrjes dhe
shumëfishues i angazhimit të qytetarëve.
III.ii Parimet për Pjesëmarrje Qytetare
Për të nxitur një marrëdhënie konstruktive, OJQtë dhe autoritetet publike në nivele të ndryshme,
duhet të veprojnë bazuar në parimet e përbashkëta si në vijim:
Pjesëmarrja
OJQtë mbledhin dhe kanalizojnë pikëpamje nga anëtarët e tyre, grupet të cilave iu shërbejnë dhe
qytetarët e brengosur. Këto pikëpamje ofrojnë një vlerë kyçe në procesin e vendim-marrjes politike,
duke e rritur cilësinë, kuptimin dhe aplikueshmërinë afat-gjate të nismave të politikave. Një
parakusht për këtë parim është që proceset e pjesëmarrjes të jenë të hapura dhe të qasshme, të
bazuara në parametra të pajtuar për pjesëmarrje.

Besimi
Një shoqëri e hapur dhe demokratike është e bazuar në ndërveprim të sinqertë në mes të aktorëve
dhe sektorëve. Megjithëse OJQtë dhe autoritetet publike kanë role të ndryshme për të luajtur,
qëllimet e tyre të përbashkëta për përmirësimin e jetës së qytetarëve mund të arrihen me sukses
vetëm nëse bazohen në besim, e që përfshin transparencë, respekt dhe besueshmëri të ndërsjellë.
Llogaridhënie dhe transparencë
Të vepruarit në interes publik kërkon hapje, përgjegjshmëri, qartësi dhe llogaridhënie si nga OJQtë
ashtu edhe nga autoritetet publike, me një transparencë në të gjitha fazat.
Pavarësi
OJQtë duhet të pranohen si trupa të lirë dhe të pavarur në raport me qëllimet, vendimet dhe
aktivitetet. Ato e kanë të drejtën e veprimit të pavarur dhe avokimit për pozicione të ndryshme nga
ato të autoriteteve me të cilat përndryshe mund të bashkëpunojnë.
III.iii Kushtet për Pjesëmarrje Qytetare
Kushtet për të krijuar një ambient të favorshëm për punën e shoqatave janë mirë të dokumentuara.
Në pajtim me Konventën Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut (KEDN), këto
kushte kërkojnë liri të shprehjes (Neni 10 i KEDN) dhe liri të tubimit dhe shoqatave (Neni 11 i KEDN),
sikurse edhe vendimet gjyqësore të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut.
Për tu siguruar që kontributet thelbësore të OJQve janë të mbrojtura në procesin e vendim-marrjes
politike pa diskriminim, një ambient favorizues është i domosdoshëm. Kushtet për një ambient
favorizues përfshijnë sundimin e ligjit, mbështjetjen e parimeve fundamentale demokratike,
vullnetin politik, legjislacionin favorizues, procedura të qarta, përkrahje afat-gjatë dhe burime për
një shoqëri civile të qëndrueshme si dhe hapësirë të përbashkët për dialog dhe bashkëpunim. Këto
kushte mundësojnë një marrëdhënie konstruktive ndërmjet OJQve dhe autoriteteve publike, të
ndërtuar mbi një besim reciprok dhe kuptim të ndërsjellë për demokraci pjesëmarrëse.

IV. Si të Përfshihemi
Për të arritur objektivin kryesor të politikës së Kodit të Praktikave të Mira për Pjesëmarrje Qytetare,
si dhe për të siguruar relevancën dhe aplikueshmërinë e tij për OJQtë gjatë përfshirjes së tyre në
procesin e vendim-marrjes politike, ky kapitull thekson mënyrën e pjesëmarrjes së shoqërisë civile.
Ky proces ka dy dimensione të ndërlidhura. Së pari, nivelet e pjesëmarrjes janë të përshkruara në
seksionin IV.i, të renditura sipas ngritjes së intensitetit, duke filluar nga ofrimi i thjeshtë i
informatave deri në konsultim, dialog dhe në fund partneritet ndërmjet OJQve dhe autoriteteve
publike. Së dyti, hapat e procesit të vendim-marrjes politike janë të përshkruara në seksionin IV.ii,
respektivisht gjashtë hapat e ndërmarra nga autoritetet publike, nga caktimi i agjendës deri te
zbatimi, mbikëqyrja dhe riformulimi.
Një seksion i veçantë (IV.iii) ofron mjete të cilat mund të aplikohen në secilën fazë, duke ofruar
përkrahje për pjesë të ndryshme të procesit të pjesëmarrjes.
Këto elemente pastaj kombinohen në formë të një matrikse të pjesëmarrjes qytetare (V), e cila ofron
prezentim vizual të natyrës së ndërlidhur të këtij procesi.

IV.i Nivelet e ndryshme të pjesëmarrjes
Përfshirja e OJQve në hapat e ndryshëm të procesit të vendim-marrjes politike ndryshon varësisht
nga intensiteti i pjesëmarrjes. Ekzistojnë katër nivele graduale të pjesëmarrjes, nga ai me më së paku
pjesëmarrje deri te ai më pjesëmarrësi. Këto janë: informimi; konsultimi; dialogu; dhe partneriteti.
Këto nivele mund të aplikohen në secilin prej hapave të procesit të vendim-marrjes, por shpesh herë
janë më relevantë në pika të caktuara të procesit.

Konsultimi

Informimi

ULËT

Dialogu
-I gjërë
- Bashkëpunues

NIVELI I PJESËMARRJES

Partneriteti

LARTË

1. Informimi
Qasja në informata është baza e të gjitha hapave pasues në përfshirjen e OJQve në procesin e
vendim-marrjes politike. Ky është një nivel relativisht i ulët i pjesëmarrjes i cili zakonisht konsiston në
ofrimin një-kahor të informatave nga autoritetet publike, duke mos kërkuar dhe mos pritur
ndërveprim ose përfshirje të OJQve.
Informimi është relevant për të gjitha hapat e procesit të vendim-marrjes.
2. Konsultimi
Kjo është një formë e iniciativës ku autoritetet publike u kërkojnë OJQve mendimin e tyre rreth një
teme të caktuar të politikave ose zhvillimeve. Konsultimi zakonisht nënkupton informimin e OJQve
nga autoritetet për zhvillimet e ndryshme të politikave dhe kërkesën për komente, qëndrime dhe
reagim. Iniciativa dhe temat dalin nga autoritetet publike, e jo nga OJQtë.
Konsultimi është relevant për të gjitha hapat e procesit të vendim-marrjes, e sidomos për draftim,
mbikëqyrje dhe riformulim.
3. Dialogu
Iniciativa për dialog mund të mirren nga të dyja palët dhe mund të jetë e gjërë ose bashkëpunuese.
Një dialog i gjërë është një komunikim i dyanshëm i ndërtuar mbi një interes të ndërsjellë dhe
qëllime potencialisht të përbashkëta, për të siguruar shkëmbim të rregullt të pikëpamjeve. Shtrihet
nga diskutimet e hapura publike deri në takime të specializuara ndërmjet OJQve dhe autoriteteve
publike. Diskutimet mbesin të gjëra dhe jo detyrimisht të lidhura me ndonjë proces të zhvillimit të
politikave.
Një dialog bashkëpunues ndërtohet mbi interesin e ndërsjellë rreth një zhvillimi specifik të
politikave. Dialogu bashkëpunues zakonisht sjell deri te ndonjë rekomandim, strategji apo ligj i
përbashkët. Dialogu bashkëpunues është më i fuqishëm se dialogu i gjërë për shkak që përfshinë
takime të përbashkëta, zakonisht të shpeshta dhe të rregullta, për të zhvilluar strategji të
rëndësishme të politikave dhe zakonisht sjell rezultate sipas marrëveshjes.
Dialogu është shumë i çmuar për të gjitha hapat e ciklit të vendim-marrjes politike, por është kyç për
caktimin e agjendës, draftimin dhe riformulimin.
4. Partneriteti
Një partneritet përfshin përgjegjësi të përbashkëta në secilin hap të procesit të vendim-marrjes
politike, duke filluar nga caktimi i agjëndës, draftimi, vendimi dhe zbatimi i ndonjë nisme të
politikave. Kjo është edhe forma më e lartë e pjesëmarrjes.
Në këtë nivel, OJQtë dhe autoritetet publike bashkohen për një bashkëpunim të ngushtë, por duke u
siguruar që në të njejtën kohë OJQtë vazhdojnë të mbesin të pavarura dhe e kanë të drejtën e
fushatave dhe veprimeve pavarësisht nga situata e partneritetit. Partneriteti mund të përfshijë
aktivitete si delegimi i ndonjë detyre specifike te një OJQ, për shembull ofrimi i shërbimeve, si dhe

forume pjesëmarrëse e themelim të trupave të bashkë-vendimmarrjes, përfshirë edhe për alokimin
e burimeve.
Partneriteti mund të ndodh në të gjitha hapat e procesit të vendim-marrjes politike dhe është në
veçanti relevant për caktimin e agjendës dhe hapat e zbatimit.
IV.ii Hapat e procesit të vendim-marrjes politike
Cikli i mëposhtëm definon gjashhtë hapa të ndryshëm të procesit të vendim-marrjes politike: caktimi
i agjendës; draftimi i politikës; vendim-marrja; zbatimi i politikës; mbikëqyrja; dhe riformulimi i
politikës. Secili hap ofron mundësi për një ndërveprim në mes të OJQve dhe autoriteteve publike.

Riformulimi

Caktimi i
agjendës

Mbikëqyrja

Draftimi

Zbatimi

Vendimi

1. Caktimi i agjendës
Agjenda politike caktohet nga parlamenti dhe qeveria, por mund të formësohet edhe nga OJQtë ose
grupet e OJQve nëpërmjet fushatave dhe lobimit për çështje, nevoja dhe brenga te veçanta. Nismat
e reja të politikave janë shpeshherë rezultat i ndikimit të fushatave të OJQve. Gjatë këtij hapi OJQtë
synojnë të ndikojnë vendim-marrësit në emër të një interesi kolektiv dhe të veprojnë në një mënyrë
që është komplementare me debatin politik.
Kontributet e OJQve:
- Avokimi: ngritja e çështjeve, brengave dhe nevojave të një grupi të ndryshëm, pikëpamjeve ose
interesit të përgjithshëm publik i cili ende nuk është i mbuluar nga legjislacioni ose dokumentet,
instrumentet apo masat e tjera të politikave;
- Informimi dhe ngritja e vetëdijes: shpërndarja e të gjeturave të OJQve te autoritetet publike,
përfshirja dhe përfaqësimi i anëtarëve, përfituesëve dhe grupeve kyçe të qytetarëve dhe veprimi si
kanale për arritjen e qytetarëve; për të dëgjuar, reaguar dhe informuar;

- Ekspertizë dhe këshilla: ekspertë më dije në një temë specifike luajnë një rol kyç në caktimin e
agjendës politike. Analizat dhe hulumtimet e tyre identifikojnë nevojat aktuale dhe të ardhshme të
shoqërisë dhe ofrojnë perspektiva vendimtare;
- Inovacioni: zhvillimi i zgjidhjeve dhe qasjeve të reja; demonstrimi se si këto mund të përfshihen në
agjendën politike
- Ofrimi i shërbimeve: aktor kyç në formësimin e politikave dhe krijimin e shërbimeve alternative
ose jo-ekzistuese për grupe të veçanta të përdoruesëve

Përgjegjësistë e autoriteteve publike:
- Shpërndarja e informatave: Ofrimi i informatave të fundit, të sakta dhe në kohë në një format të
qasshëm për të gjitha palët e interesuara
- Procedurat: Zhvillimi dhe zbatimi i një procesi transparent të vendim-marrjes. Ofrimi i procedurave
të qarta, të hapura dhe të qasshme për pjesëmarrje
- Ofrimi i burimeve: Mundësimi i pjesëmarrjes aktive të shoqërisë civile nëpërmjet p.sh. përkrahjes
buxhetore, përkrahjes jo-financiare ose shërbimeve administrative
- Reagueshmëria: Sigurimi i përfshirjes aktive të përfaqësuesëve relevantë të autoriteteve publike;
dëgjo, reago dhe jep përgjigje

Mjete dhe mekanizma të dobishëm:
- Informimi:
- Qasje e lehtë dhe e hapur në informata relevante, të sakta dhe në kohë mbi proceset e
politikave, dokumentet dhe vendim-marrësit politikë, p.sh. databaza online
- Hulumtime për të kuptuar një çështje të caktuar dhe për të zhvilluar zgjidhje të sugjeruara
- Fushata dhe lobim nga OJQtë, bazuar në ngritje të vetëdijes si p.sh. dokumente të
politikave, posterë dhe broshura, faqe të internetit, komunikata për shtyp dhe demonstrime
publike
- Faqe të internetit me qasje gjithëpërfshirëse të dokumenteve kyçe dhe lajmërime për
aktivitete publike
- Konsultimi:
- Peticione, si p.sh nëpërmjet internetit, si e-peticioni ose forumet e faqeve të internetit
- Konsultime, online ose me teknika tjera, për të mbledhur interesat dhe sugjerimet prej
hisedarëve
- Dialogu:
- Dëgjime dhe forume publike me hisedarët e interesuar, për të identifikuar dhe
interpretuar ndjeshmërinë dhe interesat e grupeve të ndryshme
- Forume të qytetarëve dhe këshilla të ardhshëm për të diskutuar me qytetarët dhe OJQtë
- Kontakte kyçe qeveritare për t’i mundësuar shoqërisë civile qasje në informata mbi nismat
aktuale të politikave
- Partneriteti:
- Grupe punuese ose komitetet të krijuara si grupe të përhershme ose ad-hoc, për të
këshilluar për preferenca të ndryshme të politikave

2. Draftimi
Autoritetet publike zakonisht kanë procese të strukturuara për draftimin e politikave. OJQtë këtu
përfshihen shpesh në fushat si identifikimi i problemeve, propozimi i zgjidhjeve dhe ofrimi i fakteve
për propozimin e tyre të preferuar, p.sh. me intervista ose hulumtime. Lehtësimi i mundësive për
konsultim duhet të jetë element kyç në këtë hap, sikurse edhe forma të ndryshme të dialogut për të
mbledhur kontribute nga të gjithë hisedarët.

Kontributet nga OJQtë:
- Avokimi: duke garantuar që vëmendje i jepet nevojave dhe interesave të hisedarëve që ndikohen
nga draft-politika
- Informimi dhe ngritja e vetëdijes: OJQtë informojnë anëtarët, shfrytëzuesit dhe grupet kyçe të
qytetarëve rreth procesit të draftimit
- Ekspertizë dhe këshilla: ofrim i analizave dhe hulumtimeve në çështjet nën diskutim ose ngritje e
prioriteteve shtesë për t’u përfshirë në draftin e politikave
- Inovacion: ofrim i zgjidhjeve nëpërmjet prezantimit të qasjeve të reja, zgjidhjeve praktike dhe
modeleve konkrete të cilat ofrojnë përfitime për grupet e ndryshme të shfrytëzuesëve
- Ofrim të shërbimeve: kontribut në draftimin e politikave për të siguruar që po i kushtohet
vëmendje nevojave të shfrytëzuesëve të veçantë dhe që po plotësohen kushtet e domosdoshme
- Funksioni i rojtarit: Përcjellja e procesit të draftimit, për t’u siguruar që brengat e hisedarëve janë
konsideruar dhe procesi është përfshirës dhe transparent

Përgjegjësitë e autoriteteve publike:
- Shpërndarja e informatave: Ofrimi i informatave gjithëpërfshirëse dhe me kohë mbi proceset
aktuale të konsultimit
- Procedurat: Zhvillimi dhe zbatimi i standardeve minimale të konsultimit, siç janë objektivat e qarta,
rregullat e pjesëmarrjes, afatet kohore, kontaktet, etj. Organizimi i takimeve të hapura konsultative,
përfshirë ftesën e të gjithë hisedarëve potencial
- Ofrimi i burimeve: Ofrimi i afateve kohore dhe mjeteve adekuate për konsultim, për të siguruar
pjesëmarrje të niveleve të ndryshme të shoqërisë civile
- Reagueshmëria: Sigurimi i përfshirjes aktive të përfaqësuesëve relevantë të autoriteteve publike;
dëgjo, reago dhe përgjigju ndaj kontributeve të konsultimeve

Mjete dhe mekanizma të dobishëm:
- Informimi:
- Qasje e lehtë dhe e hapur në dokumente të politikave, përfshirë pikë të vetme të
informimit rreth draftimit të politikave, me informata në dispozicion në formate të
ndryshme për të arritur publikun
- Faqe të internetit me qasje gjithëpërfshirëse në dokumentet kyçe dhe lajmërime për
aktivitete publike
- Fushata dhe lobim për t’i dhënë formë draft politikës nëpërmjet dokumenteve të
politikave, letrave, manifesteve
- Transmetime nëpërmjet internetit të dëgjimeve, takimeve dhe debateve për t’iu lejuar
qytetarëve të shikojnë dhe dëgjojnë në kohë reale
- Hulumtime për të dhënë kontribut në procesin e draftimit të politikave

- Konsultimi dhe dialogu:
- Dëgjime dhe panele pyetje & përgjegje me hisedarë, për të identifikuar dhe interpretuar
ndjeshmërinë dhe brengat, si dhe për të mbledhur propozime, me takime të drejtpërdrejta
ose online
- Seminare të ekspertëve ose takime duke përfshirë ekspertë në zhvillimin e hulumtimeve
dhe studimeve të specializuara të cilat do të mund të përdoreshin gjatë draftimit
- Komitete me shumë hisedarë apo trupa këshillues të përbërë nga ose duke përfshirë
përfaqësues nga sektori i OJQve; mund të jenë të përhershme ose ad-hoc

- Partneriteti:
- Bashkë-draftimi: përfshirje aktive në pjesët draftuese të procesit legjislativ

3. Vendimi
Format e vendim-marrjes politike ndryshojnë varësisht nga konteksti i vendit dhe legjislacioni.
Karakteristikat e përbashkëta janë vendimi për një direktivë qeveritare për politikën e caktuar nga
një ministri; ose për legjislacion, si p.sh. miratimi i ndonjë ligji nga Parlamenti; ose referendumi
publik, që pastaj kërkon miratimin e legjislacionit përkatës. Draft ligjet dhe mocionet duhet të jenë
të hapura për kontribut dhe pjesëmarrje të OJQve. Autoritetet publike duhet të vlerësojnë
pikëpamjet dhe opinionet e ndryshme para se të mirret vendimi. Në këtë hap, konsultimi është kyç
për një vendim të informuar. Megjithatë, fuqia e fundit e zgjedhjes qëndron te autoritetet publike,
përveç në rastet kur vendimi mirret nga një votim publik, referendum ose mekanizëm i bashkëvendimmarrjes.
Kontributi i OJQve:
- Avokimi: influencimi i vendim-marrësëve para një votimi
- Informimi dhe ngirtja e vetëdijes: informimi i anëtarësisë, shfrytëzuesëve dhe grupeve kyçe të
qytetarëve rreth vendimeve politike dhe efekteve potenciale të tyre
- Ekspertiza dhe këshillat: ofrimi i analizave detale për t’i informuar dhe influencuar vendimmarrësit
- Funksioni i rojtarit: përcjellja e procesit të vendim-marrjes, për t’u siguruar që është demokratik,
transparent dhe optimalisht efektiv

Përgjegjësitë e autoriteteve publike:
- Shpërndarja e informatave: Ofrimi i informatave mbi politikat që janë në proces të vendim-marrjes
- Procedurat: Ofrimi dhe përcjellja e procedurave për mekanizmat e bashkë-vendimmarrjes, aty ku
aplikohen
- Ofrimi i burimeve: Mundësimi dhe përkrahja e pjesëmarrjes aktive të shoqërisë civile nëpërmjet
afrimit të OJQve në vendim-marrje
- Reagueshmëria: Dëgjo; merr parasysh dhe përgjegju në kontributin e shoqërisë civile

Mjete dhe mekanizma të dobishëm:
- Informimi:
- Fushata dhe lobim për t’i influencuar vendim-marrësit, p.sh. duke përdorur broshura, faqe
të internetit, komunikata për shtyp dhe demonstrime publike

- Konsultimi dhe dialogu:
- Sesione të hapura plenare ose të komiteteve, për të siguruar qasje të hapur në debate
gjatë vendim-marrjes
- Partneriteti:
- Vendim-marrja e përbashkët, nëpërmjet formumeve, konferencave me qëllim të arritjes së
konsensusit dhe takimeve tjera pjesëmarrëse
- Bashkë-vendimmarrja, si p.sh. buxhetimi pjesëmarrës

4. Zbatimi
Ky është një hap në të cilin shumë OJQ janë më së shumti aktive, p.sh. në ofrimin e shërbimeve dhe
ekzekutimin e projekteve. Shumica e punës që bëhet nga OJQtë në hapat paraprakë përfshinë
tentimin për të ndikuar zbatimin e politikave. Kjo fazë është veçanërisht e rëndësishme për të
siguruar që rezultatet e synuara po arrihen. Qasja në informata të qarta dhe transparente mbi pritjet
dhe mundësitë është shumë e rëndësishme për këtë hap, njejtë sikurse edhe partneriteti aktiv.
Kontributi i OJQve:
- Informimi dhe ngritja e vetëdijes: së pari të fokusuara në ngritjen e vetëdijes publike, shpjegimin e
përfitimeve ose dizavantazheve dhe ndikimit të politikës së caktuar
- Ofrimi i shërbimeve: një nga aktorët kyç në zbatimin e iniciativave të politikave, zakonisht duke
mbajtur përgjegjësinë kryesore për ofrimin e shërbimit
- Funksioni i rojtarit: për të vlerësuar dhe siguruar që politika është duke u zbatuar ashtu sikurse
është paraparë, pa efekte anësore të dëmshme

Përgjegjësitë e autoriteteve publike:
- Shpërndarja e informatave: Ofrimi i informatave për strategjitë e zbatimit, procedurat e tenderimit
publik dhe udhëzimet e projekteve
- Procedurat: Përcjellja e vendimeve dhe rregullave të pajtuara për zbatimin e politikës
- Ofrimi i burimeve: Mundësimi i pjesëmarrjes aktive të shoqërisë civile në zbatim përmes p.sh.
përkrahjes buxhetore, përkrahjes jo-financiare ose shërbimeve administrative

Mjete dhe mekanizma të dobishëm:
- Informimi:
- Qasje e hapur dhe e lirë në dokumentet e sektorit publik të lidhura me projektet dhe
vendimet për zbatim
- Faqe të internetit me qasje gjithëpërfshirëse në dokumentet kryesore dhe lajmërimet e
aktiviteteve publike
- Njoftime me e-mail, duke lajmëruar për projektet e ardhshme dhe mundësitë për financim
- Pyetjet më të shpeshta (FAQ) nëpërmjet internetit ose kanaleve tjera, për të ofruar
informata që prezentohen në formë të pyetjeve dhe përgjegjeve, që synojnë ofrimin e
ndihmës dhe udhëzimeve praktike
- Procedurat e tenderimit të paralajmëruara publikisht, për të ofruar një proces të hapur
dhe transparent për ofrim të shërbimeve

- Konsultimi:
- Aktivitetet, konferenca, forume dhe seminare për të informuar dhe diskutuar rreth
zbatimit të politikave me OJQtë dhe publikun

- Dialogu:
- Seminare për ngritje të kapaciteteve, për të rritur dijen dhe kapacitetet relevante për
zbatim
- Trajnime për OJQtë dhe autoritetet publike për temat e veçanta që janë relevantë për
zbatim, si p.sh. prokurimi, projektet dhe aplikimet për financim

- Partneriteti:
- Partneriteti strategjik, ku OJQtë dhe autoritetet publike krijojnë një partneritet për
zbatimin e një politike; kjo mund të shtrihet nga skemat e vogla testuese në përgjegjësi të
plota për zbatim

5. Mbikëqyrja
Në këtë pikë, roli i OJQve është mbikëqyrja dhe vlerësimi i rezultateve të politikës së zbatuar. Është
me rëndësi që të jenë të vendosura sisteme efektive dhe transparente të mbikëqyrjes të cilat
sigurojnë që politika/programi është duke arritur rezultatin e synuar.
Kontributi i OJQve:
- Avokimi: mbikëqyr dhe trego nëse politika e caktuar ka arritur përfituesit e synuar dhe rezultatin e
synuar për shoqërinë
- Ekspertizë dhe këshilla: mbledh fakte ose hulumto rreth ndikimit të politikave; përfshij institutet
hulumtuese
- Ofrimi i shërbimeve: përgjegjësia për mbikëqyrjen e efekteve të programit në aspektet cilësore, të
qëndrueshmërisë, efektivitetit dhe rasteve nga jeta e përditshme
- Funksioni i rojes: një rol prioritar në mbikëqyrjen e efekteve të politikës, për t’u siguruar që
qëllimet e synuara janë arritur

Përgjegjësitë e autoriteteve publike:
- Shpërndarja e informatave: Ofrimi i informatave për statusin aktual të politikave
- Reagueshmëria: Dëgjo dhe reago ndaj pikave specifike të ngritura nga OJQtë dhe shoqëria civile

Mjete dhe mekanizma të dobishëm:
- Informimi:
- Qasje e hapur dhe e lirë në informata për progresin e politikës
- Mbledhja e fakteve për të mbledhur raste dhe statistika për zbatimin e projektit
- Vlerësimi i politikës dhe ndikimit të saj, nëpërmjet konferencave dhe raportimit
- Studime hulumtuese të pavarura, për të nxjerrë mësimet kryesore

- Konsultimi:
- Mekanizmat e reagimit për të përcjellë progresin si p.sh. anketimet, anketimet nëpërmjet
internetit ose pyetësorët

- Dialogu:
- Grupe punuese ose komitete, të përbëra nga OJQtë (edhe të shfrytëzuesëve edhe të
ofruesëve të shërbimeve) të cilat e kanë përsipër mbikëqyrjen dhe vlerësimin e politikës së
caktuar

- Partneriteti:
- Grupe punuese ose komitete, të përbëra nga OJQ dhe autoritete publike që mblidhen në
një partneritet strategjik për të mbikëqyrur dhe vlerësuar politikën e caktuar

6. Riformulimi
Dija e fituar nga vlerësimi i zbatimit të politikës, e plotësuar me nevojat në ndryshim të shoqërisë,
shpesh herë kërkojnë një riformulim të politikës. Kjo duhet të bazohet në qasje në informata dhe
mundësi për dialog, me qëllim të identifikimit të nevojave dhe nismave të ndryshme. Ky riformulim
mundëson nisjen e një cikli të ri të vendim-marrjes.
Kontributet e OJQve:
- Avokimi: lobimi për rishikimin e politikës, duke shprehur limitimet ose efektet anësore të politikës
aktuale në raport me përmbushjen e nevojave të shfrytëzuesëve ose qytetarëve
- Ekspertizë dhe këshilla: ndërmarrja e hulumtimeve dhe analizave për të identifikuar boshllëqet në
politikat aktuale dhe ofrimi i arsyetimeve për riformulim
- Inovacioni: zhvillimi i qasjeve të reja për të prekur çështjet relevante të politikave; kjo mund të jetë
një element kyç në rishikimin e politikave
- Ofrimi i shërbimeve: identifikimi i pengesave dhe mbledhja e fakteve për të ilustruar nevojat në
ndryshim të cilat kërkojnë për një riformulim të politikës

Përgjegjësitë e autoriteteve publike:
- Shpërndarja e informatave: ofrimi i informatave mbi rishikimin e mundshëm të një politike dhe
ndryshimet që mendohen si të nevojshme në atë politikë
- Procedurat: ofrimi i proceseve të qarta, të hapura dhe të qasshme për pjesëmarrje
- Ofrimi i burimeve: mundësimi dhe përkrahja e pjesëmarrjes aktive të shoqërisë civile
- Reagueshmëria: dëgjo dhe reago ndaj kontributeve të OJQve

Mjete dhe mekanizma të dobishëm:
- Informimi:
- Qasje e hapur dhe e lirë në informata, duke ofruar vlerësime, rezultate të studimeve dhe
fakte tjera rreth politikave ekzistuese

- Konsultimet:
- Konferenca ose takime për të caktuar hapat e ardhshëm që planifikohen nga autoritetet
publike
- Konsultime nëpërmjet internetit për të mbledhur pikëpamjet e shoqërisë civile rreth
vazhdimit të politikës/projektit

- Dialogu:
- Seminare dhe forume debatuese për të përfshirë hisedarët e interesuar në zhvillimin e
drejtimeve të reja në fushën e politikave, p.sh. metoda të ndryshme për diskutime të thella

- Partneriteti:
- Grupe punuese ose komitete ku OJQtë krijojnë një grup ekspertësh, së bashku me
hisedarët tjerë dhe autoritetet publike, me qëllim të rekomandimit të një politike të
rishikuar

IV.iii Mjetet e ndërlidhura dhe mekanizmat për pjesëmarrje qytetare
Ekzistojnë disa mjete ose mekanizma të mbledhura nga e gjithë Europa gjatë konsultimit të këtij Kodi
të Praktikave të Mira, të cilat ofrojnë përkrahje të ndërlidhur për pjesëmarrje përgjatë gjithë procesit
të vendim-marrjes:
1. E-pjesëmarrja
Mjetet elektronike ofrojnë një potencial të madh për përmirësimin e praktikave demokratike dhe
pjesëmarrjen e shoqërisë civile të organizuar. Ato mund të kontribuojnë shumë në transparencë,
llogaridhënie dhe reagueshmëri të institucioneve, sikurse që mund të promovojnë angazhimin e
qytetarëve dhe rritjen e fuqizimit, qasjes dhe gjithëpërfshirjes së proceseve demokratike. Me qëllim
të një përfitimi të plotë nga potenciali i tyre, mjetet elektronike duhet të integrohen nga të gjithë
pjesëmarrësit e vendim-marrjes, përfshirë autoritetet e të gjitha niveleve dhe shoqëria civile e
organizuar.
2. Ngritja e kapaciteteve për pjesëmarrje
Është thelbësore zhvillimi i kapaciteteve dhe shkathtësive për OJQtë lokale, rajonale dhe kombëtare,
në mënyrë që ato të përfshihen aktivisht në formulimin e politikave, zhvillimin e projekteve dhe
ofrimin e shërbimeve. Ngritja e kapaciteteve mund të përfshijë gjithashtu trajnime për të
përmirësuar kuptimin e roleve reciproke të OJQve dhe autoriteteve publike sa i përket këtij
angazhimi, sikurse edhe programe të shkëmbimit për të lehtësuar kuptimin e realiteteve të njëritjetrit.
3. Strukturat e bashkëpunimit në mes të OJQve dhe autoriteteve publike
Me qëllim të lehtësimit të marrëdhënieve në mes të autoriteteve publike dhe OJQve, një numër i
vendeve kanë zhvilluar trupa koordinues. Këto përfshijnë: trupa qeveritarë si p.sh. kontakt persona
për shoqëri civile në secilën ministri, ose një trup koordinues qendror si një ndërlidhës i vetëm;
struktura të përbashkëta si komitete të përbëra nga shumë hisedarë, grupe punuese, këshilla të
ekspertëve dhe trupa tjerë këshillues (të përhershëm ose ad-hoc); ose aleanca/koalicione të OJQve
të cilat i bashkojnë burimet e tyre dhe zhvillojnë qëndrime të përbashkëta.
4. Dokumentet kornizë mbi bashkëpunimin mes OJQve dhe autoriteteve publike
Në shumë vende europiane janë zhvilluar marrëveshje kornizë për të theksuar aktivitetet, rolet,
përgjegjësitë dhe procedurat për bashkëpunim. Këto dokumente shtrojnë një bazë të qartë të
marrëdhënieve, dhe në këtë mënyrë lehtësojnë dialogun e vazhdueshëm dhe mirëkuptimin e
ndërsjellë në mes të OJQve dhe autoriteteve publike. Ato përfshijnë marrëveshje bilaterale me
Parlamentin ose Qeverinë, dokumente strategjike për bashkëpunim dhe programe zyrtare për
bashkëpunim, të aprovuara nga autoritetet publike.

V. Matriksa e Pjesëmarrjes Qytetare
Me qëllim të ilustrimit dhe qartësimit të marrëdhënieve, matriksa e mëposhtme vizualizon hapat e
processit të vendim-marrjes politike dhe ndërlidhjen e tyre me nivelet e pjesëmarrjes. Kjo matriksë
është e bazuar në praktikat e mira dhe shembujt nga shoqëria civile gjithandej Europës, dhe ka për
qëllim që të frymëzojë veprime dhe fuqizojë ndërveprimin në mes të OJQve dhe autoriteteve
publike.
Në secilën fazë të procesit të vendim-marrjes (nga e majta në të djathtë) ekzistojnë nivele të
ndryshme të pjesëmarrjes së OJQve (nga poshtë, lartë). Duhet të theksohet që hapat e procesit të
vendim-marrjes politike mund të aplikohen në çfarëdo konteksti të Europës, nga niveli lokal në atë
kombëtar. Ashtu siç u tha edhe më lart, nivelet e pjesëmarrjes në secilën pikë të procesit të vendimmarrjes mund të ndryshojnë nga ato më të ulëtat te ato më të lartat, ndërsa synohet që mjetet e
sugjeruara të përdoren si mënyra për të zbatuar secilin tip të pjesëmarrjes.
Kjo matriksë mund të përdoret në shumë mënyra, si p.sh. përshkrimi i niveleve të angazhimit të
shoqërisë civile në secilin proces të politikave; vlerësimin e pjesëmarrjes së OJQve në secilën pikë të
veçantë të një procesi; ose si burim praktik për planifikimin e aktiviteteve të ndërlidhura me politikat
nga OJQtë. Kjo nuk pretendon të jetë një listë gjithëpërfshirëse dhe si e tillë mund të përshtatet
edhe për shumë mënyra tjera përdorimi.
Matriksa ilustron elementet e ndërlidhura të pjesëmarrjes në procesin e vendim-marrjes. Ky
shembull tregon se si mjetet e dobishme të përmendura më lart mund të arrijnë nivelin e synuar të
pjesëmarrjes në secilin hap të procesit të vendim-marrjes.
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Tabela e organizatave të shoqërisë civile
me kategoritë e ekspertizës në fusha të ndryshme
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3.Zhvillimtëpolitikavekomunale

1.MbrojtjaetëdrejtavetëgazetarëvenëKosovë
2.Adaptimiikomunitetitturknëshoqerinëkosovare
3.Organizimiiseminareve

1.Mbrojtjaeinteresavetëgazetarëve
2.Zhvillimiprofesionaligazetarëve
3.Ofrimiishërbimevepërgazetarë

1.Sundimiligjit

1.MbrojtaeinteresittëBiznesit
2.PromovimiiekonomisëKosovare
3.Qëndrueshmeridhezhvillimekonomik

1.Ndërtimiikapacitetittëkomuniteteve
2.IntegrimeEuropian
3.Kulturë

Fushatkryesoretëveprimit

Vetëmorganizatateshoqërisëciviletëcilatijanëpërgjigjurthirrjespërinformatapërkëtëpublikimjanëlistuarnëkëtështojcë

ShtojcaB.Tabelaeorganizatavetëshoqërisëcivile,mekategoritëeekspertizësnëfushatëndryshme

Prishtinë

Prishtinë

Prizren

Prishtinë

Prishtinë

Prishtinë

Prishtinë

Prishtinë

Pejë

DownSyndrome
Kosova(DSK)

Edukatori

EvolutionDanceͲ
eDance

FondacioniiKosovës
përShoqëritëHapur
–KFOS

FondacioniKosovar
përShoqëriCivileͲ
KCSF

Fondacionipër
MbrojtjetëMjedisit
ͲFMM

FondiiFëmijëve
OnetoOne

ForumiDemokratiki
Gruas

11

12

13

14

15

16

17

18

Prishtinë

Gjilan

BalkanSunflowers

Asociacionikundër
dhunësdhendërtimi
ipaqes
Asociacionipër
Trajnime,
Hulumtimedhe
AvokimeSociale
ASTRA

10

9

8

myzafere@yahoo.com

p.assistant@onetooneͲcf.org

fmm.epf@gmail.com

office@kcsfoundation.org

info@kfos.org

evolution.dance.school@gmail.com

nebijaaljilji@yahoo.com

indo@downsyndromekosova.org

muhamet.arifi@balkansunflowers.org

astra_kos@hotmail.com

anp_kos@yahoo.com

044218958

038220919

044474961

038248636
038248643

038542157

044278366

044Ͳ190Ͳ999

038545715

044418562

044344399

044211895
044230849

1.Tëdrejtatëgruas
2.Tëdrejtatënjeriut
3.Edukim

1.Ofrimiishërbimevesociale
2.Ngritjaekapacitetevetëorganizatavetëshoqërisëciviledhe
institucioneveqeveritarepërofrimineshërbimevesociale
3.Avokimdhelobimnëmbrojtjendhegjithëpërfshirjene
fëmijëvetëkategorivetëcenueshme.

1.Mjedis
2.HulumtimdheAnaliza
3.Avokimdhelobim

1.Zhvillimishoqërisëcivile
2.PërkrahjepërprocesineIntegrimitEuropian

1.IntegrimEuropian
2.ZhvillimiShoqërisëCivile
3.KomunitetiRomadheminoritetettjera

1.StimulimiivallëzimitnëKosovë
2.Edukimipërmesvallëzimit

1.Arsimdhekulturë2.Diskutimetpublikerrethpolitikavedhe
partivepolitike3.Mbrojtjaetëdrejtavetëpakicavetëkomunës

1.TëdrejtatënjeriutͲPersonatmeAftësitëveçanta
2.GjithëpërfshirjeSociale
3.Shërbimesociale

1.ImplementimiistrategjisëpërintegriminekomunitetitRomë
AshkalidheEgjiptas

1.Hulumtimenëfushëneshërbimevesociale
2.Ngritjekapaciteteshtëinstitucioneve/OJQͲvengafushae
shërbimevesociale
3.Avokim

1.Edukim
2.Ndërtimtëpaqës
3.PolitikaPublike

Prizren

Pejë

Prizren

Prishtinë

Prishtinë

Prishtinë

Prishtinë

Prishtinë

Prishtinë

Prishtinë

Gjilan

Forumii
boshnjakëvetë
Kosovës

ForumipërIntegrim
dheZhvillim/FIZH

Iniciativa6

IniciativaKosovare
përStabilitetͲIKS

Iniciativaper
Zhvillimdhe
IntegrimSocialͲISDI

InstitutiBallkanik
përPolitikaͲIPOL

InstitutiDemokracia
përZhvillim(D4D)

InstitutiDemokratik
iKosovës(KDI)

InstitutiiKosovës
përPolitika
Zhvillimore(IKPZH)

InstitutiKosovarpër
Kërkimedhe
Zhvillimetë
Politikave(KIPRED)

Institutipër
AvancimtëEdukimit
dheArsimitͲIAEA

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

fatmirlatifaj60@hotmail.com

info@kipred.net

Instituti_politik@yahoo.com

info@kdiͲkosova.org

info@d4dͲks.org

seb.bytyci@policyinstitute.org

isdi.kosovo@gmail.com

info@iksweb.org

iniciativa_6@yahoo.com

fizh.rks@gmail.com

mustafa.balje@gmail.com

044615765

038227778

044502546
038239010

038248038
044148509

038224143

044746749

044293358

038222321

044265741

044136223

044185099

1.Edukim
2.Tëdrejtatënjeriut

1.Qeverisjeemirë
2.Partitëpolitikedhezgjedhjet
3.Sundimiiligjitdhesiguria
4.Energjia
5.Qeverisjelokale
6.Mediat

1.Demokratizimidhepraktikatparlamentare
2.Qeverisjelokaledhepjesëmarrjaqytetare
3.TransparencadheantiͲkorrupsioni
1.Rendidheligji
2.Politikazhvillimorengafushat:rendidheligji
3.Hartimiistrategjivengafushatepolitikavezhvillimore

1.Hulumtime2.Zgjedhje3.Mardhëdhëniendëretnike

1.Pjesëmarrjeqytetare
2.IntegrimEuropian
3.Transparencë

1.Vendimmarrjaqytetare
2.EdukimijoͲformal
3.Fushatatvetëdijësuse

1.ÇështjetsocioͲekonomike
2.ÇështjetsocioͲpolitike
3.MbrojtjaeAmbientitdheEnergjieRipërpunueshme

1.IntegrimEuropian
2.ZhvillimEkonomik
3.Edukimprofesional
1.Arsimimi
2.Tëdrejtatdhefuqizimiigruas
3.Tëdrejtatefëmijëve

1.Tëdrejtatenjeriutdhetëdrejtatepakicave
2.KrijimiimundësivepërkomunitetinBoshnjakëdhe
pjesëmarrjenetyrenëtëgjithasferateshoqërisë
3.Media

Prishtinë

Fushë
Kosovë

Prishtinë

Prishtinë

Prishtinë

Prishtinë



Prishtinë

Prishtinë

Prishtinë

InstitutiRIINVEST

KëshilliiGravepër
mbrojtjenetë
drejtavetënjeriut
(WCPHR)

Këshillipër
mbrojtjenetë
drejtaveetëlirivetë
njeriut,KMDLNJ

KëshilliRinor
KosovarͲKYC

KlubiAvokuespër
PersonatmeAftësi
tëKufizuarnë
KosovëͲKAPAK

Klubipërpolitikëtë
jashtmeͲKPJ

Let'sshinetogether
ͲLST

LëvizjaFOL

Nismaetërinjvepër
tëdrejtatënjeriut–
YIHR

OdaEkonomike
AmerikaneͲ
AMCHAM

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Prishtinë

InstitutipërStudime
tëAvancuaraGAP

30

leke.musa@amchaksa.org

ksoffice@yihr.org

petrit@levizjafol.org

fatosm_2000@yahoo.com

office@foreignpolicyclub.org

shaqirͲhaxhaj@hotmail.com

kyckosova@gmail.com

Kmdlnj.cdhrf@gmail.com

ngo.wcphr.kosovo@gmail.com

lumir.abdixhiku@riinvestinstitute.org

info@institutigap.org

038246012



044195361

044558095

038221881

044299805

044964575

038249006
038244028

044929676

038601230

038224145

1.Përkrahjebiznesit
2.Zhvillimekonomik
3.Mbrojtjeekonsumatorit

1.Transparencëdhellogaridhënieeinstitucionevepublike
2.PolitikatantiͲkorrupsion
3.Politikatnëprokurimpublik
1.Tëdrejtatënjeriut
2.Aktivizmidheedukimiitërinjëve
3.Ballafaqimimetëkaluarëndhebashkëpunimirajonal

1.Rini

1.IntegrimeEuropiane2.Ndërtimtëpaqes3.Demokratizim

1.Ndihmëpersonavemenevojatëveçanta
2.Tëdrejtatënjeriut
3.Ndihmëhumanitare

1.Përfshirjadhefuqizimiirolittëtërinjëvenëvendimmarrje
2.Tëdrejtatëfëmijëve
3.Edukimdhetrajnime

1.Tëdrejtatënjeriut
2.Monitorimiprocesevegjyqësore
3.Kthimidheintegrimiipersonavetëzhvendosurdhe
refugjatëve.

1.Pozitaegravenëvendimmarrje,2.Mbrojtjadhepromovimii
dejtavetëgrave

1.Përkrahjebiznesit
2.Zhvillimekonomik
3.Hulumtimedheanaliza

1.ZhvillimiiQëndrueshëmEkonomik
2.ZhvillimiQëndrueshëmPolitik
3.ZhvillimiSocial

Pejë

Prishtinë

Gjilan

Gjilan

Pejë

Prishtinë

OJQ‘’Kalaja‘’

OJQ“Perspektiva
Energjetike”

OJQ”UnionPlus”
Gjilan

OJQAksionikundër
dhunësdhendërtimi
ipaqësͲANPGjilan

OJQAlma

OJQArnika

OJQDeveloping
Together(DT)

OJQEkoSistemi

OJQIntegra

OJQKoha

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Klinë

Prishtinë

Gjilan

Pejë

Pejë

OJQ"ABSTRACT"

42

Prishtinë

OJQͲUNIGROUP

41

labinotkrasniqi84@gmail.com

kushtrim.koliqi@ngoͲintegra.org

shpresa_ww3@hotmail.com

developingtogether@hotmail.com

arnika.ngo@gmail.com

shemsijeseferi@hotmail.com

anp_kos@yahoo.com

Union_plus@yahoo.com

perspektiva.energjetike@gmail.com

ojqkalaja@hotmail.com

Organziata.abstract@gmail.com

valmir.mustafa@uniͲgroup.org

044432862

038246717

044552601

038555887

044223446

044257443

044211895

044445938

044558305

044155126

044394196

044233967

1.Tëdrejtatënjeriut
2.Demokratizim
3.IntegrimEuropian

1.Tëdrejtatënjeriut
2.Kulturë
3.Rinidheminoritete

1.AgriKulturë2.Mjedis3.FloradheFauna

1.Trashëgimikulturore
2.Mjedis
3.Rini
1.Ofrimishërbimevekryesishtinfrastrukturore
2.NdërtimiraporteveqytetarͲinstitucione
3.PërkrahjeebujqësisënëKosovë

1.Rini
2.Tëdrejtatënjeriut
3.Barazigjinore

1.Edukimpaqësor
2.Ndërtimiipaqës
3.Politikatpublike

1.Mjedis
2.Kulturë,Sport,Rini
3.Edukim
1.Energjiaripërtritësedheefiçiencaeenergjisë
2.Qëndrueshmëriaekonomikelidhurmekapacitetet
energjetike
3.Mjedis
1.Arsim
2.KulturëdheRini
3.Sport

1.Rini
2.Kulturë
3.Zhvillimekonomik

1.Rini
2.Edukim
3.ZhvillimEkonomik

Prishtinë

Mitrovicë

Istog

Graçanicë

OJQMileniumiiRi

OJQOaza

OJQPEN

OJQShtëpia
shokëve

OJQSyriiVizionit

OJQVENERA

OJQVision02

Organizatae
personavemepaͲ
aftësi

OrganizataSANI

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Prizren

Pejë

Pejë

Istog

Prishtinë

Prishtinë

OJQLulebora

54

Prishtinë

OJQKonsumatori

53

sani_mumin@hotmail.com

oon_distroficari@yahoo.com

vision02ojq@yahoo.com

ngoͲvenera@live.com

veton.mujaj@syriivizionit.org

hajrullahmustafa@hotmail.com

b_fejzullahu@hotmail.com

sahitkan@gmail.com

ojqmileniumiiri@yahoo.com

Ojqlulebora@yahoo.com

ok.kosova@gmail.com,
konsumatori.ks@gmail.com

044/049/
110970

029231724
044337531

049379486

044522793



039423240

0285303217

038552216

044150956

1.Zhvillimekonomik
2.Ambient
3.Kulturë

1.Barazigjinore
2.Edukim
3.Zhvillimekonomik
1.Përparimiipraktikavedemokratiketëshoqerisëcivile
2.Përparimiibarazisëgjinore
3.Ngritjetëkapacitetevepërrininë
1.Përkrahjetëpersonavemeaftësitëveçanta2.Tëdrejtatë
njeriut3.Fuqizimishoqërisëcivile

1.Zhvillimiidemokracisë
2.Ndërtimiipaqës
3.DialoguSocial

1.Demokratizim
2.Kulturë
3.HulumtimedheAnaliza

1.Rini
2.Edukim
3.Tëdrejtatënjeriut

1.AvokimdheLobim
2.Tëdrejtatëpakicave

1.QeverisjeLokale
2.Rini
3.Mjedis

1.Fuqizimiifemrësnëshoqëri
2.Aktivitetemefëmijëparashkollor
3.Mjedisidhericiklimiimbeturinave

044200458

044307533

1.Mbrojtjaekonsumatorit
2.Informimi,arsimimi,edukimi,vetëdijësimiipjesëmarrësvenë
treguneprodukteve,mallëravedheshërbimeve
3.Avokimi/lobimipërtëdrejtat,interesatdhedinjitetine
konsumatorit

74

73

72

71

QendraKosovare
përStudimeGjinore

Qendrakosovare
përbashkëpunim
ndërkombëtarKCIC
QendraKosovare
përRehabilitimine
tëMbijetuarvetë
Torturës(QKRMT)

Prishtinë

Prishtinë

Gjilan

info@kgscenter.net,
qksgj_kgsc@yahoo.com

info@krct.org

blerton.abazi@gmail.com

indo@advocacyͲcenter.org

Prishtinë

ptahiri@kecͲks.org

elitaͲviti@hotmail.com

Prishtinë

QendraeKosovës
përArsimͲKEC

69

igor_savke@yahoo.com

qgprehja@hotmail.com

erkan@euircͲks.eu

crp@crpkosovo.org

info@civikos.net

Viti

Shtërpce

Qendrae
Komunitetit
Shtërpce

68

QendraePavarur
Kulturore
InformativeRinore
“ElitaͲViti”
Qendrae
Trajnimevedhe
Burimevepër
Avokim–ATRC

Skenderaj

QendraeGruas
PrehjaͲQGP

67

70

Prizren

Prishtinë

Prishtinë

QendraBurimoree
Integrimitnë
BashkiminEuropian
EUIRC

PlatformaCiviKos
Programipertë
drejtatcivilenë
KosovëͲCRP/K

66

65

64

38643375991

038243707

044177320

038244810

0280381263
044194048
044194047

038244257

049241165

044195301

044156682

038248636
038248643
038243610
038243611
038243612

1.Çështjetgjinore

1.RehabilitimiͲofrimiishërbimevepsikosocialetëviktimavetë
torturësdhetraumës,2.Hulumtimidhedokumentimi,
3.MonitorimidhePrevenimi

1.Mirëqeniaetërinjëve
2.ZhvillimEkonomik,Punësimi/Regjenerimiivendevetërejatë
punës

1.Qeverisjelokale
2.Sundimiiligjit
3.Mjedis

1.Transparencëdheinformim
2.Avokimdhelobim
3.PolitikatPublike

1.Edukim
2.Analizëdhehulumtime
3.Tëdrejtatënjeriut

1.Rini
2.Media
3.BashkëpunimmeKuvendinKomunalpërzhvillimekonomik

1.Tëdrejtatënjeriut
2.Luftimiidhunësnëfamilje
3.Monitrimpërçeshtjetëdemokratizimitdhetransparncësnë
dokumnetetkomunale

1.IntegrimEuropian,
2.Edukimdhetrajnime
3.Demokratizim

1.Strukturimiibashkëpunimitnëmestëshoqërisëciviledhe
autoritetevepublike
1.Asistencëligjorefalaspërrefugjatët,azilͲkërkuesit,personat
pashtetësi,tëzhvendosurit,tëkthyeritdhekategoritëtjeratë
cenueshmetëpopullatës.

77

Dragash

Pejë

QendrapërPraktika
dheAlternativa
ZhvillimiͲNEXT
Alternative

Qendrapër
Tolerancëdhe
IntegrimCTIͲP

82

83

cti.kosovo@gmail.com

info@nextalternative.org,
nextalternative@gmail.com

038226530

info@qpaͲkosova.org
shpantina@yahoo.com

Prishtinë

QendrapërPolitika
dheAvokim(QPA)

044278809

pejawwc@yahoo.com

Pejë

044733147

044561165



refko61@yahoo.com

Prizren

044155160

044557005

038542829



n_bresa@yahoo.com

mcentar.caglavica@gmail.com

q_vetperkrahje@hotmail.com

info@qkss.org

Prishtinë

81

80

79

78

QendraMediale

76

Qendrapëredukim,
trajnimdhe
hulumtime
shkencore'Ozon'
Qendrapër
Integrimine
Komuniteteteve
Etnike(CIEZ)
Qendrapër
MirëqenieneGruas
QMG

Prishtinë

Qendrakosovare
përvetëͲpërkrahje
(QKVP)

Çagllavicë

Prishtinë

QendraKosovare
përStudimetë
Sigurisë(QKSS)

75

1.ZhvillimtëOSHCve
2.Mbështetjanëaktivitetpëredukim,demokracidheintegrim
3.Tëdrejtatënjeriut

1.Promovimipërdrejtësiekonomike
2.Përkrahjaeidevetëformuluaramirëpërmodalitetete
pjesëmarrjesnëprocesetzhvillimoreekonomike
3.Prezentimiiplanevestrategjikeqëofrojnërekomandimedhe
zgjidhjekonkretepërproblemetezhvillimitekonomik

1.Strehimiigravedhefëmijëveviktimatëdhunësfamiljare
2.KëshillimepsikoͲsociale
3.Edukim
1.Pjesëmarrjeqytetare
2.Avokimpërpolitikapublike
3.Ngritjaekapacitetetevetëzyrtarëvepublikdhe
përfaqësuesvetëshoqërisëcivile

1.Tëdrejtatënjeriut
2.Përkrahjetëkomuniteteve
3.Përfshirjesociale

1.Mjedis
2.Trajnimepërshoqëricivile
3.Analizadhehulumtimeshkencore

1.InformimdheMedia
2.Bashkëpunimmultikulturor
3.Promovimivleravedemokratike



1.OfrimtëshërbimevepsikoͲsociale
2.Rehabilitim
3.Integrimsocial

1.Siguri
2.Drejtësi,
3.BashkëpunimRajonaldheNdërkombëtar

Prishtinë

Mitrovicë

Gjakovë

Prishtinë

Prizren

Pejë

Dragash

Prizren

Gjakovë

Prizren

QendrapërTrajnime
dheStudimeGjinore
–QTSGJ

QendrapërZhvillim
tëShoqërisëCivileͲ
CCSD

Qendraper
zhvillimine
komunitetitdhe
biznesit–CBDC

QendraRajonalee
MjedisitpërEuropë
Qendroredhe
Lindore(REC)

QendraRinoreͲ
Prizren

QendraRinore“Atë
LorencMazrreku”/
QRALM

QendraRinore
Dragash

RromaniBaxtRRB

ShoqataAfaristee
Gruas“SHE–ERA”

ShoqataAktorëve
TeatritTurk
“Rumeli”

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

etemkazaz@hotmail.com

wsheera@gmail.com

kpacaku@yahoo.com

dragashyc2002@yahoo.com

atelorencmazreku@gmail.com

prizrenyouthcenter@hotmail.com

info@kos.rec.org

halilkaja@yahoo.com

milos_damjanovic@yahoo.com

qtsgj@yahoo.com

044140078

0390323194
044122696
044307847

044389470

044244948

038752281

044463875

038225123

044122816

028421581
064Ͳ234557

038223982
044174429
044124612

1.Kulturë
2.ArtiSkenik

1.TrashëgimiKulturore
2.Media
3.Edukim
1.Përkrahjeegravenëbiznes
2.HulumtimedheAnaliza
3.AvokimdheLobim

1.Zhvillimidhepromovimiirinisë
2.Integrimidhebashkëpunumindërmjetkomuniteteve
3.Promovimiiturizmitlokal

1.Rini
2.Kulturë
3.Përfshirjesociale
1.EdukimdheZhvillim
2.SportdheKulturë
3.IntegrimeShoqërore

1.Mjedisidhezhvillimiiqëndrueshëm
2.EdukimMjedisor
3.LegjislaciondhePolitika

1.Ndërtimiipaqes
2.Tolerancë
3.Zhvillimishoqërisëcivile
1.Zhvillimiekonomikikomunitetit2.Trajnimiitërinjvedhe
grupevemargjinalenësferenendërmarrësise3.Ofrimii
shërbimevepërmenaxhiminebiznesit(menaxhimibiznesit,
planebiznesidheshërbimefinanciare)

1.FuqizimiiGruasnePolitikëdheVendimmarrje
2.Fuqizimiiorganizatavedhegrupevetëgravedhetëtërinjve
3.DrejtësiadheBaraziaGjinore

Lipjan

Prishtinë

Mitrovicë

ShoqataeTurizmit
Alternativtë
KosovësͲSHTAK

ShoqataEkologjike
,,EKOͲTREPÇA”

102
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F O N D A C I O N I

K O S O V A R

P Ë R

S H O Q Ë R I

C I V I L E

MISIONI
Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile - KCSF është organizatë e pavarur, jofitimprurëse e fokusuar në përkrahjen e iniciativave civile lokale që çojnë në
një lëvizje e fuqishme të shoqërisë civile që do të promovojë një kulturë
demokratike dhe për t’iu përgjigjur nevojave socio-ekonomike të Kosovës.
Perspektiva e integrimit europian të Kosovës i ka sjellë KCSF-së një fokus të
fuqishëm në çështjet e lidhura në kornizën e BE-së për Ballkanin Perendimor
dhe Kosovën në veçanti.

TË ARRITURAT
x
x
x
x

PROGRAMET DHE AKTIVITETET
Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile, në kuadër të fushëveprimtarisë së tij
angazhohet në kuadër të dy programeve kryesore:

x

284 PROJEKTE TË FINANCUARA
403 BURSA STUDIMI
MBI 600 TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN
PËR INTEGRIME EUROPIANE
MË SHUMË SE 150 TRAJNIME BAZIKE
DHE TË AVANCUARA

MË SHUMË ^25 PUBLIKIME

Programi i zhvillimit të shoqërisë civile
Në kuadër të këtij programi, Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile angazhohet në përkrahjen e iniciativave civile lokale që
çojnë në një lëvizje e fuqishme të shoqërisë civile që do të promovojë një kulturë demokratike dhe për t’iu përgjigjur
nevojave socio-ekonomike të Kosovës. Konkretisht, në vitet e fundit KCSF angazhohet për krijimin e një ambienti favorizues
për funksionimin e shoqërisë civile në Kosovë, nëpërmjet:
x

x

x

Ngritjes së kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile dhe autoriteteve publike në Kosovë nëpërmjet ofrimit të
informatave, analizave, studimeve, trajnimeve për dhe rreth shoqërisë civile, si dhe rreth bashkëpunimit të
autoriteteve publike me organizatat e shoqërisë civile
Avokimit të drejtpërdrejtë për krijimin e kornizës ligjore dhe mekanizmave të nevojshme për fuqizimin e rolit të
shoqërisë civile në shoqërinë kosovare
Përkrahjes dhe pjesëmarrjes në iniciativat e rrjetëzimit vendor dhe ndërkombëtar të organizatave të shoqërisë civile

Programi i përkrahjes së procesit të integrimit europian
Në kuadër të këtij programi, Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile angazhohet të
promovojë përmirësimin e njohurive për funksionimin e BE-së, të ngrisë vetëdijen
publike dhe promovojë dialogun në procesin e Integrimit Evropian. Konkretisht,
përmes këtij programi KCSF angazhohet për përshpejtimin e procesit të integrimit
Evropian, informimin dhe ngritjen e vetëdijes për procesin, sikurse edhe
monitorimin e zbatimit të dokumenteve kyqe që kanë të bëjnë me marrëdhëniet
ndërmjet Kosovës dhe BE-së, nëpërmjet:

Si të na kontaktoni?

x
x

Fazli Grajqevci 4/a
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel/Fax: + 381 (0)38 248 636, 248 643

E-mail: office@kcsfoundation.org
Web: www.kcsfoundation.org

x
x

Informimit dhe ngritjes së vetëdijes së shoqërisë kosovare lidhur me
Procesin e Integrimit Evropian
Ngritjes së kapaciteteve të organizatave qeveritare, të shoqërisë civile,
mediave dhe autoriteteve publike në Kosovë për Bashkimin Evropian
nëpërmjet ofrimit të informatave, analizave, studimeve për dhe rreth
procesit të integrimit Evropian
Avokimit të drejtpërdrejtë për krijimin e mekanizmave të nevojshëm për
shfrytzimin e kapaciteteve të shoqërisë civile në këtë process
Promovimit të bashkëpunimit rajonal në procesin e integrimit europian
dhe fushat sektoriale të BE-së, nëpërmjet rrjetëzimit dhe ndërtimit të
partneriteteve sektoriale nga politikat e përbashkëta të BE-së

