
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të grantit institucional DSP II GI - 15 zbatuar nga 
Platforma CiviKos 

Titulli i programit/ 
strategjisë: 

“Strategjia e Platformës CiviKos 2015 – 2017, Objektiva I dhe II, dhe aktivitetet e Sekretariatit të 
Platformës CiviKos”  

Zbatuar nga:   Platforma CiviKos 

Qëllimi i programit/ 
strategjisë: 

Qëllimi i përgjithshëm është fuqizimi i Platformës CiviKos dhe promovimi i procesit të dialogut në 
mes të shoqërisë civile dhe qeverisë në nivelin qendror dhe lokal, përmes përkrahjes së zbatimit të 
Strategjisë qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile dhe zbatimin e parimeve të konsultimit 
dhe bashkëpunimit në proceset e tjera të dialogut. 

Rezultatet e 
pritura: 

1. Fuqizimi i kapaciteteve ekzekutive, operative, menaxheriale, financiare dhe teknike dhe 
Struktura qeverisëse dhe menaxheriale të CiviKos të krijuara dhe të qëndrueshme, në 
përputhje me kërkesat e procesit të pjesëmarrjes civile në Kosovë në përgjithësi dhe ato të 
bashkëpunimit të Shoqërisë Civile me Qeverinë në veçanti 

2. Korniza institucionale funksionale për zbatimin e Strategjisë qeveritare për bashkëpunim me 
shoqërinë civile dhe parimet e partneritetit të aplikuara  dhe rritjen e monitorimit, vlerësimit 
dhe raportimit të rregullt për bashkëpunim të shoqërisë civile me Qeverinë në veçanti 

Aktivitetet 
kryesore: 

1. Promovimi  i Kodit Etik dhe inkurajimi i vazhdueshëm i organizatave anëtare për të zbatuar 
dhe rritur standardet 

2. Formimi i grupit punues dhe lehtësimi i punës së grupit 
3. Lehtësimi i kontakteve në mes të organizatave anëtare 
4. Komunikim i vazhdueshëm me publikun 
5. Mundësimi i përfaqësimit të shoqërisë civile në Këshillin për zbatimin e Strategjisë qeveritare 
6. Zhvillimi i sistemit të monitorimit dhe monitorim i vazhdueshëm i zbatimit të Strategjisë 

qeveritare(nga ana e CiviKos-it) 
7. Raportim periodik i zbatimit të Strategjisë 
8. Presion i vazhdueshëm për zbatim të Strategjisë (duke përfshirë reagimet publike) 
9. Avokimi për programimin e fondeve për objektivat strategjike 

Shtrirja gjeografike: Prishtinë 

Grupet e synuara: Platforma CiviKos, OSHC-të aktive dhe ZKM/Zyra për Qeverisje të Mirë 

Buxheti i financuar 
nga DSP: 

59,996.07 EUR 

Kohëzgjatja  21 muaj (01.09.2016-31.05.2018) 

Drejtori ekzekutiv/ 
Personi përgjegjës: 

Valdete Idrizi, Drejtore Ekzekutive, valdete.idrizi@civikos.net  00 381 38 224 904 si dhe 044 176 
393 

Kontaktet e 
organizatës (adresa, 
e-mail, telefonat): 

Rruga “Bedri Pejani” 7/a, 10000 Prishtinë, info@civikos.net, 038 224 904 

Webi dhe rrjetet 
sociale të projektit: 

Websiti i organizatës www.civikos.net  
Facebook: https://www.facebook.com/Platforma-Civikos-406976792753143/?fref=ts 
Twitter: https://twitter.com/CiviKosPlatform 
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