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Përmes këtij dokumenti përcaktohen obligimet dhe rregullat, të cilat organizatat duhet t’i përmbushin në zbatimin 

dhe raportimin e projektit në kuadër të  “Skemës së granteve për nismat e avokimit nga organizatat me bazë në 

komunitet” , që financohet nga Bashkimi Europian, menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe 
zbatohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).  
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HYRJE

Ky udhëzues është hartuar për  të siguruar që aktivitetet e financuara nëpërmjet “Skemës së 

granteve për nismat e avokimit nga organizatat me bazë në komunitet” të zbatohen dhe raportohen 

në mënyrë të duhur.   

 

 Udhëzuesi u ndihmon përfituesve të granteve sigurimin e vizibilitetit të fondeve të Bashkimit 

Europian, duke përcaktuar kushtet dhe udhëzimet për viziblitet. Udhëzimet përcaktojnë elementet që 

duhet të përdoren në të gjitha aktivitetet publike dhe materialet e shtypura nga përfituesit e granteve.   

 

Ky udhëzues shërben si shtojcë e kontratës që nënshkruhet në mes të fituesve të granteve dhe 

KCSF-së, prandaj kërkesat dhe udhëzimet e specifikuara në këtë dokument janë të obligueshme për të 

gjithë përfituesit e granteve. Mospërmbushja e kërkesave apo e udhëzimeve do të shihet si shkelje e 

kontratës në përputhje me nenet e kontratës. 
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NË CILAT MATERIALE ZBATOHEN RREGULLAT E VIZIBILITETIT?  

Flamuri i Bashkimit Europian duhet të vendoset në të gjitha aktivitetet të cilat janë të financuara ose të 

bashkëfinancuara nga fondet e Bashkimit Europian, konkretisht, flamuri i BE-së duhet të vendoset në:  

 Komunikatë për medie 

 Konferencë për medie  

 Fletëpalosje 

 Broshura 

 Gazeta elektronike  

 Faqe të internetit 

 Pllakë përkujtimore 

 Baner 

 Vetura dhe pajisje tjera  

 Materiale promovuese  

 Fotografi 

 Produksione audio-vizuele  

 Aktivitete publike  

 Fushata informuese   
 

 

Për çfarëdo paqartësie apo informate shtesë rreth zbatimit të këtij udhëzuesi, përfituesit e 

granteve mund të parashtrojnë pyetje dhe të marrin udhëzime të qarta për raportim nga Menaxheri i 

Projektit nga KCSF që merret me projektin në fjalë. 

 

                Të gjithë grantistët duhet të dërgojnë për aprovim tek Menaxheri i Projektit materialet e 

vizibilitetit të paktën 10 ditë pune para publikimit të tyre ose mbajtjes së ngjarjes.  
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Komunikatat për Shtyp 
 

Si rregull i përgjithshëm, komunikata për shtyp duhet të hartohet dhe lëshohet në fillim të çdo aktiviteti 

publik. Dokumenti duhet të përmbaj klauzolën e përkrahjes së projektit. Menaxheri i Projektit nga KCSF 

që merret me projektin në fjalë duhet të informohet paraprakisht përmes emailit për të gjitha 

komunikatat për shtyp. 
 

Konferencat për Shtyp 
 

Menaxheri i Projektit nga KCSF që merret me projektin në fjalë duhet të njoftohet paraprakisht për të 

gjitha konferencat për shtyp të organizuara në kuadër të projekteve të mbështetura nga kjo skemë. 

Ftesat duhet të përmbajnë klauzolën e përkrahjes së projektit në përputhje me udhëzimet e cekura në 

këtë dokument. 

 
Në konferencë për shtyp, llogoja e Bashkimit Evropian duhet të ekspozohet nëse janë ekspozuar edhe 

llogot apo simbolet e tjera. Këshilla tjera rreth mjeteve promovuese mund të kërkohen nga Menaxheri i 

skemëst nga KCSF që merret me projektin në fjalë. 
 

Publikimet, Fletushkat, Broshurat dhe Buletinet Informative 
 

Në përgjithësi, të gjitha materialet që prodhohen në letër duhet të ofrohen edhe në formë elektronike, 
në mënyrë që të mund të dërgohen nëpërmjet e-mailit apo të postohen në webfaqe. 

 
Të gjitha publikimet duhet në mënyrë të qartë të identifikojnë logon e BE-së, në kopertina (ballinë ose 

faqen e fundit), ndërsa në faqen e parë të brendisë duhet të vendosen Klauzola për përkrahje të 

projektit dhe për përgjegjësi. 

 
Të gjitha fletushkat dhe broshurat duhet të përmbajnë elementet bazike të identitetit vizuel të BE-së. 

 
Kopjet, përfshirë këtu edhe kopjet elektronike të botimeve, duhet t’i dorëzohen ekipit të projektit në 
KCSF. 

 

Webfaqet 
 

Të gjitha aktivitetet e përkrahura nga kjo skemë duhet të jenë të dukshme për publikun e gjerë në 

webfaqet e përfituesve të granteve, bazuar në informatat e shkurtëra mbi përfituesit e granteve. 

Përmbajtja e lajmërimit duhet të pajtohet paraprakisht me Menaxherin e Projektit nga KCSF që merret 

me projektin në fjalë. 
 

Së paku, webfaqja e secilit përfitues të granteve duhet të përmbajë vegëzën e webfaqes së kësaj skeme si 
në vijim: 

 
  http://www.kcsfoundation.org/eugrants
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Banerat 
 

Të gjitha banerat e fitueseve të granteve të projekteve apo aktiviteteve të përkrahura nga kjo skemë 

duhet të përfshijnë elementet bazike të identitetit vizual të BE-së p.sh. flamurin e BE-së dhe klauzolën 

e përkrahjes së projektit. 
 

Fotografitë 
 

Fotografitë, që tregojnë progresin e të gjitha aktiviteteve, duhet të bëhen sa herë që është e 

nevojshme në mënyrë që të dokumentojnë progresin e projekteve dhe ngjarjeve dhe që të mund të 

përdoren në çdo material komunikues. 

 
Fituesi i grantit duhet të sigurohet që kopjet në formatin përfundimtar për distribuim dhe në formatin 
profesional t’i dërgohen Menaxherit të Projektit nga KCSF që merret me projektin në fjalë. 

 
Zyra e Bashkimit Evropian dhe KCSF-ja do të kenë të drejtë t’i përdorin apo riprodhojnë fotografitë e 
dorëzuara në arkiv pa pasur nevojë të paguajnë ndonjë pagesë shtesë 

 

Prodhimet audio-vizuele 
 

Prodhimet duhet ta përmendin përkrahjen e e BE-së, duke paraqitur identitetin vizual të BE-së, siç 

është flamuri i BE-së klauzola e përgjegjësisë dhe klauzola e përkrahjes së projektit, në fillim dhe/apo 

në fund. 

 
Fituesi i grantit duhet të sigurohet që kopjet në formatin përfundimtar të distribuimit dhe në formatin 
profesional t’i dërgohen Menaxherit tw Projektit nga KCSF që merret me projektin në fjalë. 

 

Ngjarjet Publike 
 

Klauzola për përkrahjen e projektit duhet të figurojë në të gjitha materialet e ngjarjeve. Varësisht nga 
rrethanat, duhet të shfrytëzohet rasti për ekspozimin e banerave në sallat e takimeve. 

 
Ngjarjet dhe vizitat duhet të lajmërohen nëpërmjet komunikatave për shtyp, duhet të sigurohet 

raportimi në media dhe fotot profesionale dhe materialet audio-vizuale duhet të bëhen dhe të 

ndahen me Menaxherin e Projektit nga KCSF që merret me projektin në fjalë. 
 

KCSF-së duhet të informohet paraprakisht për përgatitjen dhe realizimin e këtyre ngjarjeve. 
 

Fushatat Informative 
 

Projektet që përkrahin organizimin e pjesëve të ndryshme të fushatave informative apo realizimin e 

plotë të fushatave duhet të bëhen në bashkëpunim të plotë me KCSF-në dhe duhet t’i ndjekin 

udhëzimet specifike të vizibilitetit të cilatMenaxheri i Projektit nga KCSF që merret me projektin në 

fjalë ua shpjegon fituesve të granteve. 
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“Ky botim është prodhuar me përkrahjen e Bashkimit Europian. Përmbajtja e këtij botimi 

është përgjegjësi e <emri i organizatës suaj> dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si 

qëndrim i Bashkimit Europian ose KCSF-së”   

 

''Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva 

odgovornost < ime vase organizacije> i ni na koji način se ne može smatrati kao stav Evropske 

unije ili KCSF " 

"This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of 

this publication are the sole responsibility of <name of the contractor> and can in no way be taken 

to reflect the views of the European Union." 

KLAUZOLA E PËRGJEGJËSISË NË MATERIALET E BOTUARA (RAPORTE 

HULUMTIMI, GAZETA ELEKTRONIKE, ETJ.) 

As Bashkimi Europian e as Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile nuk mbajnë përgjegjësi për përmbajtjen 

e materialeve dhe dokumenteve të botuara nga grantistët e saj. Andaj, klauzola e përgjegjësisë duhet të 

vendoset në të gjitha materialet të cilat financohen ose bashkëfinancohen nga fondet e BE-së: 

Në gjuhën Shqipe: 

 

 

 

Në gjuhën Serbe: 

 

 

Në gjuhën Angleze: 

 

 

 

RREGULLAT PËR PËRDORIMIN E FLAMURIT TË BE-SË NË PROJEKTET E 

FINANCUARA NGA ZYRA E BASHKIMIT EUROPIAN NË KOSOVË: 

Flamuri i BE-së 

Grantistët duhet të vendosin flamurin e BE-së (për të shkarkuar flamurin e BE-së kliko në: 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm ) në të gjitha materialet e shtypura dhe 

audio-vizuele (dokumentarë, posterë, banerë, fletëpalosje, broshura, etj.) 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm
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Dimensionet e flamurit të BE-së  

- Flamuri i BE-së është në formë të drejtëkëndëshit të kaltër. Dimensionet e flamurit janë: lartësia 

1,5 cm dhe gjerësia 2 cm. Në rastet kur flamuri i BE-së duhet të jetë më i madh se dimensionet 

1.5 x 2.0 cm, zmadhimi i flamurit duhet të jetë proporcional. 

Përdorimi i flamurit të BE-së 

- Flamuri i BE-së duhet të përdoret vetëm në formë e saj origjinale, pa ndryshime në formë, 

ngjyrë, madhësi etj. Poashtu, në rastet kur ka edhe donatorë tjerë, flamuri i BE-së duhet të 

vendoset ndaraz dhe të mos ngatërrohet me llogo dhe/apo tekste tjera. 

Teksti që duhet të vendoset nën/afër flamurit të BE-së:  

Projekt i financuar nga BE-ja i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë dhe i zbatuar nga 

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile  

Shembull: 

          Projekt i financuar nga BE-ja i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë dhe i  zbatuar                                                                      

nga  Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile  

VIZIBILITETI NË BROSHURA, FLETËPALOSJE, FTESA, AGJENDA TË KONFERENCAVE 

DHE PUNËTORIVE 

Flamuri i BE-së duhet të vendoset në faqen e parë, në këndin e majtë poshtë ose lartë. Poashtu, në rast 

të prodhimit të broshurave dhe fletëpalosjeve, flamuri i BE-së duhet të vendoset edhe në pjesën e 

poshtme të faqes së fundit të materialit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skema e granteve për nismat e avokimit nga organizatat me 
bazë në komunitet  Udhëzimet për vizibilitet 

 

9 VIZIBILITETI NË BROSHURA, FLETËPALOSJE, FTESA, AGJENDA TË KONFERENCAVE DHE 
PUNËTORIVE | UDHËZIMET PËR VIZBILITET 

 

Në rastet kur keni: 

Dokument një faqësh: flamuri i BE-së vendoset në anën e majtë lartë; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Projekt i financuar nga BE-ja i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë dhe i zbatuar 

nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile 
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Dokument me më shumë se një faqe:  Flamuri i BE-së duhet të vendoset në pjesën e sipërme (si në 

shembullin e lartëpërmendur) si dhe në pjesën e poshtme të faqes së fundit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llogoja e organizatës që implementon projektin mund të vendoset në pjesën e poshtme të faqes 

së fundit, ana e djathtë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

Pr                         Projekt i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga 

                             Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë dhe i              Implementuar nga:    

                            zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar               I zbatuar nga: 

Llogo e 

organizates  
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PËRKTHIMI ZYRTAR I KLAUZOLËS PËR PËRKRAHJE (3 gjuhë) 

Shqip - Projekt i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë dhe i 

zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile; 

Serbisht - Projekat finansiran od strane EU i upravljan  od Kancelarije Evropske unije i primenjen od 

Kosovska Fondacija za Civilno Društvo; 

Anglisht - An EU funded project managed by the European Union Office in Kosovo implemented by 

Kosovar Civil Society Foundation. 

EMRAT E QYTETEVE TË KOSOVËS NË MATERIALET NË GJUHËN ANGLEZE 

Emrat e qyteteve të Kosovës në materialet e prodhuara në gjuhën angleze duhet të shkruhen në dy 

gjuhë. 

(Shembull: Gjakovë/Ðakovica etj.) 

Listën e plotë të emrave të vendbanimeve në Kosovë mund ta kërkoni nga ekipi i KCSF-së.  

Ju lutem që para se të bëni shtypjen e publikimeve/materialeve të konsultoni stafin e 

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) 


