
QENDRA
E KCSF-së



Qendra e KCSF-së ofron një hapësirë për zhvillim të shoqërisë civile 
përmes:

 •  Mundësive për ngritje të kapaciteteve përmes trajnimeve  
 dhe formave tjera, për tema të ndryshme të zhvillimit të  
 shoqërisë civile dhe përfshirjes së shoqërisë civile në  
 procesin e integrimit europian

 •  Informimit të rregullt përmes Këndit të informimit

 •  Hapësirave të përshtatshme për organizimin e ngjarjeve  
 të ndryshme



Qendra e KCSF-së ofron program të rregullt të ngritjes së kapaciteteve dhe shpërndarjes së 

informatave, si dhe i trajton kërkesat e veçanta për nevojat e OShC-ve që nuk mbulohen nga 

programet e rregullta.

Qendra ofron mundësinë për zhvillim dhe informim në këto tema:

QEVERISJA E BRENDSHME E 
ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE

PJESËMARRJA QYTETARE 
NË VENDIM-MARRJE

NGRITJA E FONDEVE
PJESËMARRJA E SHOQËRISË CIVILE NË 
PROCESIN E INTEGRIMIT EUROPIAN

LEGJISLACIONI PËR SHOQËRI CIVILE

Programet tona



Trajnimet e rregullta

Modulet e trajnimeve ofrohen në dy nivele, bazik dhe të avancuar, të dizajnuara për të rritur 

aftësitë e përfaqësuesve të organizatave që të angazhohen në mirëfunksionimin e organizatave të 

shoqërisë civile. Në mënyrë që trajnimet të jenë sa më efektive, pjesëmarrësve u ofrohen 

udhëzues dhe materiale tjera mbështetëse për secilin trajnim. 

Trajnimet e ofruara nga Qendra janë në shërbim të organizatave të shoqërisë civile të cilat janë 

aktive në Kosovë. Procesi i përzgjedhjes së pjesëmarrësve në trajnim bëhet përmes thirrjeve të 

hapura për aplikim.

Gjatë këtyre trajnimeve, pjesëmarrësve u ofrohet mundësia të thellohen në tema të rëndësishme, 

të udhëhequr nga ekspertë të kualifikuar të fushave përkatëse:

1.  Qeverisja e brendshme

2.  Avokimi dhe lobimi për OShC-të

3.  Pjesëmarrja në politikë-bërje

4.  Konceptimi i intervenimeve 

5.  Menaxhimi i ciklit të projekteve

6.  Menaxhimi dhe Raportimi Financiar

Të gjitha trajnimet e lartpërmendura ofrohen pa pagesë, dhe me të përfunduar trajnimin 

pjesëmarrësit pajisen me certifikata të pjesëmarrjes.



Trajnime bazuar në kërkesë

Për nevojat e organizatave të shoqërisë civile që nuk mbulohen nëpërmjet trajnimeve të rregullta, 
Qendra e KCSF-së ofron edhe trajnime të bazuara në kërkesa të veçanta.

Të interesuarit për të përfituar nga mundësitë për ngritje të kapaciteteve sipas nevojës, duhet të 
shprehin interesimin e tyre duke kontaktuar në email adresën: office@kcsfoundation.org, dhe në 
bazë të kërkesës stafi i Qendrës do të përkujdeset për organizimin e aktiviteteve adekuate bazuar 
në kërkesën e pranuar. 

Programi ekzekutiv organizohet në bashkëpunim me Kolegjin e Europës, një herë në vit, drejtuar 
nivelit të lartë ekzekutiv të OShC-ve në rajonin e Ballkanit Perëndimor, të cilët janë të përkushtuar 
për t’u përfshirë në avancimin e procesit të integrimit europian të vendit që veprojnë.

Programi është i dizajnuar në mënyrë që të prekë disa dimensione njëkohësisht, duke përfshirë 
njohuritë rreth institucioneve të BE-së dhe rolit të tyre, ndikimin e organizatave të shoqërisë civile 
në vendimmarrje përgjatë procesit të integrimit, si dhe shembuj konkret dhe rezultativ të 
përfshirjes në këto procese. Pjesëmarrësve poashtu u ofrohen mundësi për rrjetëzim me synim të 
rritjes së bashkëpunimit dhe sinergjisë në mes të organizatave.   

Programi ligjërohet nga ekspertë dhe ligjërues të Kolegjit të Europës me përvojë në integrimin 
europian, që poashtu synojnë shkëmbimin e njohurive me përfaqësuesit e OShC-ve nga vendet e 
Ballkanit Perëndimor. 

Programi Ekzekutiv



Informimi

Këndi i informacionit
Këndi i informacionit i përgjigjet çdo kërkese për informacion rreth aktiviteteve të KCSF-së dhe 
sektorit të shoqërisë civile në përgjithësi, si dhe pranon kërkesat e OShC-ve për trajnime, 
përkrahje dhe mentorim. Këndi është në komunikim të drejtpërdrejtë me palët e jashtme përmes 
takimeve, sesioneve informuese, emailit dhe telefonit.

Këndi i broshurave dhe materialve
Këndi i broshurave dhe materialeve për lexim ofron hapësirë të veçantë për: 
 • Broshura dhe materiale lidhur me zhvillimet e fundit të sektorit të shoqërisë civile  
 dhe procesin e integrimit europian, dhe
 • Publikime dhe analiza të organizatave të shoqërisë civile, institucioneve publike  
 dhe donatorëve në Kosovë

Njoftime dhe Informatorë
Njoftime për zhvillimet dhe aktivitetet e fundit, në baza të rregullta. Fletushka në të cilat  ofrohen  
informata të strukturuara dhe fakte të rëndësishme mbi zhvillimin e shoqërisë civile dhe procesin 
e integrimit europian. 

Në kuadër të hapësirave të Qendrës, KCSF ofron sallën e konferencave të pajisur me të gjitha 

elementet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve nga organizatat e shoqërisë civile si: 

trajnimet, konferencat, punëtoritë, fokus grupet, tryezat e diskutimit dhe konferencat për media. 

Kjo sallë ofron hapësirë të përshtatshme për organizime me deri në 35 pjesëmarrës, ndërkaq 

është e pajisur me projektor, pajisje të zërimit dhe përkthimit, si dhe qasje në internet.

Për kushtet e shfrytëzimit të sallës, vizitoni web-faqen e KCSF-së: www.kcsfoundation.org

Hapësira të përshtatshme për organizimin e ngjarjeve



Kontakti:
Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)

www.kcsfoundation.org

Adresa:  Musa Tolaj, Lam A, H1, Kati 12, nr. 65-1

Lakrishte, 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +383 38 600 633, +383 38 600 644 

E-mail: office@kcsfoundation.org



Qendra e
KCSF-së

Qendra e KCSF-së ofron 
një hapësirë për zhvillim-
in të shoqërisë civile 
përmes mbledhjes, 
strukturimit dhe 
shpërndarjes së

informatave për zhvilli-
met e fundit në sektorin e 
shoqërisë civile, ngritjes 
së kapaciteteve të 
OShC-ve, promovimit dhe 
përkrahjes së organizimit 

dhe qeverisjes së mirë të 
OShC-ve dhe organizimit 
të ngjarjeve për nevoja të 
sektorit të shoqërisë 
civile.


