SHKOLLA PËR
INTEGRIM
EUROPIAN

Shkolla për Integrim Europian (SHIE) u themelua në vitin 2005 nga
Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe u implementua
nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).
Shkolla ofron informacione mbi Bashkimin Evropian (BE) dhe procesin e
integrimit europian të Kosovës në formë të programit për ngritjen e
kapaciteteve rreth historikut, strukturës institucionale, kornizës ligjore,
politikave dhe proceseve në BE, rolit të Europës si një faktor global, si
dhe rreth të ardhmes së rajonit brenda procesit të integrimit europian,
me fokus të veçant në marëdhënjet Kosovë-BE.
Qëllimi i përgjithshëm i Shkollës është që ta përgatisë shoqërinë
kosovare për t’i realizuar sfidat e procesit të integrimit europian përmes
ngritjes së nivelit të njohurisë dhe vetëdijes rreth çështjeve europiane
dhe promovimit të vlerave europiane në mbarë shoqërinë. Ky qëllim
është arritur kryesisht në mes të pjesëmarrësve, pra duke i bërë të
gatshëm që t’i transferojnë njohuritë e fituara në punën e tyre nëpër
sektorë të ndryshëm, të tillë si administrata publike, shoqëri civile,
media, biznese, organizata profesionale, organizata ndërkombëtare, etj.
Kjo shkollë ekziston prej më shumë se 13 vitesh dhe ka mbi 1100 të
diplomuar.

Çfarë thonë pjesëmarrësit e mëparshëm:
Çdo vit, programi pranon pjesëmarrës prej sfondeve të ndryshme profesionale. Më poshtë mund
të lexoni rreth përvojave të tyre.

“SHIE ishte një program mjaft informativ, argëtues dhe para së gjithash i vlefshëm, ndërsa
shpresoj që disa prej teknikave të cilat i kam mësuar edhe t’i zbatoj në praktikë.”
Njomza Salihi
“SHIE ka pasur një ndikim të madh në njohurinë dhe të kuptuarit e BE’së. Informacioni i
përvetësuar gjatë programit do të ketë rëndësi të madhe në angazhimet e mia profesionale.”
Ardian Nikolla

Programi ka për qëllim të trajtojë nevojën për përfshirjen dhe kontributin e shoqërisë në
procesin e integrimit europian në Kosovë. Për t’i përmbushur nevojat e ndryshme,
programi ofron një sërë aktivitetesh duke përfshirë:

Kursi njëditor: “BE në 1 ditë”
Ligjëratat e hapura
Punëtoritë tematike

Kursi njëditor: “BE në 1 ditë”
Brenda një (1) dite, pjesëmarrësve prej sektorëve të ndryshëm u ofrohet një kurs njëditor që
përmbanë informata të përgjithshme rreth BE’së, gjë që shërben si një mjet orientues për të
vazhduar programet tjera të ngritjes së kapaciteteve që kanë të bëjnë me temat e BE’së, si dhe
rikujtimin e njohurive për strukturën, institucionet dhe funksionimin e BE’së. Ky kurs njëditor
sjellë gjithashtu edhe përditësimet mbi zhvillimet më të reja të procesit të integrimit të Kosovës në
BE.

Temat e diskutuara
• Bashkimi Evropian
• Historiku i BE’së
• Procesi i integrimit evropian dhe i zgjerimit
• Themelimi i institucioneve të BE’së dhe mekanizmat e vendimmarrjes
• Zhvillimet e fundit në BE dhe e ardhmja e BE’së
• Kosova dhe BE
• Strukturat e integrimit europian në Kosovë dhe roli i tyre
• Politikat e BE’së në lidhje me Kosovën dhe prania e tyre në Kosovë
• Rëndësia e komunikimit në procesin e integrimit europian

Audienca
Kursi njëditor i kushtohet të gjithë personave që janë të interesuar t’i zgjerojnë njohuritë e tyre mbi
çështjet e BE’së.

Gjuha
Kursi njëditor do të ofrohet në gjuhën shqipe.

Çmimi
Kursi njëditor është falas për të gjithë pjesëmarrësit.

Certifikata e pjesëmarrjes
Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit pajisen me certifikatë të pjesëmarrjes dhe ata
përfitojnë nga rrjeti i të diplomuarve të SHIE, të cilët rregullisht informohen rreth aktiviteteve të
ndryshme dhe mundësive që kanë të bëjnë me BE’në.

Ligjëratat e hapura
Ligjëratat e hapura i ofrojnë pjesëmarrësve një dimension më interesant të zhvillimeve në çështjet
e BE’së. Këto ligjërata mbahen nga ekspertë të njohur vendorë dhe ndërkombëtarë të cilët sjellin
përvojën e tyre të madhe dhe paraqesin perspektivën e tyre në lidhje me dinamikat aktuale apo
çështjet që ndikojnë për së afërmi në rrugën e Kosovës drejt BE’së.

Audienca
Ligjëratat ofrohen për të gjithë personat që janë të interesuar t’i zgjerojnë njohuritë e tyre mbi
çështjet e BE’së.

Gjuha
Ligjëratat mbahen në gjuhën angleze, shqipe dhe serbe. Përkthimet simultane ofrohen falas.

Çmimi
Ligjëratat janë falas për të gjithë pjesëmarrësit.

Punëtoritë tematike
Punëtoritë tematike në rradhë të parë u kushtohen grupeve të interesit, me qëllim të ofrimit të një
platforme për diskutime dhe propozime të zgjidhjeve efektive që kontribuojnë në integrimin
europian të Kosovës. Për të siguruar një dimension më të thellë dhe më të rëndësishëm të sfidave
me të cilat përballemi në rrugën tonë europiane, e veçanërisht në Marrëveshjen e
Stabilizim-Asociimit, punëtoritë do të përqendrohen në një çështje e cila do të shtjellohet nga
pikëpamja praktike nga ekspertët e njohur rajonal apo ndërkombëtarë. Karakteristikë e
punëtorive tematike është se ato planifikohen varësisht nga përbërja e grupit, ndërsa realizimi i
tyre bëhet në bashkëpunim me OSHC’të e profilizuara të fushës përkatëse.

Audienca
Punëtoritë janë të përcaktuara për:
• Mediet
• OShC’të
• Bizneset

Gjuha
Punëtoritë ofrohen në gjuhën shqipe, ndërsa për gjuhën serbe dhe angleze do të sigurohet
përkthimi simultan.

Çmimi
Punëtoritë janë falas për të gjithë pjesëmarrësit.

Na kontaktoni:
Shkolla për Integrim Europian (SHIE)
Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)
www.shkollaeuropiane.org
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: info@shkollaeuropiane.org
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Shkolla aktualisht
numëron mbi 1100 te
diplomuar, të cilët shërbejnë në sektorë të
ndryshëm me rolet e tyre
kryesuese, ndërsa promovojnë vlerat e BE’së
dhe shkëmbejnë
njohuritë për një masë
kritike në shoqëri.

