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Udhëzuesi për vizibilitet 

 

 

 

 

 

 
Ky dokument është hartuar për qëllime të projektit ‘Përkrahja e Luksemburgut për shoqërinë civile në Kosovë’, 

financuar nga Dukati i Madh i Luksemburgut dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). 
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HYRJE 

 

 

Ky udhëzues është hartuar për të siguruar që aktivitetet e përkrahura nga skema e Luksemburgut për 

shoqërinë civile në Kosovë (këtej e tutje referuar si skema e Luksemburgut), që financohet nga Qeveria e 

Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhohet nga KCSF, promovohen në mënyrë të duhur. 

Rrjedhimisht, udhëzuesi përcakton rregullat, kushtet dhe ofron udhëzime për promovim. 

 

Përfituesit e granteve janë të obliguar që t’u përmbahen kërkesave dhe udhëzimeve të specifikuara në 

këtë dokument. Për ilustrim të kërkesave të këtij udhëzuesi, referojuni Shtojcës me mostrat e vizibilitetit. 

Për çfarëdo paqartësie apo informate shtesë rreth rregullave të vizibilitetit, përfituesit e granteve mund 

të kontaktojnë KCSF-në për të parashtruar pyetje dhe kërkuar sqarime.

 

Për pyetje apo kërkesa eventuale që nuk parashikohen me këtë udhëzues, ekipit 

të projektit në KCSF i duhen 15 ditë pune për t’i trajtuar ato.
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KËRKESAT E VIZIBILITETIT 

Të gjithë përfituesit e granteve janë përgjegjës për promovimin adekuat të aktiviteteve të përkrahura nga 

skema e Luksemburgut. 

Kur komunikohet për çështje që ndërlidhen me grantin e përkrahur, të gjithë përfituesit e granteve duhet 

të shfrytëzojnë këtë klauzolë të përkrahjes “Ky grant është financuar nga projekti ‘Përkrahja e 

Luksemburgut për Shoqërinë Civile në Kosovë’, financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut 

dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).”   

 

Për të gjitha kërkesat e parapara me këtë udhëzues, përfituesit e granteve duhet të kërkojnë aprovim 

paraprak nga KCSF së paku 10 ditë pune para shpërndarjes së informacionit në publik. 

Produktet/aktivitetet  

Disa nga produktet/aktivitetet të cilat duhet të përmbajnë elemente të identitetit të projektit janë:  

 Komunikatat dhe konferencat për shtyp; 

 Webfaqet;  

 Fotografitë;  

 Banerat; 

 Prodhimet audio-vizuale;  

 Ngjarjet publike;  

 Fletushkat, broshurat dhe buletinët informativ;  

 Publikimet. 

Komunikatat për shtyp 

Si rregull i përgjithshëm, komunikata për shtyp duhet të hartohet në fillim të çdo aktiviteti publik, ndërsa 

shpërndarja kryhet para apo pas, varësisht nga aktiviteti dhe diskrecion i organizatës. Dokumenti duhet 

të përmbajë klauzolën e përgjegjësisë të paraqitur në pjesën Identiteti Vizual, por jo dhe logot e Qeverisë 

së Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe KCSF-së. Të gjitha komunikatat për shtyp duhet t’i dërgohen në 

formë elektronike ekipit të projektit në KCSF. Adresa e emailit kcsflux@kcsfoundation.org duhet vendosur 

në fushën BCC në emailin përmes të cilit dërgohet secila komunikatë në medie. Në çdo rast, organizata 

mailto:kcsflux@kcsfoundation.org
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përfituese është përgjegjësja e vetme për përmbajtjen e komunikatës. 

Konferencat për shtyp 

Ekipi i projektit në KCSF duhet të njoftohet paraprakisht për konferencat për shtyp të organizuara në 

kuadër të skemës së Luksemburgut. Ftesat duhet të përmbajnë klauzolën e përkrahjes por jo dhe logon e 

Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe KCSF-së. 

 

Në konferencë për shtyp, logoja e Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut duhet të ekspozohet 

vetëm nëse janë ekspozuar edhe logot apo simbolet e donatorëve tjerë bashkëfinancues, nëse ka të tillë. 

Këshilla të tjera rreth mjeteve promovuese mund të kërkohen nga ekipi i projektit në KCSF, duke 

respektuar afatin prej së paku 10 ditë pune para aktivitetit. 

Webfaqet 

Në webfaqen e secilit përfitues të granteve duhet të figuroj logoja e Qeverisë së Dukatit të Madh të 

Luksemburgut dhe KCSF-së. Logoja e parë duhet të jetë e lidhur me vegzën në vijim 

https://cooperation.gouvernement.lu/en/partenaires/pays-a-projet/kosovo.html ndërsa logoja e dytë me 

webfaqen e KCSF-së www.kcsfoundation.org.  

 

Nëse përmes grantit parashihet dizajnimi i plotë i webfaqes ose ndonjë nën-seksioni të webfaqes, 

përfituesi i grantit duhet të sigurohet që klauzola e përkrahjes të jetë e përfshirë në webfaqe ose nën-

seksionin përkatës. 

 

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/programeve dhe të mund të përdoren në materiale 

komunikuese. 

Përfituesi i grantit duhet të sigurohet që kopjet në formatin përfundimtar për shpërndarje edhe në 

formatin profesional t’i dërgohen ekipit të projektit. Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe KCSF 

do të kenë të drejtë t’i përdorin apo riprodhojnë fotografitë e dorëzuara pa paralajmërim dhe pa pasur 

nevojë të paguajnë ndonjë tarifë.  

https://cooperation.gouvernement.lu/en/partenaires/pays-a-projet/kosovo.html
http://www.kcsfoundation.org/
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Banerat 

Të gjithë banerat e grantistëve të projektit të Luksemburgut duhet të përmbajnë logon e Qeverisë së 

Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe KCSF-së, si dhe klauzolën e përkrahjes. 

Prodhimet audio-vizuale 

Prodhimet audio-vizuale duhet të përmbajnë klauzolën e përgjegjësisë, në fillim apo në fund të prodhimit 

audio-vizual. Përfituesi i grantit duhet të sigurohet që kopjet në formatin përfundimtar të shpërndarjes i 

dërgohen ekipit të projektit në KCSF. 

Ngjarjet publike 

Klauzola e përkrahjes duhet të figurojë në të gjitha materialet e ngjarjeve publike, nëse ka të tilla. Fotot 

dhe materialet audio-vizuale duhet të ndahen me KCSF-në në rast se janë pjesë e mjeteve të verifikimit të 

paraqitura në kornizën logjike.  

Fletushkat, broshurat dhe buletinët informativë 

Në përgjithësi, të gjitha materialet e shtypura duhet të dorëzohen edhe në formë elektronike, në mënyrë 

që të mund të dërgohen përmes e-mailit dhe të postohen në webfaqe. 

Të gjitha publikimet duhet të përmbajnë logon e Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe KCSF-

së dhe klauzolën e përgjegjësisë në pjesën më të përshtatshme që të jetë lehtësisht e dallueshme.  

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

Publikimet 

Te të gjitha publikimet, klauzola e përgjegjësisë duhet të vendoset në faqen e fundit.  

IDENTITETI VIZUAL  
Logoja e Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe KCSF-së 

Logoja e Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe ajo e KCSF-së mund të shkarkohen në webfaqen 

e KCSF-së. Dimensionet e këtyre logove duhet të jenë në propocion me dimensionet e logove të tjera, nëse 

ka të tilla. 
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Ovaj grant je finansiran od projekta "Podrška Luksemburga  za civilno društvo na Kosovu", 

koji finansira Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga i upravlja Kosovska Fondacija za 

Civilno Društvo (KCSF). 

 

Klauzola e përkrahjes  

Në gjuhën Shqipe: 

Ky grant është financuar nga projekti ‘Përkrahja e Luksemburgut për shoqërinë civile në 

Kosovë’, financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhuar nga 

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). 

 

Në gjuhën Angleze: 

This grant is funded by the project ‘Luxembourg support for civil society in Kosovo’, financed 

by the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and managed by Kosovar Civil 

Society Foundation (KCSF).   

 

Në gjuhën Serbe: 

   

 

 

Klauzola e përgjegjësisë  

Në gjuhën Shqipe: 

Ky grant është financuar nga projekti ‘Përkrahja e Luksemburgut për shoqërinë civile në 

Kosovë’, financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhuar nga 

 Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura  

nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe 

Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).  

 

Në gjuhën Angleze: 

This grant is funded by the project ‘Luxembourg support for civil society in Kosovo’, financed 

by the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and managed by Kosovar Civil 

Society Foundation (KCSF). The content and recommendations do not represent the official 

position of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and Kosovar Civil Society 

Foundation (KCSF). 
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Ovaj grant je finansiran od projekta "Podrška Luksemburga  za civilno društvo na Kosovu", 

koji finansira Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga i upravlja Kosovska Fondacija za 

Civilno Društvo (KCSF). Sadržaj i iznesene preporuke ne predstavljaju zvaničan stav Vlade 

Velikog Vojvodstva Luksemburga i Kosovske Fondacije za Civilno Društvo (KCSF). 

 

 

 

Në gjuhën Serbe: 

 

 

 


