
Përfaqësues të organiza-
tave të shoqërisë civile, qe-
verisjes lokale dhe asaj qen-
drore, dhe ekspertë disku-
tuan për pjesëmarrjen pu-
blike në planifikimin e zhvilli-
mit lokal, gjatë një tryeze
shumëpalëshe të mbajtur
më 14 qershor në Hotel
Grand, Prishtinë. Takimi sy-
nonte t'i jepej shtytje shqyrti-
mit të një prej parimeve të
qeverisjes së mirë - angaz-
himit qytetar në proceset e
vendim-marrjes.    

"Pjesëmarrja e qytetarëve
në vendimmarrje konsidero-
het një ndër elementet krye-
sore të shoqërive qytetare
dhe proceseve demokra-
tike," kanë theksuar organi-
zatorët e tryezës, iniciativë
kjo e përbashkët e ATRC-
së, UN Habitat-it dhe Zyrës
për Qeverisje të Mirë në
kuadër të Zyrës së Kryemi-
nistrit. 

Sipas organizatorëve, pje-
sëmarrja e qytetarëve në
vendimmarrje është po
ashtu "mënyrë e efektshme
nëpërmjet së cilës qeveria
dhe publiku mund të bash-
këpunojnë për të adresuar
çështje të karakterit zhvilli-
mor siç janë përmirësimi i
infrastrukturës lokale, stre-
himi, zbutja e varfërisë, për-
mirësimi i ambientit urban,
zhvillimi ekonomik dhe për-
mirësimi i standardeve të si-
gurisë për fëmijët dhe gratë
e zonave urbane".  

Përderisa përfaqësuesit e
qeverisë i bën thirrje shoqë-
risë civile të zhvilloj strategji
të afrimit të qytetarëve me
qeverinë, përfaqësuesit e

OJQ-ve u
ankuan se
shoqëria ci-
vile është
injoruar nga
qeveria.
Igballe Ro-

gova, Drej-
toreshë Ek-
zekutive e
R r j e t i t
të Grave të
K o s o v ë s
sugjeroi the-
melimin e
një standardi të ri për Koso-
vën për pjesëmarrje të sho-
qërisë civile në proceset e
vendimmarrjes.
"Shoqëria civile duhet
të shërbej si urë lidhëse
ndërmjet vendimmar-
rësve dhe qytetarëve". 
Margriet Struijf, Kryesuese
e Zyrës së Holandës në
Prishtinë 

Pas këmbimit të përvojave
lidhur me angazhimin e
shoqërisë civile në proceset

e vendimmarrjes, pjesëmar-
rësit identifikuan kushtet të
cilat duhet të plotësohen
për të përmirësuar këtë pro-
ces, siç janë: reformimi i
sistemit zgjedhor, shtimi i
bashkëpunimit ndërmjet
OJQ-ve dhe partive politike,
hapja e qendrave të informi-
mit për qytetarët në secilën
komunë të Kosovës, qyte-
tarë më aktiv, shtimi i besi-
mit të qytetarëve ndaj insti-
tucioneve qeverisëse, pje-
sëmarrja më e madhe e zyr-
tarëve qeveritar në debatet
publike dhe shtrirja e për-
krahjes së donatorëve në
tërë territorin e Kosovës. 

Kjo tryezë është realizuar
në bashkëpunim me përfa-
qësues të Ministrisë së Am-
bientit dhe Planifikimit Ha-
pësinor, Ministrisë së Push-
tetit Lokal dhe Këshillit për
Mbrojtjen e të Drejtave dhe
Lirive të Njeriut.

Aspekte të qeverisjes së
mirë të identifikuara në këtë
takim do të adresohen gjatë
një konference për qeve-
risje të mirë të planifikuar
për shtator 2006.   
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Tryeza e rrumbullakët e shoqërisë
civile dhe qeverisë për

pjesëmarrjen publike në proceset
vendimmarrëse, 14 qershor 

Tryezë e rrumbullakët për shoqërinë civile dhe pjesëmarrjen publike  

Ministri i Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor,
Ardian Gjini, bëri thirrje për procese transparente

vendimmarrëse në Kosovë, më 14 qershor  



Përfaqësues të shoqatave
dhe sindikatave të pensio-
nistëve të Kosovës; shoqë-
risë civilë; Ministrisë së Pu-
nës dhe Mirëqenies So-
ciale; Komisionit për Shën-
detësi, Punë dhe Mirëqenie
Sociale të Kuvendit të Koso-
vës; dhe ekspertë ligjor
shqyrtuan draft ligjin "Sigu-
rimi Pensional dhe Invali-
dor" gjatë një diskutimi pu-
blik të organizuar nga
ATRC-ja më 10 korrik në
restaurant/galerinë "Hani i 2
Robertëve", Prishtinë.
Pjesëmarrësit synonin për-

pilimin e rekomandimeve

konkrete për këtë
draft ligj me qëllim
që ai të jetë gjithë-
përfshirës.        
Gjatë takimit, për-

faqësues të Sho-
qatës së Pensio-
nistëve të Koso-
vës, Sindikatës së
Pensionistëve dhe
Invalidëve të Pu-
nës, Shoqatës së
Invalidëve të Pu-

nës, Bashkimit të Sindika-
tave të Pavarura të Kosovës
dhe Shoqatës së Minato-
rëve Pensionistë dhe Invalid
të Kosovës paraqitën reko-
mandimet dhe vërejtjet e
tyre për draft ligjin, i cili deri
më 15 gusht do t'i dërgohet
komisionit ndërministror i
angazhuar në harmonizimin
e propozimeve për këtë
draft ligj, para se ai t'i dorë-
zohet qeverisë.

Pjesëmarrësit përsëritën
kërkesën e tyre për zgjidhje
të menjëhershme të gjend-
jes së pensionistëve.

Ilaz Kurteshi, Kryetar i

Shoqatës së Pensionistëve
të Kosovës deklaroi se
përmbajtja e këtij draft ligji
është gjithëpërfshirëse dhe
përfshinë të gjitha çështjet
me rëndësi për pensionistët.
"Mirëpo, vlera e ligjit varet
nga implementimi i tij', ka
thënë Kurteshi. 

Naim Hoda nga Ministria e
Punës dhe Mirëqenies So-
ciale pohoi se kërkesat e
Shoqatës së Pensionistëve
ndikuan në fillimin e diskuti-
meve publike, me qëllim që
draft ligji të jetë më kualitativ.   

Ky dokument ligjor është
hartuar nga Ministria e Pu-
nës dhe Mirëqenies So-
ciale.

Gjatë qershorit, ATRC-ja
në bashkëpunim me shtatë
OJQ të tjera lokale ka orga-
nizuar diskutime rajonale
publike për këtë çështje në
shtatë qytete: Gjilan, Feri-
zaj, Prizren, Gjakovë, Mitro-
vicë, Prishtinë dhe Pejë. Ta-
kimet janë përkrahur nga
Fondacioni Friedrich Ebert
Stiftung.    
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Ngritja e kapacitetit të
shoqërisë civile në sho-
qëritë post-konfiktuoze: 

Përvoja e Bosnjës e
Hercegovinës dhe

Kosovës

Qendra Ndërkombëtare për
Trajnim dhe Hulumtim të
OJQ-ve (INTRAC) ka publi-
kuar në qershor një doku-
ment për ngritjen e kapacite-
tit në Kosovë dhe Bosnjë e
Hercegovinë.     Përmbledhja
ekzekutive e këtij dokumenti
tregon se ai shqyrton rrugët
dhe metodat e aplikuara për
ngritje të kapacitetit të OJQ-
ve në Bosnjë e Hercegovinë
(B&H) dhe Kosovë gjatë për-
vojave paralele dhe të vazh-
dueshme të riabilitimit dhe
tranzicionit post-konflikuoz
social, politik dhe ekonomik.
Ngritja e kapacitetit është
term i ri në të dy këto  vende,
që ka hy në fjalorin e tyre
bashkë me konceptet si
'OJQ', 'shoqëri civile', 'demo-
kraci', dhe 'qeverisje e mirë'
në kuadër të një diskursi më
të gjerë zhvillimi dhe përpjek-
jeve për të ri themeluar
shtete të reja sipas demokra-
cisë liberale të stilit perëndi-
mor.  

Në fillim, ngritja e kapacite-
tit të OJQ-ve ishte barazuar
në trajnim për ngritje të aftë-
sive individuale, të konside-
ruara të nevojshme për pro-
fesionalizëm të shoqërive ci-
vile në B&H dhe Kosovë,
gjendja emergjente e të ci-
lave është stimuluar artificia-
lisht nga qasja e lehtë në
fonde të huaja për shpërn-
darje të ndihmës humanitare
dhe sigurim të shërbimeve
esenciale, thuhet në raport. 

Tekstin e plotë të këtij
dokumenti mund ta gjeni në:
http://www.intrac.org/pa-
ges/PraxisPaper9.html 

"World Child Kosova" mbron dhe përkrah fëmijët
dhe të rinjtë kosovar 

World Child Kosova është
organizatë jo-qeveritare, jo-
politike dhe jo-fetare e the-
meluar në janar të vitit 2002.
Ekipi i World Child Kosova
filloi veprimtarinë e vet para
shtatë vjetësh me një pro-
gram kreativ të War Child
Holland, i cili synonte t'u
ndihmonte fëmijëve kosovar
t'i tejkalojnë traumat e luftës
së fundit.    

Pas themelimit si World
Child Kosova, kjo OJQ ka
vazhduar zgjerimin, zhvilli-
min dhe  
shtimin e programeve të
veta në fusha të reja, përfs-
hirë mësimdhënësit, të rinjtë
dhe fëmijët me nevoja të ve-

çanta. World Child Kosova
synon: 
- Të ngritë vetëdijen e fëmi-

jëve dhe të rinjve për am-
bientin ku ata jetojnë dhe t'i
tejkalojnë problemet psiko
sociale nëpërmjet aktivite-
teve Kreative dhe sportive; 
- Të mbroj të drejtat e fëmi-

jëve dhe të rinjve, dhe t'i
përkrah ata në tejkalimin e
vështirësive që i hasin në
shoqëri; 
- T'i afroj grupet e etniteteve

të ndryshme përmes aktivi-
teteve të ndryshme kreative;

- T'i stimulojë dhe t'i për-
krahë zhvillimet e reja krea-
tive të sistemit arsimor të Ko-
sovës.

Burimi: www.worldchildko-
sova.com 
Për më shumë informata
vizitoni këtë faqe Interneti,
ose kontaktoni: worldchild-
kosova@yahoo.com

Përfaqësues të pensionistëve të Kosovës gjatë
shqyrtimit të draft ligjit "Sigurimi Pensional

dhe  Invalidor", më 10 korrik 

Shqyrtim publik i draft ligjit për "Sigurimin Pensional dhe Invalidor" 

World Child Kosovo është OJQ,
e themeluar në vitin 2002

Prezentim i një OJQ-je lokale 



Instituti Kosovar për Kër-
kime dhe Zhvillime të Politi-
kave (KIPRED), në bashkë-
punim me Këshillin për
Mbrojtjen e të Drejtave dhe
Lirive të Njeriut (KMDLNJ)
kanë organizuar më 5 qer-
shor tryezë të rrumbullakët
të titulluar "Legjislacioni për
zgjedhje në Kosovë: Kush?
Çfarë? Ku? Si?"    

Takimi, në të cilin morën
pjesë përfaqësues të institu-
cioneve vendore dhe ndër-
kombëtare, partive politike
dhe shoqërisë civile, rezul-
toi me disa konkluzione: 

- Trendet brengosëse siç
janë rënia e daljes në votim
dhe rënia e besimit ndaj qe-
verisë mund të vëzhgohen.  

- Pjesëmarrja e qytetarëve
ka nevojë të shtohet dhe se
reformat e sugjeruara ne-
vojitet të lidhen me refor-

mat institucionale dhe or-
ganizative me qëllim të ar-
ritjes së rezultateve.  

- Sistemi zgjedhor ka ne-
vojë të ndryshoj: ekziston
konsensus lidhur me shfry-
tëzimin e listave të hapura
dhe përfaqësimit proporcio-
nal. 

- Një ligj i vetëm për
zgjedhje ose një "Kod Zgje-
dhor", i cili do të rregullonte
zgjedhjet kombëtare, lokale
dhe për kryetarë komunash
është i nevojshëm.  

- Procesi i reformave dhe
i përcaktimit të legjislacionit
të ri zgjedhor duhet të jetë
gjithëpërfshirës, përfshirë
shoqërinë civile dhe të gji-
tha bashkësitë etnike. 

- Pasi që shumë palë po
merren me çështjen e
zgjedhjeve, UNMIK-
u/OSBE-ja, qeveria dhe mi-
nistritë përkatëse, Kuvendi
i Kosovës dhe komisionet
relevante, shoqëria civile,
donatorët dhe akterët e
tjerë nevojitet t'i koordi-
nojnë aktivitetet e tyre. 

- Është e domosdoshme
që kosovarët të kenë pro-
nësi më të madhe në këtë
proces dhe kalim gradual,
por të përshpejtuar, të
kompetencave. 

Për më shumë informata,
kontaktoni info@kipred.net  
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Pjesëmarrje e ultë e
publikut në shqyrtimin
e draft "Planit Hapësi-
nor të Kosovës 2005 -

2015+", thotë IPH 

Përfaqësues të Institutit për
Planifikim Hapësinor (IPH)
kanë shqyrtuar draft doku-
mentin "Plani Hapësinor i Ko-
sovës 2005 - 2015+" me sho-
qërinë civile, gjatë një tryeze
të rrumbullakët, të organizuar
më 4 korrik nga ATRC-ja.
Me anë të prezentimit vizual,

Luan Nushi, Zëvendës Drej-
tor i IPH-së, i ka njoftuar pje-
sëmarrësit për strategjinë e
zhvillimit hapësinor të Koso-
vës, duke veçuar se ajo është
"bazuar në disa hulumtime".
Prezentimi i tij është fokusuar
në strukturën e rrjetit të vend-
banimeve të këtij draft plani
hapësinor. 

Pjesëmarrësit shprehën
shqetësimin e tyre për resur-
set natyrore, duke pohuar se
ato duhet të mbrohen institu-
cionalisht dhe të shfrytëzohet
racionalisht.
IPH është ankuar për nivelin

e ulët të pjesëmarrjes publike
në shqyrtimet e draft planit
hapësinor, të quajtur "Kosova
shtëpia jonë".

Ky ishte diskutimi i dytë pu-
blik i këtij lloji i organizuar nga
ATRC-ja. Diskutimi i mëpar-
shëm është mbajtur më 23
maj, kryesuar nga Ilir Gjinolli,
Drejtor i IPH-së.

Publiku mund të sugjeroj
ndryshime gjatë dy muajve të
ardhshëm para se dokumenti
t'i dorëzohet qeverisë. 

Qytetarët mund t'i dërgojnë ko-
mentet ose sugjerimet e tyre
në: komentet.planihapesi-
nor@yahoo.com ose komen-
tet.planihapesinor@ks-gov.net

Index Kosova ka publikuar
në qershor rezultatet e një
anketimi për gazetat ditore,
radio dhe TV stacionet e
Kosovës. Puna në terren, e
realizuar në periudhën 23
deri më 29 maj, ka përfshirë
1,104 respodentë të mo-
shës 15+ vjet, përfshirë

shqiptarë dhe minoritete jo
serbe. 
Figurat e mëposhtme para-

qesin nivelin e shikueshmë-
risë së TV kanaleve kombë-
tare dhe të lexueshmërisë së
gazetave ditore, bazuar në
rezultatet e anketimit.     
Publikimin e plotë, përfshirë

burimin kryesor të të dhë-
nave, radio stacionet më të
besueshme dhe më të dëg-
jueshme, TV stacionet më të
besueshme dhe më të shi-
kueshme dhe gazetat me të
besueshme, mund ta gjeni
në: www.indexkosova.com
(Media in Kosovo).  

Publikim i OJQ-ve 

RTK-ja vazhdon të jetë TV stacioni më i
shikueshëm, me 43% të shikueshmërisë

Koha Ditore vazhdon të jetë gazeta më e lexueshme,
me afro 40% të lexueshmërisë 

Shikueshmëria e TV Kanaleve Kombëtare Lexueshmëria e Gazetave Ditore
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rreze@advocacy-center.org 
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Administratës
GANI ASLLANI

gani@advocacy-center.org 

Trajnere & Konsultante
MERITA BARILEVA 

merita@advocacy-center.org

Trajnere & Konsultante
DONIKA SALIHU

donika@advocacy-center.org

Menaxhere për Komunikim
& Ndërlidhje 

ARJETA DOROCI
arjeta@advocacy-center.org

Bashkëpunëtore e
Programit

NATYRA ZHJEQI 
natyra@advocacy-center.org 

Menaxher për IT dhe
Databasë 

ARSIM KOSUMI 
armend@advocacy-center.org

Roli i organizatave joqeveritare 

OJQ-të u mundësojnë qyte-
tarëve të përmirësojnë sho-
qërinë e tyre duke avokuar,
edukuar, tërhequr vëmend-
jen ndaj çështjeve me rën-
dësi publike dhe monitoruar
punën e qeverisë dhe ndër-
marrjeve private. 

OJQ-të u mundësojnë qy-
tetarëve në mënyra të
ndryshme që të mësojnë të
punojnë së bashku dhe t'i
përmirësojnë aftësitë, mar-
rëdhëniet, dhe të ngritin be-
sueshmërinë e nevojshme
për qeverisje të mirë.

OJQ-të iu shërbejnë në
masë të madhe interesave
të qytetarëve. Ato mund të
veprojnë si sigurues të
shërbimeve sociale, të avo-
kojnë për ambient ose për
standardet e jetesës, pu-
nës, ose të shërbejnë si ka-
talizator për ndryshime de-
mokratike.      

OJQ-të shpesh përfaqë-
sojnë interesat e atyre qyte-
tarëve të cilët mund të
anashkalohen nga debatet
për politikat kombëtare. Ato
inicojnë fillimin e diskur-
seve publike për njerëzit e
të gjitha klasave ekonomike
dhe shoqërore, për gra dhe
minoritete.    

Financimi i OJQ-ve mund
të rrjedh nga donacione pri-
vate individuale, filantropitë
private, korporatat, institu-
cionet fetare, institucionet
ndërkombëtare, OJQ e
tjera, shitja e mallrave dhe
shërbimeve, madje edhe

nga qeveritë.
Qeveritë dhe OJQ-të

shpesh punojnë si part-
nerë. OJQ-të mund të
ofrojnë ekspertizë lokale
dhe rajonale, si dhe perso-
nel për hir të implementimit
të projekteve të financuara
nga qeveria. OJQ-të mund
të jenë politikisht të paan-
gazhuara, ose mund të ba-
zohen në ideale të caktuara
dhe kërkojnë të avancojnë
një çështje të caktuar ose
një sërë çështjesh me in-
teres publik.

OJQ-të zhvillojnë pro-
grame lokale dhe ndërkom-
bëtare në pothuajse të gji-
tha fushat që kontribuojnë
në promovimin e parimeve
të demokracisë, përfshirë:
-të drejtat e njeriut (duke

promovuar standarde ndër-
kombëtare dhe monitoruar
shkeljet dhe abuzimet), 

-sundimi i ligjit (përmes
ndihmës juridike të lirë ose

falas, edukimit të të gjithë
qytetarëve për të drejtat e
tyre, dhe avokimit për re-
forma juridike),
-pjesëmarrja e grave (duke
i përgatitur ato për pjesë-
marrje politike dhe duke i
mbrojtur nga diskriminimi
socio ekonomik),  
-edukimi qytetar (përmes
programeve edukative të
fokusuara në rolin e qyteta-
rit në një shoqëri demokra-
tike dhe të shumëllojshme)
-shtypi i lirë (duke promo-
vuar media të pavarura,
trajnuar gazetarët, dhe ven-
dosur standarde për gaze-
tari etike),  
-zhvillimi i partive politike
(përmes monitorimit të
zgjedhjeve nga vëzhgues
të trajnuar vendor dhe nu-
mërues jopartiak të vo-
tave), dhe
-llogaridhënia qeverisëse
(duke realizuar analiza poli-
tike dhe shërbyer si vëzh-
gues të veprimeve qeveri-
sëse).

Burimi: Usinfo.state.gov 

Publikimi i këtij buletini mundësohet nga përkrahja zemërgjerë e popullit
amerikan nëpërmjet Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bash-
kuara (USAID). Përmbajtja është përgjegjësi e ATRC-së dhe nuk reflekton
detyrimisht qëndrimet e USAID-it ose Qeverisë së Shteteve të Bashkuara. 

Parimet e Demokracisë 

Në shoqëritë demokratike, qytetarët e rëndomtë mund të organizojnë grupe të pa-
varura, të cilat u shërbejnë nevojave të komunitetit ose vendit në të cilin jetojnë
dhe ndihmojnë, plotësojnë ose sfidojnë punën e qeverisë. Organizatat e tilla qu-
hen organizata joqeveritare, ose OJQ, sepse nuk veprojnë në kuadër të zyrave
qeveritare        


