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Bashkëpunimi
me
organizatat
anëtare
CiviKos ka vënë
në
dispozicion
shfrytëzimin
e
sallës nga ana e
organizatave
anëtare
për
aktivitete
të
mundshme
të
tyre. Kjo mund të
bëhet duke bërë
kërkesë zyrtare
tek sekretariati.
Ndër organizata
që
kanë
shfrytëzuar sallën
është
dhe
Asociacioni
i
Ndërmarrësve të
Rinj të Kosovës,
që ka shfrytëzuar
sallën e CiviKos
për realizimin e
seminarit
për
Ndërmarrësit
e
Rinj, seminar ky
që ofrohet falas,
nga
kjo
organizatë.

Krijohet Këshilli për Zbatim të Strategjisë Qeveritare për
bashkëpunim me shoqërinë civile 2013-2017
Që nga hapja zyrtare për të nominuar kandidatët
për këshillin për zbatimin e Strategjisë Qeveritare
e deri tek faza e të nominuarve, procesi i votimit
dhe numërimit të votave, Platforma CiviKos
vayhdimisht publikoi informatat në webfaqen zyrtare si dhe në mediat sociale, duke mos anashkaluar paraqitjen në media televizive dhe ato të
shkruara.
Me hapjen e konkursit për të përzgjedhur
anëtarët nga shoqëria civile në këshilli, u ftuan të
gjitha organizatat joqeveritare, anëtare dhe
joanëtare të CiviKos, për të nominuar personalitete të shoqërisë civile për t’u bërë pjesë e
përzgjedhjes për këshill. Komisioni i përbërë nga
një përfaqësues i sekretariatit të CiviKos, një
anëtarë i Bordit të CiviKos dhe një përfaqësues
nga Zyra për Qeverisje të Mirë pranë Zyrës së
Kryeministrit (ZQM/ZK), bënë verifikimin e aplikacioneve të të nominuarve. Duke u referuar në
kriteret bazë, 29 nga organizatat që kandiduan
përmbushën kriteret për t’iu nënshtruar procesit
të votimit.

Pas numërimit 5 kandidatë rezultuan me vota të
barabarta. Duke u bazuar në Rregulloren e Punës
të Platformës Civikos, si dhe në bazë të udhëzimeve të procesit të votimit anëtarët me
numër të barabartë të votave duhet të zgjedhën
me short. Pas hedhjes së shortit, njëri nga
vëzhguesit tërhoqi emrin e kandidatit i cili në
listën përfundimtare u rendit në numrin 14.
Gjithë procesi i përzgjedhjes së këshillit për zbatimin e Strategjisë qeveritare për bashkëpunim
me shoqërinë civile 2013-2017 është paraqitur
në media televizive dhe të shkruara. Procesi
ishte i hapur dhe transparent për të gjithë të
interesuarit. Pas shpalljes së rezultateve, CiviKos
dha edhe një afat prej pesë ditë pune për ata të
cilët do të donin të shihnin gjithë procesin e
numërimit dhe fletëvotimet.
Lista e të përzgjedhurve në këshill:
1 Taulant Hoxha, Fondacioni Kosovar për Shoqëri
Civile KCSF (22)
2.Driton Selmanaj, KDI (21)
3.Albert Krasniqi, KIPRED (19)
4.Aferdita Syla, CBM (18)
5.Besnik Salihu, Agro-Vet Development (15)
6.Shpend Emini, Demokracia për Zhvillim D4D
(15)
7.Bujar Kadriu, Shoqata e të Verbërve te Kosovës
(14)
8.Mirlinda Kusari - Purrini, Shoqata Afariste e
Gruas "SHE-ERA" (14)
9.Fidan Kalaja, Lëvizja FOL (13)
10.Hilmi Jashari, Civil Rights Program-Kosovo
(13)
11.Luljeta Demolli, Qendra Kosovare për
Studime Gjinore (13)
12.Shukrije Gashi, Partners Center for Conflict
Management (13)
13.Veton Mujaj, Syri i Vizionit (13)
14.Naime Sherifi, Qendra për Mbrojtjen e Grave
dhe Fëmijëve – QMGF (12)

Platforma CiviKos, pas mbylljes së procesit të
votimit, organizoi numrimin e votave në prani të
vëzhguesve në zyrët e Platformës CiviKos. Në
mënyrë që procesi i numërimit të votave të jetë sa
më transparent, Platforma CiviKos ka ftuar në
cilësinë e vëzhguesve përfaqësues të OSHC-ve, të
medieve, asociacione dhe rrjete të ndryshme që
veprojnë në Kosovë si dhe përfaqësues nga Zyra e
Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë, si dhe
Zyra për Regjistrimin e OJQ-ve Kosovë. Përveç
sekretariatit të Platformës CiviKos, në cilësinë e
vëzhguesve gjatë numërimit të votave ishin
prezent : Dren Puka- Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile, Artan Stavileci- GLPS, Sihana Bejtullahu
- FondacioniTogether Kosova si dhe Trendelinë
Dreshaj- Zyra e Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të
Mirë. Pas verifikimit të listës së votuesve, u
numëruan të gjitha votat, prej të
cilave të gjitha ishin të vlefshme. www.civikos.net
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CiviKos vazhdon
përkrahjen nga
Bashkimi
Evropian
Faza e parë e
projektit
“Duke
punuar së bashku” e
mbështetur
nga
Komisioni Evropian
mbaron në fund të
Shtatorit 2014. Të
arriturat kryesore të
këtij projekti janë:
përkrahja e procesit
për
krijimin
e
Strategjisë qeveritare
për bashkëpunim me
shoqërinë civile 2013
- 2017, fuqizimi i
Platformës CiviKos,
përkrahja
dhënë
nismave tjera të
bashkëpunimit
në
mes të shoqërisë
civile dhe qeverisë.
CiviKos vazhdon të
mbështetet
nga
Komisioni Evropian
edhe për dy vitet e
ardhshme
duke
zbatuar pjesën e dytë
të projektit “Duke
punuar së bashku”.

Platforma CiviKos
në rrjetet sociale
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Bashkëpunimi me Kuvendin e
Kosovës për shënimin e “Ditës
Ndërkombëtare të Demokracisë”
Në kuadër të aktiviteteve të ndryshme të
organizuara nga Kuvendi i Republikës së
Kosovës për të shënuar "Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë" është organizuar
edhe Panairi i OJQ-ve.

Planifikimi Strategjik i Platformës
CiviKos
Sekretariati i Platformës CiviKos së
bashku me anëtarët e bordit të CiviKos,
dhe me mbështetje të TACSO zyra në
Kosovë nga data 04.07.2014-06.07.2014
në Hotel Magra Austria në Bogë,
Rugovë mbajtën
punëtorinë e
përbashkët ku hartuan planin strategjik
të Platformës CiviKos për periudhën
2014-2017.
Punëtoria
përfshiu
përcaktimin e vizionit dhe misionit të
CiviKos-it, SWOT Matricën; prioritizimi i
mundësive dhe rreziqeve, prioritizimi i
anëve të forta dhe të dobëta,
prioritizimi i objektivave strategjike të
CiviKos, metodologjia e punës së CiviKos
si dhe planin e veprimit për finalizimin e
strategjisë.

Organizata të ndryshme të Shoqërisë
Civile, përfshirë edhe CiviKos-i kanë
marrë pjesë në këtë panair. Panairi është
mbajtur në ambientet e Kuvendit të Kosovës. Qytetarët e Kosovës patën
mundësi të njihen më tepër me punën e
CiviKos kur u shpërnda material promovues i aktiviteteve të CiviKos si dhe
Strategji qeveritare.

www.civikos.net
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Komunikimi i
CiviKos me
anëtarë
CiviKos
vazhdon
komunikimin
me
anëtarët e vet duke u
përkushtuar
në
shpërndarjen
e
informatave që janë
me
interes
për
anëtarët.
Gjatë kësaj periudhe
CiviKos
ka
shpërndarë
tek
anëtarët një numër
të draft ligjeve të
vëna nga Qeveria e
Kosovës
për
diskutime
publike.
Gjithashtu CiviKos ka
vizituar disa nga
organiziatat anëtare
dhe do të vazhdoj ky
cikël i vizitave.
Për
më
shumë
CiviKos është në rritje
në vazhdimësi. Duke
u bazuar në kërkesat
për anëtarësim që
vijnë nga OJQ-të e
ndryshme në adresë
të CiviKos, deri më
tani kalon numrin
140 të anëtarëve.

Draft-ligjet e shpërndara tek Anëtarët e CiviKos
















Koncept dokument për veprimtaritë hidrometeorologjike - Ministria
e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor
Rregullore MD-NR...?2014 për rendin shtëpiak në institucionet
korrektuese - Ministria e Drejtësisë
Rregullore (MTI) nr.00/2014 për mënyrën e vlerësimit të
konformitetit për produktet ndërtimore - Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë
Koncept dokumenti Ligji nr. 04/L-004 për Shërbimet Private të
Sigurisë- Ministria e Punëve te Brendshme
Udhëzim Administrativ mbi elementet dhe kërkesat themelore për
hartimin, zbatimin dhe monitorimin e hartës zonale të komunës Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor
Projekt udhëzim administrativ për shpërndarjen e lejeve për
operatorët resident të transportit të mallrave - Ministria e
Infrastrukturës
Udhëzim Administrative për përdorimin e forcës , lejimin dhe
përdorimin e mjeteve shtrënguese dhe lejimin, përdorimin dhe
ruajtjen e armëve te zjarrit në institucionet korrektuese - Ministria
e Drejtësisë
Drafti i udhëzimit administrativ për departamentin e inspektimit të
Ministrisë se Infrastrukturës - Ministria e Infrastrukturës.

Platforma CiviKos në rrjetet sociale :
www.civikos.net
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CiviKos në Media:
Prezenca e Civikos
në media është rritur.
Gjatë këtij tre mujori
CiviKos pati paraqitje
të shumëta në media
televizive dhe ato të
shkruara. Fokusi më i
veçantë
ishte
përzgjedhja
e
përfaqësuesve
të
shoqërisë civile në
këshillin për zbatimin
e
Strategjisë
q e ve r it a r e
për
bashkëpunim
me
shoqërinë
civile
2014-2017.
Nga
paraqitjet e CiviKos,
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Drejtoresha Ekzekutive e Platformës CiviKos
Valdete Idrizi ishte e ftuar në emisionin e
mëngjesit në RTK së bashku me drejtorin e
Zyrës për Qeverisje të Mirë Habit Hajredini,
ku biseduan rreth formimit të Këshillit për
mbikëqyrje të Strategjisë Qeveritare 20132017, dhe procesit të përzgjedhjes së
anëtarëve të Shoqërisë Civile.

Drejtoresha Ekzekutive e Platformës CiviKos
Valdete Idrizi ishte e ftuar në emisionin e
mëngjesit në KTV (Koha Vizion) për të
biseduar rreth “Rolit të gruas në ndërtimin e
paqës”. Gjithashtu në këtë paraqitje u
përmend edhe puna e CiviKos.
Drejtoresha Ekzekutive e Platformës CiviKos
Valdete Idrizi ishte mysafire në emisionin
Vizion Show, ku temë debati ishte Varfëria
dhe pabarazia sociale në Kosovë.

veçojmë: →

Platforma CiviKos
në rrjetet sociale
Pëlqe në FB:
Platforma CiviKos
Përcjelle në Twitter:

Zyrtarja për Komunikim dhe Raportim
Ardiana Osmani ishte e ftuar në emisionin
“Bon Bon” në Rtv21 ku bisedoi rreth
procesit të votimit për anëtarët e këshillit.

Drejtoresha Ekzekutive e Platformës CiviKos
Valdete Idrizi u ftua në emisionin “Bon Bon” të
Rtv 21 ku diskutoi rreth formimit të Këshillit
për mbikëqyrje të Strategjisë Qeveritaret 20132017, procesit të përzgjedhjes së anëtarëve të
OSHC-ve në këtë këshill dhe në përgjithësi për
aktivitetet e Platformës CiviKos.

@platformacivikos
Shto në linkedin:
Platforma CiviKos

www.civikos.net

