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1. HYRJE
Në mbarë botën, qeveritë kanë bërë ristrukturimin e shërbimeve të tyre publike duke u nisur nga
trendet në të cilat janë përfshirë siç janë presionet fiskale, globalizimi, ndryshimet e qasjeve në
lidhje me menaxhimin publik, presionet e qytetarëve për të përmirësuar kualitetin dhe efektivitetin
e shërbimeve si dhe kërkesat e reja për përfshirjen e grupeve të margjinalizuara dhe individëve në
spektrin e këtyre shërbimeve. Qeveritë në mënyrë permanente kontraktojnë subjekte të ndryshme
qofshin ato private apo jo private që të kryejnë punët në kuadrin e shërbimeve publike sikurse:
transportimi, kujdesi shëndetësor, shërbimet komunale dhe ato sociale etj. Shoqëritë civile janë
atraktive për qeverinë në ambientin politikë dhe shoqëror ku ato veprojnë. Si pjesë e menaxhimit
të ri publik, qeveritë iu nënshtrohen presioneve për të zvogëluar shpenzimet dhe të jenë me të
përgjegjshme dhe fleksibile në ofrimin e shërbimeve. Prandaj, shoqëria civile me lidhjet e tyre me
komunitetin, ndërtimin e bashkëpunimit ndërsektoral, participimin vullnetar dhe fleksibilitetin në
ofrimin e shërbimeve publike kualitative paraqesin mekanizmin më të mirë për implementimin e
strategjive me të mira në lidhje me përmbushjen e objektivave të cilat mund të kenë një impakt
në zhgjidhjen e problemeve sociale.
Kontraktimet në mes të qeverisë dhe sektorit joprofitabil gjithashtu ngritin disa qështje shumë
të rëndësishme apo shqetësime të cilat janë fundamentale për demokracinë : çka ndodh me
OJQ-të kur ato kontraktohen nga qeveria ? A munden që OJQ –të ndërtojnë kapitalin social? A
munden që organizatat e komunitetit të bëjnë integrimin e grupeve të përjashtuara në shoqëri?
Si mundet të përkufizohet pjesëmarrja qytetare dhe aktivizmi i tyre nga OJQ – të të cilat janë të
financuara nga qeveria? Poashtu, duhet të potencohet se shumë vende siç janë SHBA, Kanadaja
dhe Britania e Madhe të cilat ofrojnë këto shërbime nga ana e OJQ –ve, nuk do të thotë se ato
janë “privatizuar” dhe kanë “pronësinë”, në shërbimet publike. Historikisht, kontraktimi në mes
të OJQ ve dhe qeverisë ka filluar në fillimi të viteve ’70 dhe në mënyrë ekstensive është zhvilluar
në të ’80 dhe ’90. Presionet fiskale në shumë vende, detyroi qeveritë që të hulumtojnë mundësi
të ndryshme që të zvogëlojnë shpenzimet publike dhe njëherit të rrisin nevojën për shërbime me
të lira dhe kualitative. Poashtu, qeveritë konservative të cilën erdhën në pushtet ishin skeptike
në lidhje me funksionimin e sektorit të shërbimeve publike dhe më shumë të orientuara në
qasjet e funksionalizmit të tregut në lidhje me ofrimin e këtyre shërbimeve. Kështu, agjensitë
publike ishin të obliguara që të transformojnë rolin e tyre në “blerës” të këtyre shërbimeve e jo
në orfrues direkt të tyre. Atraktiviteti politikë i kontraktimit dhe shfrytëzimi i këtyre shërbimeve
si mënyrë e reagimit të shpejtë në nevojat e reja emergjente të cilat paraqiten mbrenda qeverive
dhe OJQ- ve multinacionale siç është p.sh Save Children, CARE, Oxfam është më se evident.
Kjo formë njëherit është forcuar 20 vitet e fundit ku nevojat për intervenime nga situatat
post – konflikutoze, fatëkeqësite natyrore dhe epidemitë e ndryshme e ka forcuar rritjen dhe
funksionalizimin e këtyre OJQ –ve. Këtu pra, kemi shtrirjen në nivelin global të këtyre shërbimeve
dhe forcimit të parteriteteve në mes të qeverive kombëtare dhe atyre OJQ- ve ndërkombëtare
(p.sh rasti i rindërtimit të Kosovës pas konfliktit 1999, ku shumë organizata ndërkombëtare kishin
një bashkëpunim të ngushtë me mekanizmat e Qeverisë së Përkohshme të Kosovës, misionin e
UNMIK –ut etj.) Zhvillimi dinamik i OJQ –ve në ofrimin e shërbimeve publike është një fenomen me
përmasa globale. Por, një rritje e tillë paraqet një mori dilemansh komplekse të cilat janë ngritur
nga politikë- bërësit, administratorët publikë, personeli i OJQ – ve, vullnetarët si dhe qytetarët
si konsumatorë të këtyre shërnbimeve. Ndër qështjet kyqe mund të përmbledhim : vlerësimin
e performancës, qeverisjen, qëndrueshmërinë dhe përkrahjen infrastrukturore, bashkëpunimin
dhe kooperimin si dhe aktivitetet e organizatës .
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2.METODOLOGJIA
Ky raport realizohet me qëllim që të analizojë rolin e shoqërisë civile në ofrimin e shërbimeve
publike. Gjegjësisht, në atë se si ky sektor ka arrit ti ofrojë këto shërbime për qytetarin në fushat
e shërbimeve sociale, arsimore dhe shëndetësore. Cila ka qenë mbështetja e autoriteteve
qeveritare në aspektin finanicar për shoqërinë civile në ofrimin e këtyre shërbimeve? A është
arritur të ndërtohet një partneritet në mes të qeverisë dhe shoqërisë civile në këto ofrimin e
këtyre shërbimeve? Cili ka qenë perceptimi “përmbrenda shoqërisë civile” për kooperimin apo
partneritetin me qeverinë etj. Raporti reflekton një përmbledhje nga burimet sekondare të
cilat janë konsultuar gjatë përpilimit të tij, duke përfshirë raportet e publikura nga institucionet
ndërkombëtare, nga OJQ-të , të përcjella me intervista të pastrukturuara me liderë nga OJQ
lokale dhe pjesëtarë të autoriteteve qeveritare…… të cilat shërbejnë si një bazë për të kuptuar
deri ku kanë arritur këto përpjekje nga shoqëria civile në ofrim e këtyre shërbimeve. Fillimisht,
do të ofrohet një pasqyrë e disa modeleve të bashkëpunimit në mes të shoqërisë civile dhe
institucioneve qeverisëse nga praktikat e ndryshme. Pastaj, do të bëhet një analizë e zhvillimit dhe
rolit të shoqërisë civile, evolimin e saj në periudhën e para dhe pas konfliktit, tendencat e zhvillimi
të saj. Poashtu, do të analizohen mekanizmat përgjegjës për bashkëpunim në mes të qeverisë dhe
shoqërisë civile. Si kooperojnë këta mekanizma dhe cilat janë sfidat e një bashkëpunimi të tillë. Po
financimi, përkrahja financiare nga qeveria për shoqërinë civile në ofrimin e shërbimeve publike
. Do të jepet një pasqyre në lidhje me organizatat e shoqërisë civile të cilat kanë ofruar këto
shërbime si dhe njëherit analizimi i mundësive për qasjet e ndryshme innovative dhe kreative të
tyre në dhënien e këtyre shërbimeve të cilat qojnë në rritjen e vlerës së shtuar (added value),
forcimin e partneritetit me strukturat qeverisëse dhe rritjen e angazhimit komunitar.

3.MODELET
Shoqëria civile , si segment i rëndësishëm i shoqërisë, gjithnjë është duke evoluar dhe ndryshuar,
ne bazë të krakteristikave dhe specifikave të ndryshme që paraqiten në regjionet e ndryshme të
botës. Duke u nisur nga premisat e ofrimit të shërbimeve tek komuniteti dhe qytetarët si dhe
njëherit në bazë të qasjes së institucioneve qeverisëse ndaj ofrimit të këtyre shërbimeve publike
ndaj qytetarëve, dallojmë disa modele të shoqërisë civile:

3.1 MODELI ANGLO SAKSON

Ky model është aplikativ në SHBA dhe Britani të Madhe. Shquhet me “rrënjet e vjetra” të
kooperimit në mes grupeve qytetare dhe autoriteteve publike. “Në këto shoqëri, organizatat e
shoqërisë civile shiqohen si kundërpeshë ndaj qeverise dhe shtetit. Në situata ideale, këto luajnë
rolin komplementar dhe forcojnë pluralizmin duke e zhvendosur veten në rolin e kritikuesit dhe
avokuesit për ndryshime dhe reforma” . Eshte në interesin e shtetit që të ketë shoqëri civile
të fortë. Kjo reflektohet në infrastrukturën legale dhe fiskale, duke krijuar lehtësira dhe favore
në taksa për të gjithë ata që japin donacione dhe dhurata. Poashtu është një kulturë e fortë
dhe vullnetarizmit dhe asocimit, e cila nuk gjendet edhe në shtetet tjera. Eshtë me rëndësi të
përmendet atë që Tokëvilli në “Mbi Demokracinë në Amerikë” e thotë për tendencën e natyrshme
të shoqërisë amerikane në “artin e associmit” apo organizmin e organizatave apo asociacioneve
civile çka dmth se këtij modeli i paraprijnë angazhimi qytetar permanent nëpër grupe të ndryshme
të presionit (ëatch dog), grupeve avokuese (advocacy) dhe lobuese (lobbing), asociacionet e
ndryshme profesionale që mbrojnë intersat dhe të mirën publike.
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3.2 MODELI I RAJNËS ( RHINE MODEL)

Ky model përfshin shtetet si Belgjika dhe Holanda, ku organizatat e shoqërisë civile janë të forta
dhe kanë një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me autoritetet shtetërore. Ky njëherit paraqet
formën e korporatizmit social. P.sh në sferën e shendetësisë dhe arsimit këto organizata paraqiten
si nën - kontraktorë. “Në mënyrë pradoksale, këto janë të financura nga shteti 100%, ndërsa janë
të pavarura!!” . Shiquar historikisht ato janë të organizuara në disa shtylla me orientim socialist,
liberal dhe demokristian. Meqenese, janë të ndërlidhura me autoritetet qeveritare ky model nuk
favorizon lehtësirat fiskale për të gjithë ata që japin donacione dhe dhurata. Mirëpo, nga ana
tjetër ka një tendencë të fortë që të përkrahen fondacioniet korporative që injektojnë organizmat
e shoqërisë civile me fonde dhe eksperitzë teknike.

3.3. MODELI LATIN / MEDITERAN

Në këto shtete roli i shtetit tradicionalisht ka qenë i madh.. Në këtë sens organizatat e shoqërisë
civile kanë një sfidë e të pranuarit si të pavarura dhe autonome. Shteti gjithashtu është një aktor
i fuqishëm ekonomik. Mirëpo, në nivelin socioekonomik ka një dallim në mes të marrëdhënieve
të shtetit dhe tregut, krahasuar me modelin anglo sakson. Në këtë model, organizatat e shoqërisë
civile ballafaqohen me shumë sfida të cilat kanë të bëjnë me autonominë dhe pavarësinë e tyre.
Dhuratat dhe donacionet nuk promovohen nga sitemi fiskal. Poashtu, “Vullnetarizmi përceptohet
si kërcënim në tregun e punës, në mënyrë të veçantë nga sindikatat të cilat janë kundër këtij
aktiviteti në sektorin e shëndetësisë dhe arsimit”

3.4 MODELI SKANDINAV

Tradicionalisht, shteti në këtë model luan një rol të fortë, por duke u nisur nga rrënjët e thella
Protestante që mbizotërojnë në kulturën skandinave, iniciativa individuale vlerësohet dhe
inkurajohet. Praktikisht, ky model ngërthen elementet e shtetit social më një kulturë të lartë të
vullnetarizmit dhe angazhimit qytetar. Ogranizatat e shoqërisë civile bëjnë identifikimin e nevojavë
të qytetarëve dhe komunitetit të cilat pastaj plotësohen nga autoritetet e shtetit.

3.5 MODELI I SHTETEVE NË TRANZICION

Shtetet trazicionale në Europën Lindore kanë përfunduar procesin e tranzicionit me forcimin e
demokracisë dhe qeverisjes, ndërtimin e ekonomisë së tregut si dhe me integrimin e strukturave
të tyre në sistemet e Unionit Europian dhe ato të sigurisë në NATO. Organizatat e shoqërisë civile
kanë notuar në mes të kulturës qytetare te injektuar me donacionet e huaja, kryesisht nga modeli
anglo sakson i cili ju ka mundësuar të kalojnë një tranzicion “pa dhimbje”.Shteti ka inkurajuar
organizatat e shoqërisë civile dhe krijon ambientin ligjor dhe fiskal për përkrahjen e tyre. Janë të
njohura Ligjet 2% ( Në Hungari, Sllovaki, Çeki ), për të gjithë ata që japin për forcimin e organizatave
të shoqërisë civile dhe lehtësirat të cilat krijohen dhuruesve të tyre.

De Broms Tayart Luc, Foundations – Creating Impact in a Globalised World – Network of European Foundations, pg.41,
De Broms Tayart Luc, Foundations – Creating Impact in a Globalised World – Network of European Foundations, pg.42,
De Broms Tayart Luc, Foundations – Creating Impact in a Globalised World – Network of European Foundations, pg.43,
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4. SHOQËRIA CIVILE NË KOSOVË
4.1 SHOQËRIA CIVILE PARA KONFLIKTIT
Zhvillimi i shoqërisë civile në Kosovë, konsiston me shpërbërjen e ish republikave të Jugosllavisë
dhe njëherit me instalimin e pluralizmit shumëpartiak. Dhuna sistematike e ushtruar nga regjimi
serb në të gjitha sferat e jetës e instaluar në fillim të viteve 90 -ta, paraqiste bazat e para të
homogjenizimit dhe organizimit të jetës jashtë institucionale e cila bëri që në atë kohë e gjithë
Kosova të quhej “Një OJQ e Madhe”.
Pas formimi të partive politike nën kryesimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës ( e cila edhe sot e
kësaj dite hap debatin se a ka qenë në atë kohë parti politike apo lëvizje nacionale), pasuan edhe
krijimet e para të shoqatave dhe asociacioneve të para profesionale dhe sindikale që në të vertetë
fati historik i shtyri që të bënin rezistencë ndaj regjimit serb. Një nga organizatat e para joshtetërore
e cila u formua në Kosovë ishte Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut (KMDLNJ)
më 1989. Pastaj u formuan Komiteti Kosovar i Helsinkit më 1990, Shoqata Bamirëse Nëna Tereze,
Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Shoqata e Pavarur e Juristëve të Kosovës, dhe
shumë shoqata e organizata të tjera joqeveritare. U formuan edhe Aksioni Kosovar për Iniciativë
Civile (KACI), Instituti Riinvest dhe më vonë edhe Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS).
Të gjitha këto organizata në radiusin e veprimit të tyre kishin mbrojtjen e të drejtave kolektive të
shqiptarëve dhe vetëdijësimin e autoriteteve ndërkombëtare për shkeljen sistematike të tyre.

4.2 SHOQËRIA CIVILE PAS KONFLIKTIT
Shoqëria kosovare post konfliktuale u ndesh më procesin e rindërtimit të infrastrukturës dhe të
institucioneve të cilat kanë qenë edhe prioritet i shumë organizata ndërkombëtare të cilat alokuan
logjistikën dhe fondet e tyre në këtë proces. Edhe zhvillimin e shoqërise civile duhet shikuar nga
ky aspekt dhe si faktor stabilizues i cili sjell një instrument të kohezionit social në një vend të posa
dalë nga konflikti me struktura të brishta qeverisëse
Programet ndërkombëtare për ngritjen e shoqërisë civile sollën tek një inflacion i regjistrimit
të OJQ-ve: Përderisa në verën e vitit 1999 UNMIK kishte numëruar 45 OJQ ndërkombëtare dhe
lokale, vetëm një vit më vonë, Njësia për Ndërlidhje dhe Regjistrim e UNMIK-ut, numëroi 267
organizata ndërkombëtare dhe 500 OJQ vendore . “Ndërsa, deri me 2011 janë të regjistruara më
shumë se 6,300 OJQ, përafërsisht vlerësohet se 10 % të tyre janë aktive apo pjesërisht aktive. Prej
numrit total të tyre, 245 janë me Status të Përfituesit Publikë” .
Pas fazës së rindërtimit të pasluftës, ku organizatat e shoqërisë morën fonde kryesisht afatshkurtra
për të ofruar shërbime për përkujdesje mjekësore apo arsim, donatorët ndërkombëtarë u
brengosën jashtëzakonisht për transicionin drejt “fazës zhvillimore” dhe për strategjinë e tyre
dalëse. Fjalët kyçe të zhvillimit janë “qëndrueshmëria” e projekteve të shoqërisë civile, “ngritja e
kapaciteteve” dhe “fuqizimi” i organizatave vendase të shoqërisë civile, të cilat janë të trajnuara
të sjellin “ndryshim shoqëror” nëpërmes “avokimit dhe lobimit” . Mirëpo, krahas zhvillimit të
sektorit të shoqërisë civile, donatorët filluan që të tërhiqen nga aplikimi i prioriteteve dhe
planeve strategjike. Padyshim, me vetë faktin se organizatat ndërkombëtare kanë qenë burimi i
vetëm i financimit, sekori i OJQ- nuk ka mundur të mbijetonte vetëm nga ky burim dhe duke pasur
parasysh mungesën e kapaciteteve për të thithur donacione nga komuniteti i biznesit, qeveria
Zyra për Regjistrimin e OJQve – Ministria e Shërbimeve Publike,
TACSO Needs Assesment Report – October 2011,
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dhe individët e pasur, shumë nga këto organizata ose janë shuar ose për aktivitetet e tyre dihet
shumë pak.
Edhe ky sektor si çdo segment tjetër në Kosovë ka edhe përparësitë dhe mangësitë e veta. Në
kuadër të mangësive mund të përmenden “mungesa e motivimit dhe informimit në kuadër të
angazhimit qytetar, problemet në lidhje me kërkesat e qytetarëve….” . Nga ana tjetër, imazhi
publik dhe legjitimiteti tek qytetarët dhe institucionet është një problem i cili në mënyrë “kronike”
është duke i përcjellur përfaqësuesit e OJQ- ve. Mostransparenca financiare, raportimet vetëm
tek donatorët, aktivitetet pa “ngjyrë” dhe vetëm për hir të aktivitetit, ndërtimi i partneriteteve
të brishta etj, janë vetëm disa nga dobësitë të cila e kanë vu në dyshim misionin dhe strategjitë
për të cilat ato janë formuar. Mirëpo, nga ana tjetër sektori OJQ - ve ka edhe përparësitë e veta
të cilat përfshijnë “ ekzistimin e standardeve të qeversjes së mbrendshme dhe solidaritetin në
mes të njerëzve” , ndërrmarrjen e aksioneve dhe iniciativave të avokatësisë publike si në nivelin
lokal ashtu edhe në atë të qendrorë, pastaj ofrimin e ekspertizës nga organizatat think tank për
institucionet qeveritatre dhe agjensitë e ndryshme, puna me grupe të margjinalizuara, personat
me aftësi të kufizuar, fushatat vetëdijësuese për çështjet e korrupsionit, monitorimit e punës së
të kuvendeve lokale dhe qendërore etj.

5. SHOQËRIA CIVILE DHE BASHKËPUNIMI ME INSTITUCIONET QEVERITARE
Shoqëria Civile paraqet nje “shtyllë” të rëndësishme në rritjen e pjesëmarjes së qytetarëve
në vendimarrje, poashtu edhe në forcimin transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve
qeveritare. Mirëpo, në kuadër të zhvillimit të këtij sektori, interaksioni me institucionet qeverisësë,
mbetet një element shumë i rëndësishëm në procesin e shtetndëtimit të Kosovës. “Shoqëria civile
kërkon një shtet funksional që të ketë hapësirë ligjore për të zhvilluar shoqatat
dhe për të artikuluar kërkesat e veta në emër të qytetarëve”
Por, krahas krijimit të një ambienti legjislativ të favorshëm, krijimi i bashkëpunimit në mes të këtyre
dy segmenteve ngërthen edhe disa pyetje fundamentale se sa është i nevojshëm partneriteti në
mes të këtyre dy sektorëve? Cilat janë fushat të cilat nuk mund të mbulohen nga institucionet
qveritare e të cilat do të ishin fushëveprim i shoqërisë civile? Sa rrezikohet autonomia dhe
integriteti i shoqërisë civile në bashkëpunim me qeverinë dhe sa mund të realizohet partneriteti
substancial për të mirën publike, etj.
Pas periudhës së konfliktit në Kosovë, me instalimin e misionit ndërkombëtar të UNMIK- ut, mision
ky që në fillim krijoi një partneritet me përfaqësuesit e shoqërsië civile, duke i përfshirë ata në
organet e qeversisë kalimtare. “Përkundër faktit se anëtarët e vet ishin më pak ndikues sesa
përfaqësuesit e partive politike, Këshilli luajti një rol të rëndësishëm në bërje të politikës” . Por,
pas një periudhe “Me themelimin e Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovën
në vitin 2002 dhe largimin e përfaqësuesve të OJQve nga strukturat e UNMIK-ut, shoqëria civile
humbi ndikimin e vet direkt në bërje të politikës” . Me kalimin e kohës, pjestarët e shoqërisë
civile filluan të zhvillojnë diskursin “kritik” ndaj institucioneve qeverisëse me zhvillimin e mjeteve
të ndryshme të presionit publik dhe vetëdijësimin e qytetarëve për procesin e vendimarrjes në
Kosovë. “Me fillimin e Projektit të Avokimit të OJQ ve - KNAP, organizatat filluan që të ndërtojnë
kapacitetetet e tyre në mënyrë proaktive të zhvillojnë fushata avokuese për të mirën publike” .
Do të thotë së OJQ të u shëndrruan, në aktorë aktivë në ndryshimin e politikave publike lokale
One world platform for SEE, 02.04.2009,
TACSO Needs Assesment Report – October 2011,
Po aty,
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dhe qendrore dhe filluan të bëhën nga dhënësit reaktivë të shërbimeve në agjentë aktivë të
ndryshimeve për të mirën e qytetarëve. Përderisa, diskursi dominant i autoriteteve qeverisëse
fshihej, “pas realizimit të pavarësisë së Kosovës”, problemet të cilat e afektonin qytetarin rriteshin
në mënyrë enorme, duke kërkuar një përgjegje adekuate dhe realiste nga politikëbërësit. Kjo
krijojë një situatë të tillë të cilën njëri nga pjestarët e shoqërisë civile thoshte se “para vitit 1999,
synimi jonë ishte që të ndërrojmë sistemin, kurse tani synojmë zhvillimin e sistemit”.
Mirëpo, duhet përmendur fillimisht fakti se njohuritë e autoriteteve qeveritare për punën
e shoqërisë civile kanë qenë të kufizuara, sterotipe dhe të ngarkuara më një dozë hezitizmi.
Kjo ka ndodh edhe për shkak “traditës së mangët të dy sektorëve në bashkëpunim me njëri –
tjetrin…..por, tani kooperimi i këtyre sektorëve po merr një dimension tjetër. Të dy palët tani
janë në proces të njohjes së ndërsjellë, rritjes dhe zhvillimit …” . Apo “gjatë këtyre katër viteve,
qëndrimet e zyrtarëve shtetëror karshi zhvillimeve të OSHC dhe dialogut civil janë duke kaluar
nga një indiferentizëm ad -hoc dhe bashkëpunim jo transparent drejt rritjes së interesimit dhe
nevojave për të strukturuar bashkëpunimin përmbrenda tërë sektorit”

MEKANIZMAT E BASHKËPUNIMIT
Mekanizmat e kooperimit të shoqërisë civile dhe qeverisë janë të ndryshëm dhe varen nga
regjionet e ndryshme si dhe përgjegjësitë dhe funksionet të cilat ato i kryejnë, p.sh “në Shqipëri
është Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, në Kroaci Fondacioni Nacional për Shoqëri
Civile – një model inovativ dhe kreativ i cili ka për qëllim të ofrojë qëndrueshmëri financiare
për OSHC, decentralizimin e sistemit të financimit, platformën për dialog, si dhe të punojë me
organizta që kanë bazë (grassroots).

ZYRA PËR QEVERISJE TË MIRË
Në Kosovë është Zyra për Qeverisje të Mirë pranë Kryeministrisë, me një rol për të siguruar një
bashkëpunim të hapur dhe transparent në mes të qeverisë dhe OSHC. Zyra Këshillëdhënëse për
Qeverisje të Mirë, të Drejta të Njeriut, Mundësi të Barabarta dhe Çështje Gjinore funksionon në
kuadër të Zyrës së Kryeministrit të Republikës së Kosovës, që nga muaji mars i vitit 2002. Ndër
përgjegjësitë e kësaj zyre janë:
•
Mbikëqyr dhe këshillon Ministritë në sferat e qeverisjes së mirë, në të drejtat e njeriut,
në mundësitë e barabarta dhe në çështjet gjinore;
•
Krijon politikën e veprimit dhe nxjerr urdhëresa në sferën e qeverisjes së mirë, në
sferën e të drejtave të njeriut, në mundësitë e barabarta dhe në çështjet gjinore;
•
Shqyrton projektrregulloret e përgatitura nga dega e ekzekutivit në pajtim me
standardet e të drejtave të njeriut në fuqi dhe të praktikave të qeverisjes së mirë në
bashkëpunim me Zyrën e shërbimeve për ndihmë juridike dhe këshillon e i jep rekomandime
Kryeministrit dhe ministrive përkatëse në përputhje me rrethanat;
•
Shqyrton politikën e veprimit të Degës së ekzekutivit, procedurat dhe praktikat e
veprimit në pajtim me standardet e të drejtave të njeriut në fuqi, me praktikat e qeverisjes
Elton Skendaj, Krijimi i mekanizmave për bashkëpunim në mes të shoqërisë civile dhe qeverisë, fq.88 Raporti i Zhvillimit
Njerëzor – UNDP 2008,
TACSO Needs Assesment Report – October 2011,
KSCF – Kosovo Country Report 2012 , Conference, For Europe of the Western Balkans –26 -28 september 2012 Zadar Croatia
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së mirë dhe mundësitë e barabarta dhe këshillon e jep rekomandime Kryeministrit dhe
ministrive përkatëse në përputhje me rrethanat;
•
Ndihmon në zhvillimin dhe zbatimin e fushatave të informimit publik dhe të projekteve
të tjera promovuese për të nxitur vetëdijësimin e populates mbi standardet ndërkombëtare
të të drejtave të njeriut, transparencën e qeverisjes, barazinë gjinore, mundësitë e barabarta
dhe parimet tjera bazë të qeverisjes demokratike;
•
Konsultohet me përfaqësuesit e bashkësisë dhe sipas nevojës krijon organe
këshillëdhënëse për shqyrtimin e qeverisjes së mirë, për të drejtat e njeriut, për mundësitë
e barabarta dhe për çështjetgjinore;
•
Ndihmon zhvillimin e politikave të barazisë gjinore dhe punon për avancimin e statusit
të gruas në bashkëpunim me shoqërinë civile;
•
Përcjell aktivitetet kundër mashtrimit dhe korrupsionit në Degën e ekzekutivit dhe
nxit vetëdijësimin kundër mashtrimit;
•
Përkrah vendimmarrjen demokratike dhe konsultimin e gjerë brenda Qeverisë;
•
Inkurajon pjesëmarrjen e qytetarëve në qeverisje;
Në fakt mandati i kësaj zyreje momentalisht është shumë i gjerë dhe se nuk ka staf të mjaftueshëm
për të mbuluar të gjitha fushat. Kështe që ZQM ka luajtur më shumë “rolin e raportuesit dhe
ka qenë më shumë e fokusuar në raportimin e ngjarjeve apo aktiviteteve të cilat janë realizuar
nga njësitë e ministrive sesa në involvimin e monitorimit dhe implementimit të strategjive të
pregatitura, ose në këshillimin e ministrive të fushave të përkatëse dhe zhvillimin e bashkëpunimit
konkret me shoqërinë civile.

DEPARTAMENTI I REGJISTRIMIT DHE NDËRLIDHJES ME OJQ-TË
Departamenti i Regjistrimit dhe Ndërlidhjes me OJQ, administron politikat që lidhen me
regjistrimin dhe bashkëpunimin me OJQ.
Departamenti i Regjistrimit dhe Ndërlidhjes me OJQ është i organizuar dhe strukturuar në
2 divizione:
•
Divizionin e Regjistrimit të OJQ-ve:
- Bëhet pranimi i kërkesave përkatëse për regjistrimin e OJQ-ve
- Analizohen dokumentet të paraqitura për regjistrimin e OJQ-ve, dhe
- Shqyrtohen kërkesat e statusit për përfitim publik.
•
Në Divizionin e Raportimit dhe të Monitorimit:
- Pranohen dhe analizohen raportet vjetore me pasqyra financiare të OJQ-ve,
- Bëhet monitorimi i aktiviteteve të OJQ-ve për të konstatuar sa i respektojnë ato Statutin
e vet dhe ligjet e tjera të obliguara dhe bën rekomandime për përmirësime të nevojshme,
-Bashkëpunon me institucione të rëndësishme,
-Merr vendime në pajtim me ligjin,
- Regjistron OJQ-të, jep Statusin e Benificuar Publik, merr vendime për pezullimin e tij (SPBë), revokimin dhe çregjistrimin e OJQ-ve.
TACSO Conference – Kepping up the Momentum: Improving Civil Society cooperation with Public Institutions in the Wester
Balkans and Turkey, November 7 – 8, 2012, Skopje.
http://www.kryeministri-ks.net
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Edhe pse për nga emri paraqet një rol shumë proaktiv dhe ndëlidhës, ky department është i
fokusuar vetëm në regjistrimin e OJQve dhe raportimet në lidhje me Statusin e Përfituesit Publikë.
Nën ombrellën e Ministrisë së Administrimit Publikë, momentalisht ka të punësuar 11 veta dhe
është i ndarë në dy departmente atë të Regjistrimit të OJQve dhe departamentin e Monitorimit
dhe Raportimit
Zyra për Qeverisje të Mirë pranë Kryeministrisë, ka shënuar një përparim sa I përket
bashkëpunimeve sektorale e sidomos për hartimin e “Planit Aksional për të Drejtat e Njeriut të
Republikës së Kosovës 2009 – 2011; Plani Aksional për të Drejtat e Fëmive 2009 – 2013, Strategjia
për Integrimin e komunitetit RAE 2009 -2015, Planin Aksional për Personat më Aftësi të Kufizuar
2009 - 2011, Strategjia dhe Plani Aksional për Reformimin e i

CIVIKOS
Platforma CIVIKOS e cila është një iniciativë e organizatave të shoqërisë civile më qëllim të krijimit
të një ambienti të qëndrueshëm për bashkëpunimin formal në mes të shoqërisë civile dhe
qeverisë. Me 2007, ky mekanizëm ka nënshkruar një Memorandum Bashkëpunimi në të cilën
janë paraqitur qëllimet e bashkëpunimit dhe kkoperimit në mes të qeverisë dhe shoqërisë civile.
Deri 2010, CIVIKOSi ka rishqyrtuar aktivitetet përballë bashkëpunimit me qeverinë dhe më një
antarësi prej 100 organizatave ka arritë që të jetë partneri kryesor në pregatitjen e Strategjisë
për bashkëpunim në mes të Qeverisë dhe Shoqërisë Civile. Ky aktivitet ka filluar “në vjeshtë
2011 është pritur të finalizohet deri në fund të vitit 2012” . Në kuadër të këtij procesi, mëtohet
që të krijohet një mekanizëm i ri bashkëpunimi në mes të këtyrë sektorëve dhë njëherit “ të
adresojë cështjet e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimarrje dhe implementimin e politikave
publike, sigurimin e shërbimeve publike nga OJQ- të, sigurimin e fondeve publike për OJQ –të,
gjithashtu edhe voluntarizmin” . Ky dokument paraqet një instrument të rendësishëm për të
vendosur “kornizat” e partneritetit dhe kooperimit të mëtutjeshëm. Por, ky dokument duhet që
edhe të implementohet me një plan të paraparë mirë dhe njëherit të përcaktohen mekanizmat
e monitorimit dhe evaluimit. Kjo nënkupton përcaktimin e indikatorëve dhe njësive matëse të
cilat do të krijonin një pasqyrë të qartë të këtij bashkëpunimi. Por, ekzistojnë disa shqetësime të
cilat kanë të bëjnë me “mungesat e mjaftueshme në implementimin numrit të masave të kësaj
strategjie të cilat janë sfidat më të mëdha që duhet të adresohen”

SA JANË KËTA MEKANIZMA FUNKSIONAL
Krijimi i mekanizmave të bashkëpunimit në mes të shoqërisë civile dhe qeverisë dhe forcimin e
dialogut dhe bashkëpunimit në mes tyre do të thotë edhe partneritetin në baza të barabarta dhe
të vullnetit të mirë. Fundamenti i saj duhet të prodhojë një “vlerë të shtuar” e cila duhet të jetë fryt
i këtij bashkëpunimi i cili do të “promovonte konceptin e një qeverisje transparente, lehtësimin
e dialogut të strukturuar dhe të vazhdueshëm midis OSHC dhe autoriteteve publike për interes
publikë, zhvillimin dhe përkrahjen e OSHC në krijimin e një mjedisi fiskal dhe legal si dhe në
KSCF – Kosovo Country Report 2012 , Conference, For Europe of the Western Balkans –26 -28 september 2012 Zadar Croatia,
Po aty,
KCSF – Kosovo Country Report 2012 , Conference, For Europe of the Western Balkans –26 -28 september 2012 Zadar Croatia,
TACSO Conference – Kepping up the Momentum: Improving Civil Society cooperation with Public Institutions in the Wester Balkans and Turkey, November 7 – 8, 2012, Skopje.
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forcimin e kapaciteteve të tyre…” . Parashtrohet pyetja se sa janë të qëndrueshëm këta mekanizma
dhe njëherit cilat janë kushtet të cilat e bëjnë këtë mekanizëm funksional. Qeveria duhet të dijë
se cilat janë pritjet në lidhje me këto lloj mekanizmash; edhe përfituesit kryesorë duhet të dijnë
se cilat janë pritjet dhe përfitimet nga krijimi i këtyre mekanizmave. Kjo do të thotë se duhet të
zhvillohen instrumente dhe struktura të cilat do të përcaktojnë detyrat dhe përgjegjësitë specifike
të secilës palë në kuadrin e partneritetit të tyre dhe njëherit të krijojnë “njësitë matëse” të këtyre
veprimeve që nënkupton procesin e monitorimit dhe një mbledhjen e të dhënave sistematike në
lidhje me ecurinë e këtij procesi. Apo thënë më ndryshe me një mandate të qartë dhe vend të
caktuar në qeveri apo parlament më një staf kompetent dhe lidership të përkushtuar, angazhimet
në ngritjen e kapaciteteve të OSHC dhe zyrtarëve qeveritarë……. Mirëpo, njëri ndër elementet
më të rendësishmë është se këta mekanizma nuk janë edhe garancë për një sukses të garantuar.
Krijimi i tyre nuk do të jetë një predispozitë për edhe për aplikimin e tij në praktikë.

FINANCIMI

Qëndrueshmëria financiare dhe sigurimi i fondeve është një problem “kronikë”, i cili po e përcjellë
sektorin e shoqërisë civile. E varuar kryesisht nga fondet e organizatave ndërkombëtare të cilët
“kontribuojnë 70.17% nga i tërë financimi për shoqërinë civile” . “Ambasada Norvegjeze dhe
Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe
Bashkëpunim kanë iniciuar programe të reja të granteve në vitin 2011.” Ky sektorë njëherit është
duke ndjekur edhe agjendat dhe prioritetet e këtyre donatorëve duke bërë një shkëputje nga
nevojat e konstituentëvë dhe komuniteteve nga ata derivojë dhe njëherit ju shërbejnë. Ndërsa,
institucionet e qeverisë marrin pjesë me një pjesë të vogël në përkrahjen e shoqërisë civile. “Disa
studime tregojnë se 8 % e fondeve për shoqërinë civile vijnë nga burimet qeveritare” .

Figura 7: Burimet e financimit të fondeve për shoqërinë civile në Kosovë
KCSF CIVICUS – Qeverisje më e mirë për një ndikim më të madh – Një thirrje për qytetarët, Mars 2011,
Indexi i qëndrueshmërisë së OSHC, USAID- IQ Consulting, qershor 2012,
KSCF – Kosovo Country Report 2012 , Conference, For Europe of the Western Balkans –26 -28 september 2012 Zadar Croatia

11

Ekzistojnë edhe disa supozime të pakonfrimuara nga disa përfaqësues të ministrive të caktuara
të cilët pohojnë se edhe tek institcionet qeverisëse ekzistonë fenomeni “GONGO”- Organizata
joqeveritare të cilat janë “derivate” të qeverisë. Kjo njëherit krijonë edhe komoditetin e këtyre
organizatave që të kenë qasje më të lehtë tek këto fonde dhe njëherit të jenë “të parët” që
dëgjojnë për këto fonde – kur do të shpallen, shumat dhe qështjet të cilat do ti përmbajë konkusi
etj.

CIVIKOS – Takimi me OJQ
•
Në Kosovë ekziston numër relativisht i madh i organizatave të shoqërisë civile të cilat
ofrojnë shërbime për qytetarët e Kosovës
•
Fushat kryesore të cilat mbulohen nga OSHC – të me ofrimin e shërbimeve janë
kryesisht shërbime sociale, edukative – arsimore, shëndetësore etj;
•
Përkundër numrit relativisht të madh të organizatave të shoqërisë civile të cilat ofrojnë
shërbime publike në Kosovë, përkrahja financiare nga autoritetet publike të vendit nuk
është e kënaqshme dhe e barabartë për të gjithë;
•
Mungesa e mbështetjes ligjore për ofrimin e shërbimeve publike;
•
Nevoja e përgjithshme e krijimit të një mekanizmi bashkëpunues me autoritetet
publike

KCSF CIVICUS – Qeverisje më e mirë për një ndikim më të madh – Një thirrje për qytetarët, Mars 2011,
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Adresa: Rr. Fazli Grajqevci 4/A 10000, Prishtinë, Tel.: +381 (0) 38 224 904
info@civikos.net - www.civikos.net

