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Konferencë
promovuese
- Strategjia
Qeveritare
për
bashkëpuni
m me
Shoqërinë
Civile 20132017
Me 25 Prill Zyra për
Qeverisje të Mirë,
në
bashkëpunim
me
Platformën
CiviKos organizoi
konferencën
për
promovim
të
Strategjisë
për
bashkëpunim me
Shoqëri Civile 20132017.
Në
këtë
ko n fe re n cë
u
p r o m o v u a
S t r a t e g j i a
qeveritare
për
bashkëpunim me
shoqërinë
civile
2013-2017, ku kishte
pjesëmarrës
nga
Qeveria, Komisioni
Evropian - Zyra në
Kosovë,
dhe
pjesëtar
të
Shoqërisë
Civile
nga organizata të
ndryshme.

Buletini 1
Prill –Qershor 2014

Kuvendi i Platformës CiviKos
Me 4 Prill 2014 në
Restaurant “Sheshi 21”
Platforma CiviKos mbajti
kuvendin
vjetor
të
anëtarëve. Në kuvend
morën pjesë më shumë
se 75 përfaqësues të
organizatave
anëtare,
dhe jo anëtare, ku 68
anëtar ishin me të drejtë
vote. Në këtë kuvend u
zgjodh bordi i ri i
Platformës CiviKos të
përbërë nga: Taulant
Hoxha (KCSF), Sihana
Mehm eti
(KFOS),
Driton Selmanaj (KDI), Feride Rushiti
(QKRMT), Petrit Tahiri (KEC), Bujar
Kadriu (Shoqata e të Verbërve e Republikës
së Kosovës), Hajrulla Çeku (Ec ma ndryshe),
Petrit Zogaj (Lëviza FOL) dhe
Hilmi

Jashari (CRP Kosovo), të cilët në mënyrë
demokratike dhe transparente u votuan nga
anëtarët prezent.
Më shumë

Takime informuese rreth mekanizmave
përcjellës të strategjisë qeveritare (2013-2017)
Platforma CiviKos me përkrahje
të TACSO Zyra në Kosovë mbajti takimet informuese me OJQtë nga të gjitha regjionet e Kosovës. Takimet kishin të bëjnë
me zhvillimet e zbatimit të
strategjisë si dhe u prezantuan
draft rregullat për punën e

Këshillit për zbatimin e Strategjisë qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile.
Gjithashtu është diskutuar për
përzgjedhjen e përfaqësuesve
të shoqërisë civile si dhe fazat e
aplikimit deri në përzgjedhje
dhe roli i grupeve punuese

www.civikos.net

sipas Objektivave strategjike.
Takimet u mbajtën në rajonet
e Ferizaj, Gjilanit, Mitrovicës,
Pejës, Prishtinës dhe Prizrenit.

Më shumë
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Platforma CiviKos me
përkrahje të TACSO
Zyra në Kosovë me datë
29.04.2014
organizoi
punëtori një ditore me
Zt. Igor Vidacak, i cili
është drejtues i Zyrës
qeveritare
për
bashkëpunim me OJQ
në Kroaci. Në këtë
punëtori morën pjesë
përfaqësues të Qeverisë
dhe Shoqërisë Civile
nga Kosova. Në këtë
takim u diskutua dhe u
plotësua
dokumentiRregullorja e punës së
këshillit për zbatim të
strategjisë,
si
dhe
modelet e përzgjedhjes
së
anëtarëve
të
këshillit.
Strategjia
Qeveritare
për
bashkëpunim
me
Shoqëri Civile si dhe
sfidat e implementimit
ishin ndër temat që u
diskutuan
nga
të
pranishmit
më
Zt.
Vidacak.

Takimi i parë i
bordit të ri të
Platformës
CiviKos
Me datë 15.05.2014 u
mbajt takimi i parë i
bordit të ri të
Platformës Civikos, i
zgjedhur në kuvendin
e fundit të Platformës
Civikos.

Punëtoritë dhe takimet e
Platformës CiviKos
Punëtoria “Transparenca dhe Llogaridhënia
Konferencë - Strategjia qeveritare
në Institucionet Publike”
për bashkëpunim me shoqërinë civile
2013-2017
Më 22-23.03.2014, në Durrës u mbajt
Platforma CiviKos me përkrahje të TACSO
Zyra në Kosovë me datë 29.04.2014
organizoi punëtori një ditore me Zt. Igor
Vidacak, i cili është drejtues i Zyrës
qeveritare për bashkëpunim me OJQ në
Kroaci. Në këtë punëtori morën pjesë
përfaqësues të Qeverisë dhe Shoqërisë
Civile nga Kosova. Në këtë takim u
diskutua dhe u plotësua dokumentiRregullorja e punës së këshillit për zbatim
të strategjisë, si dhe modelet e
përzgjedhjes së anëtarëve të këshillit.
Strategjia Qeveritare për bashkëpunim
me Shoqëri Civile si dhe sfidat e
implementimit ishin ndër temat që u
diskutuan nga të pranishmit më Zt.
Vidacak.

punëtoria e organizuar nga KFOS nëpërmes
Platformës CiviKos. Tema e kësaj puntorie
ishte Transparenca dhe Llogaridhënia në
Institucionet Publike, me ç’rast ishin të
ftuar anëtarë të organizatave të shoqërise
civile, ekspertë të pavarur, përfaqësues të
mediave dhe institucioneve qeveritare.
Gjatë këtij takimi u diskutuan mundësitë e
koordinimit të aksionit të shoqërise civile,
bazuar në një platformë të studiuar mirë, e
cila doli nga diskutimet e këtij takimi. Ky
takim koincidoi me angazhimin e qeverisë
që të hartojë planin aksional, me të cilin do
të aderojë në OGP – Partneritet për Qeverisje të Hapur, dhe paraqet një veprim komplementar më se të duhur, për të organizuar tërë potencialin Kosovar në ngritje të
transparencës dhe llogaridhënies.

Reagim ndaj përzgjedhjes së përfaqësues të OJQ-ve në
Komunën e Mitrovicës
Drejtoresha
ekzekutive
e
CiviKos-it, Valdete Idrizi, takoi
Kryetarin e Komunës së
Mitrovicës Jugore Zt. Agim
Bahtiri me kërkesë të disa
organizatave
anëtare
që
veprojnë në këtë komunë. Në
takim u diskutua për rregullat

minimale për përzgjedhjen e
përfaqësuesit të OJQ-ve, ku
organizatat propozojnë dhe
përzgjedhin përfaqësuesin e
tyre në mënyrë demokratike
dhe transparente, dhe jo të
zgjidhet nga komuna siç dhe
ishte vepruar më herët.

www.civikos.net

Pas këtij takimi në komisione tjera
komuna respekton këto kritere, dhe
kërkohet nga OSHC-të që të
përzgjedhin përfaqësuesin e tyre
duke respektuar sugjerimet e CiviKos
-it. Pas kësaj dy muaj më pas
komuna e Mitrovicës ftuar OSHC-të
ta përzgjedhin përfaqësuesin e vet.

