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HYRJE

Qytetarinë ak ve, shpesh e përmendim, e dëshirojmë, e ojmë dhe s'e ojmë me kohë për të
dhënë kontribu n e vet në ak vitete dhe veprimet që ndërmerren nga ins tucionet e ndryshme.
Kur e deﬁnojmë se ç'është Qytetaria Ak ve, zakonisht ﬂasim për mënyrën se si qytetarët mund t'i
shfaqin problemet e tyre tek ins tucionet kompetente, të ofrojnë zgjidhje dhe të kërkojnë që ajo
çështje të kryhet. Në shoqëritë e konsoliduar me përvoja demokra ke, qytetarët e kuptojnë se
shumë prej problemeve mund t'i zgjidhin edhe vetë, ose së paku t'i afrohen një objek vi të
dëshiruar dhe kjo i bën ata ak vë. E një sjellje e llë ak ve mund t'u ndihmojë edhe
ins tucioneve, dhe nuk është pak e rëndësishme, pasi që qytetari ka zgjidhur një pjesë të
problemit me kokën dhe kohën e vet, ins tucionet do të ndjehen të detyruara të ndërmarrin
ndonjë gjë në zgjidhjen e a j problemi.
Në mungesë të traditës dhe historive të suksesit, shumë herë në shoqërinë kosovare vihet re
mungesa e aksionit të qytetarisë ak ve, forcë e nevojshme për një zhvillim më të mirë në të
gjitha fushat ekonomike, sociale, eduka ve dhe për të qenë pjesëmarrës në vendimmarrje ku do
të dëgjohet edhe zëri i tyre. Edhe në ato raste kur qytetarët kanë dëshirë apo edhe kanë ndonjë
ide për të kontribuar në komunite n e tyre, nuk kanë mundësitë, metodat dhe informacionin e
nevojshëm për të realizuar këto ide, nuk u ofrohen mundësitë dhe me kohë të duhur nga ana e
ins tucioneve, qo ë në nivel lokal apo nga niveli qendror.
Ak vizimi i qytetarëve dhe krijimi i mekanizmave të nevojshëm vazhdojnë të mbesin një sﬁdë për
nivelin e organizimit dhe vetëdijesimit të krejt shoqërisë kosovare. Edhe pse me Ligjin për
Vetëqeverisje Lokale dhe me udhëzime administra ve që plotësojnë këtë ligj, si dhe me
rregullore komunale, komunite apo qytetarët kanë një rol më të madh në zhvillim e duhur të
poli kave komunale dhe përmirësimin e gjendjes së tyre pavarësisht se në çfarë hapësire jetojnë
dhe veprojnë.
Shumë organizata të shoqërisë civile (OJQ), vendore dhe ndërkombëtarë kanë ndërmarrë
inicia va dhe vazhdojnë edhe sot, projekte të ndryshme në edukimin e qytetarëve se si të jenë
ak vë në jetën e përditshme dhe si të jenë bashkëpjesëmarrës në vendimmarrje së bashku me
ins tucionet. Edhe sot vazhdohet me ak vitete të lla, mirëpo mungon një strategji e duhur dhe
koordinimi se si të nxitet dhe të zhvillohet një qytetari ak ve.
Ky publikim në pika të shkurtra prek çështjet lidhur me zhvillimin e qytetarisë ak ve dhe
mekanizmat që duhet krijuar që Kosova të ketë një shoqëri ak ve, që qytetari të jetë përgjegjës
dhe bashkëpjesëmarrës në proceset vendimmarrëse që kanë të bëjnë me përmirësimin e jetesës
së j dhe komunite t të cilit i përket.
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ORGANIZATA JOQEVERITARE “SYRI I VIZIONIT”

Organizata Syri i Vizionit është regjistruar zyrtarisht si OJQ lokale në
shtator të vi t 2001, por ka ﬁlluar të funksionojë më herët që nga
1999 si Organizatë e Bazuar në Komunitet (CBO) në komunën e Pejës,
duke bërë koordinimin dhe publikimin e revistës për të rinj “Vizioni”
në Kosovë me ndihmën ﬁnanciare nga USAID-i. Pos ak viteteve
rinore, SiV ka arritur të zgjerojë angazhimin e saj dhe me kalimin e
viteve ka rritur profesionalizëm në implemen min e projekteve të një
spektri të gjerë, duke e dëshmuar veten si pjesëmarrës ak v të
shoqërisë civile në Kosovë.
Përgjatë viteve të fundit, OJQ “Syri i Vizionit” ka zhvilluar partneritete të shumta me një spektër
të gjerë të organizatave lokale dhe ndërkombëtare, komunave dhe faktorëve tjerë ak vë në
Kosovë dhe Ballkan si: Komisioni Evropian, USAID, KFOS, ATRC, IREX, DRC, CARE Interna onal,
OSCE, Olof Palme, Solidar Suisse, etj.
Në mbi dhjetë vjet të ak vite t, organizata është pjesë e partneriteteve, rrjeteve lokale dhe
rajonale të shoqërisë civile, dhe pjesëmarrës i fushatave të ndryshme që kanë forcuar rolin e
shoqërisë civile dhe zërin e qytetarëve karshi ins tucioneve.
Nga vi 2003, organizata është një nga partnerët zyrtar të Ueb Portalit One Ëorld për Evropën
Juglindore, nga 2004, SiV është anëtar ak v i KIP- Programi i Inicia vës Kosovare. Në mënyrë
ak ve organizata është pjesë e Pla ormës Pro Peace e lansuar në Kosovë me inicia vën e OJQ-ve
lokale në 2005. Nga vi 2007 SiV është pjesë e Koalicionit për Parlament të Pastër, Koalicionit
“Demokracia në Veprim” që merret me monitorimin zgjedhjeve, Rrje t për Siguri, Koalicionit për
Bashkëpunim në mes Shoqërisë Civile dhe Qeverisë, Koncorsiumit të shoqërisë civile për
monitorimin e parlamen t të Kosovës, etj.
OJQ “Syri i Vizionit” kryesisht ka për qëllim promovimin e demokracisë lokale dhe pjesëmarrjen e
qytetareve në Kosovë, me fokusim në regjionin e Pejës. Në përpjekjet e vazhdueshme për të
implementuar prak ka demokra ke, SiV i jep rol të veçantë promovimit të qeverisjes së mirë,
përgjegjësisë, transparencës dhe pjesëmarrjes në sferat e ndryshme të shoqërisë civile.
Organizata “Syri i Vizionit” në mbështetje të organizatës Olof Palme Interna onal Center dhe
SIDA-së nga Suedia, është duke realizuar një pilot projekt “Qytetaria Ak ve” në komunat e
rrafshit të Dukagjinit (Pejë, Istog, Klinë, Deçan dhe Rahovec), që ka për qëllim fuqizimin e
komuniteteve dhe nxitjen e angazhimit ak v qytetar, ndër tjera edhe përmes përzgjedhjes së
liderëve apo kryetarëve nëpër bashkësitë lokale nga vetë qytetarët, ndryshe nga prak ka e
deritanishme kur ata janë emëruar nga ins tucionet, çka deri më tani ka çuar te poli zimi i tyre,
dhe kjo ka bërë që ata të mos gëzojnë mbështetjen e të gjithë banorëve nga vendet ku ata vijnë.
Rapor do të mund t'u ndihmojë ins tucioneve përkatëse se si duhet krijojë mekanizma të
duhur në zgjedhjen, zhvillimin dhe fuqizimin e këtyre liderëve apo kryetarëve të përzgjedhur nga
vetë komunite .
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ORGANIZATA NDËRKOMBËTARE OLOF
PALME INTERNATIONAL CENTER

Olof Palme Interna onal Center punon në bashkëpunimin
ndërkombëtar për zhvillimin dhe krijimin e opinionit publik, i cili
ka të bëjë me çështjet ndërkombëtare poli ke dhe ato të
sigurisë.
Palme Center është themeluar në vi n 1992 nga Par a Social Demokrate e Suedisë, Konfederata
e Sindikatës së Treg së dhe Sindikata Koopera ve. Sot Palme Center ka 28 organizata anëtare
brenda lëvizjes së punës.
Qendra punon sipas pikëpamjeve të jetës së kryeministrit të ndjerë të Suedisë, Olof Palme, i
vrarë në vi n 1986, të cilat reﬂektohen në ci min e famshëm: "Poli ka po dëshiron diçka.
Poli kat Social Demokra ke po dëshirojnë ndryshime".
Bindja e Olof Palmes se siguria e përbashkët krijohet në bashkëpunim dhe solidaritet nëpërmes
kuﬁjve, përshkon ak vitetet e Qendrës.
Zo mi i këtyre organizatave anëtare është baza e ak viteteve të Qendrës. Përveç organizatave
themeltare, ato përfshijnë edhe Shoqatën Edukuese të Punëtorëve, lëvizjen e banorëve dhe
sindikatat individuale. Si lëvizje të popullarizuara dhe organizata vullnetare, ato përfaqësohen në
të gjitha komunat e Suedisë dhe në shumë vende pune. Një individ nuk mund të jetë anëtar i
Palme Center, por organizatat anëtare së bashku kanë mbi tre milionë anëtarë.
Bashkëpunimi ndërkombëtar për zhvillim është i përqendruar në gjashtë rajone: Ballkan, Evropë
Lindore dhe Rusi, Amerikë La ne, Lindje e Mesme, Azi Juglindore dhe Afrikë Jugore.
Palme Center dhe organizatat e saja anëtare përfshihen në afërsisht 450 projekte zhvillimore
ndërkombëtare gjatë një vi . Ato shtrihen prej edukimit qytetar dhe strukturës organiza ve deri
në projektet për të drejtat e njeriut dhe të paj mit.
Qendra ka një kornizë marrëveshjeje me agjencinë Sëedish Interna onal Development Coopera on Agency (SIDA), e cila ﬁnancon projektet për zhvillim ndërkombëtar të organizatave
anëtare. Shumica e projekteve zbatohen drejtpërsëdrej nga organizatat anëtare, të cilat së
bashku me partnerët e tyre lokal të bashkëpunimit janë përgjegjëse për planiﬁkimin, inicimin dhe
vlerësimin e projekteve. Kjo ndihmon që të krijohen lidhje shumë të fuqishme lokale. Qendra
zbaton rela visht pak projekte të zhvillimit ndërkombëtar në vete, me përjash m nga Ballkani.
Qendra gjithashtu administron fondin Interna onal Solidarity Fund (I-Fund), që është lëvizja e
punës për solidaritet ndërkombëtar dhe bashkëpunim zhvillimor. Të gjitha mjetet e grumbulluara
nga I-Fund përdoren ekskluzivisht për të mbështetur punën e zhvillimit të sindikatave dhe
poli kave.
Qendra është e bazuar në Stokholmin qendror.
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PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

Projek “Qytetaria Ak ve” implementohet nga organizata joqeveritare “Syri i Vizionit” dhe ka për
qëllim një angazhim të përgjithshëm të qytetarëve të Kosovës për të qenë pjesë e vendimmarrjes.
Ai ka ﬁlluar të implementohet nga janari i vi t 2012.
Objek vat në të cilat është përqendruar projek janë:
∙

Nxitja e inicia vave qytetare, duke përkrahur idetë ﬁllestare të individëve, grupeve joformale, organizatave të komunite t dhe grupeve tjera të shoqërisë civile në Kosovë

∙

Ngritja e kapaciteteve të individëve dhe grupeve për avokim dhe marrje të aksioneve për
përmirësimin e gjendjes së tyre, veçanërisht grupet në zonat rurale, të rinjtë, gratë dhe
komunite n e margjinalizuar

∙

Vënia në funksion e një zyre ndihmëse që do të trajtonte nismat dhe nevojat e grupeve të
interesit

∙

Hapja e një komunikimi online për bashkëbisedim në inicia va të përbashkëta

Në rrjedhën e dy viteve të ak vite t të saj, ky projekt ka bërë një kontribut të rëndësishëm në
promovimin dhe nxitjen e vlerave qytetare, tolerancës dhe të mirëkup mit në përgjithësi.
Projek ka inkurajuar dhe mbështetur përpjekjet konkrete për krijimin e bashkëpunimit midis
aktorëve lokalë, duke përfshirë ins tucionet publike dhe jo publike komunitetet, autoritetet
lokale, shoqërisë civile, medias, etj Duke u ndalur në vlerat universale dhe qytetare si dhe
kontributet e shquar nga të të gjitha komunitetet, në nivel lokal dhe kombëtar, të gjitha
ak vitetet kanë ndihmuar të sigurojnë terren për bashkëpunim dhe pjesëmarrje ak ve, në
ak vitetet qytetare orientuar adresimin e çështjeve me rëndësi për komunitetet lokale.
Projek ka rritur ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e veprimeve konkrete në promovimin e
qytetare, harmoni mirëkup mit dhe tolerancës, dhe diversite t. Qëllimet kryesore të kë j
projek janë për të zhvilluar dhe forcuar nivelin e bashkëpunimit me publikun, shoqërinë
civile, ins tucionet lokale dhe qendrore, dhe a ësitë për t'u angazhuar në edukimin qytetar
projekte me interes për komunitetet e tyre dhe të zhvillojnë poli ka publike, të cilat
adresojnë dhe kërkojnë për të zgjidhur problemet e komunite t.
Duke qenë se një pjesë e rëndësishme e kompetencave nga niveli qendror në nivel lokal
akoma nuk janë bartur, do të ketë edhe inicia va të cilat do të dalin direkt nga grupet e
synuara për të reaguar edhe në nivel qendror. Nëpërmes zyrës ndërlidhëse që Syri i Vizionit
është duke e koordinuar, do të bëhet e mundur që deputetët nga komunat e përfshira në
projekt do mbajnë barrën që propozimet dhe idetë që vijnë nga zona e tyre t'ia paraqesin në
nivelin nacional.
Ueb-faqja e projek t Ak vizohu.org do të përfshijë të gjitha aksionet dhe do të jetë udhë
lidhëse për arritjen deri te qëllimi dhe përfshirja e një grupi më të gjerë të njerëzve dhe
grupeve në këtë pla ormë. Kjo do të ndikojë që qytetarët të nxiten për veprim dhe forcimin e
aksioneve, duke pasur për bazë qytetarin në vendimmarrje, në relacionin e veprimeve nga
poshtë lartë.
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PËRMBLEDHJE E PËRGJITHSHME E PUBLIKIMIT

Publikimi “Qytetaria Ak ve” që paraqitet në kuadër të kë j
projek që është duke realizuar organizata Syri i Vizionit, në
regjionin e Pejës dhe Prizrenit, nxjerr në pah punën që është
duke bërë kjo organizatë në fuqizimin e rolit ak v të
komuniteteve lokal përmes liderëve apo kryetarëve të
bashkësive lokale, dhe formën më të mirë të aksioneve që
duhet ndërmarrë, mekanizmat që duhet krijuar ins tucionet
për të pasur një ak vizim në bashkësitë lokale si dhe
përfshirje më të gjerë të qytetarëve në jetën publike, në
mënyrë që ata të jenë pjesë e proceseve vendimmarrëse në
lokalite n dhe në komunën e tyre.

Gjithashtu ky publikim paraqet edhe bazën e aspek t ligjor të përfshirjes së qytetarëve në
vendimmarrje dhe përgjegjësitë që kanë ins tucionet ndaj tyre si dhe qytetarët ndaj
ins tucioneve. Publikimi përfshin edhe inicia vat e ndërmarra në vetë kuvendet komunale për të
rregulluar aspek n e bashkësive lokale duke hartuar edhe rregullore komunale për këtë çështje,
rregullore këto që do të bëjnë kryetarët e bashkësive lokale me legji më dhe me të zëshëm ndaj
ins tucioneve, si dhe do të rrisin bashkëpunimin e vetë ins tucioneve me qytetarët.
Në këtë raport përfshihen edhe inicia vat e organizatave të grave dhe grupeve jo formale të
grave, të cilat adresojnë çështje të grave si dhe përfshirje të grave në vendimmarrje.
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MEKANIZMAT LIGJORE QË INKURAJOJNË
ANGAZHIMIN AKTIV QYTETAR NË KOSOVË

Duke u thirrur në Ligjin për vetëqeverisje lokale dhe
udhëzimin administra v për marrëveshjet e
bashkëpunimit të komunës me fshatrat, vendbanime
dhe lagje urbane,
këtë vit shumica e komunave të Kosovës kanë ﬁlluar
har min e rregulloreve komunale për funksionimin e
bashkësive lokale dhe organizimin e strukturave në
fshatra dhe lagje urbane. Deri më tani komuna e
Istogut është një ndër komunat e para në rrafshin e
Dukagjinit, që ka nxjerr dhe miratuar rregulloren
komunale, por më pas është pasuar edhe nga komuna
tjera.1 Kjo rregullore ka për qëllim të rregullojë
funksionimin e bashkësive lokale dhe organizimin e
strukturave në fshatra dhe lagje urbane në territorin e
komunës, në ushtrimin e ak viteteve që janë
ekskluzivisht në kompetencë vetanake të komunave, të
përcaktuara në bazë të Ligjit për vetëqeverisjen lokale.
Komuna është njësi themelore e vetëqeverisjes lokale në Republikën e Kosovës, e përbërë nga
një komunitet i qytetarëve në një territor të caktuar, të përcaktuar me ligj, e cila ushtron tërë
pushte n, i cili nuk është i rezervuar shprehimisht për ins tucionet qendrore. Të gjitha autoritetet
komunale u përgjigjen qytetarëve të komunës në format e përcaktuara me ligj.2 Qytetarët e
komunës kanë të drejtë që të marrin pjesë në ak vitetet e komunës, siç përshkruhet me ligj.
Komunat kanë të drejtë të lidhin marrëveshje me fshatrat, lagjet apo vendbanimet Brenda
territorit të tyre për t'u ofruar më afër shërbime qytetarëve.3 Të gjitha komunat e Kosovës mund
të bëjnë marrëveshje me fshatra, vendbanime dhe lagje urbane brenda territorit të vet për të
siguruar përmbushjen e të gjitha nevojave të gjithë qytetarëve të komunës.4 Gjithashtu ekziston
edhe udhëzimi administra v për këtë çështje që ndihmon komunat se si të zbatojnë por duke u
thirrur në këtë udhëzim komunat mund të hartojnë edhe rregullore komunale.5

____________________________
1. Rregullorja Komunale Nr.3/2012- sipas Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale Nr. 03/L-040, udhëzimet administra ve dhe nenit 14 të
Statu t të Komunës së Istogut, nr. 62/10, Kuvendi i Komunës së Istogut
2. Ligji për Vetëqeverisjen Lokale Nr. 03/L-040-neni 4
3. Ligji për Vetëqeverisjen Lokale Nr. 03/L-040-Neni34
4. Ligji për Vetëqeverisjen Lokale Nr. 03/L-040-neni 34 paragraﬁ 34.1
5. Udhëzimi Administra v 2008/08 “Për marrëveshjet e bashkëpunimit të komunës me fshatrat, vendbanime dhe lagje urbane”
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INFORMIMI PUBLIK DHE KONSULTIMI

Komunat janë të obliguara që të mbajnë takime me
publikun (qytetarët, OJQ, media etj), ku ata mund t'i
paraqesin problema kat e tyre dhe të njo ohen me
punën dhe të arriturat e komunës. Çdo komunë mban
periodikisht, së paku dy herë në vit, takime publike në të
cilat mund të marrë pjesë secili person apo organizatë
me interes në komunë.6 Përveç takimeve publike të
cekura më lart, komunat janë të obliguara t'i informojnë
qytetarët e komunës për çfarëdo planesh apo
programesh të rëndësishme me interes publik, siç
rregullohet me statu n e komunës.7

Po ashtu, sipas rregulloreve të punës së komunës dhe
rregulloreve për transparencë dhe llogaridhënie,
komunat vazhdimisht duhet të mbajnë takime publike,
përveç dy takimeve të obligueshme, në mënyrë që
qytetarët dhe grupet tjera të interesit të njo ohen për
çështje të ndryshme që janë në interes të përgjithshëm,
si har mi i planeve urbanis ke, inves met kapitale në
infrastrukturë, zhvillim ekonomik, etj.

____________________________
6. Ligjit
7. Ligjit

për Vetëqeverisjen Lokale Nr. 03/L-040-kreu IX, paragraﬁ 68.1
për Vetëqeverisjen Lokale Nr. 03/L-040-kreu IX, paragraﬁ 68.3
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ZHGJEDHJA E KRYETARËVE TË KËSHILLAVE LOKALE

Në Kosovë janë ndërmarrë disa inicia va në
përzgjedhjen e kryetarëve të bashkësive lokale, por ato
kryesisht kanë qenë zgjatje e manda t të strukturave të
dikurshme par ake që janë marrë edhe me
emergjencën, ose strukturat e reja që janë emëruar nga
Komuna, herë përmes Drejtorisë së Administratës apo
nga vetë kryetari i komunës. Kjo mënyrë e përzgjedhjes
gjithmonë ka shkaktuar pakënaqësi te qytetarët e atyre
zonave, pasi që, sipas tyre, përzgjedhja e tyre në një farë
forme bazohet në emërime par ake nga par të që janë
në pushtet. Kjo ka qenë e vetmja mënyrë që është
përdorur nga ins tucionet komunale, pasi edhe nuk ka
pasur ndonjë formë ligjore se si të bëhet përzgjedhja e
këtyre kryetarëve dhe si do të funksionojnë kjo hallkë e
fundit e pushte t lokal.
Tani forma ligjore e përcakton shumë mirë një formë se si duhet të organizohen bashkësitë lokale
dhe si duhet të bëhet përzgjedhja e liderëve të bashkësive lokale. Duke e parë rëndësinë dhe
nevojën që komuna ka për të komunikuar me banorët e saj dhe për të pasur një përfshirje më të
gjerë të qytetarëve në proceset vendimmarrëse, disa komuna kanë ﬁlluar har min e rregulloreve
komunale për përzgjedhjen e kryetarëve të bashkësive lokale si dhe strukturimin e këtyre
bashkësive.
Tani një rregullore të llë e kanë miratuar kuvendet komunale të Istogut, Pejës dhe Klinës,
rregullore këto që u japin formë ligjore strukturimit të këshillave lokale apo bashkësive lokale si
dhe formën e zgjedhje së kryetarëve të lagjeve dhe fshatrave. Po ashtu këto rregullore parasheh
që kryetarët e bashkësive lokale do të kenë edhe pagesë për të qenë më ak vë në adresim të
problema kave të qytetarëve, dhe të ndihmojnë ins tucionet komunale në orien min e
inves meve për të përmirësuar jetën e qytetarëve të atyre zonave. Ndërsa komunat tjera
vazhdojnë të punojnë në rregullore të lla siç janë komunat e Deçanit, Junikut dhe Rahovecit.
Duke parë këtë mënyrë të përzgjedhjes së kryetarëve nga komunat, për të shtuar eﬁkasite n e
këtyre kryetarëve, në mënyrë që ata të përfaqësojnë ashtu siç duhet interesat e qytetarëve,
organizata joqeveritare Syri i Vizionit, ka ﬁlluar një metodë të re për të përzgjedhur kryetarët e
bashkësive lokale, duke e bërë nga vetë banorët. Organizata jonë ka nisur një lloj tes mi të
përzgjedhjes së kryetarëve të bashkësive lokale në pesë komuna të regjionit të Pejës dhe
Prizrenit, ku në secilën komunë është përzgjedhur nga një bashkësi lokale që përbehet nga 5 deri
13 fshatra apo lagje.
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PJESËMARRJA NË VENDIMARRJE

Çfarë është Pjesëmarrja në Vendimmarrje ?

Pjesëmarrja në vendimmarrje është një term i gjerë që
përfshin disa kup me të pjesëmarrjes direkt të qytetarëve në
jetën poli ke, ekonomike, sociale si dhe shumë fushave të
tjera. Në mënyrën ideale të pjesëmarrjes në vendim-marrje
çdo aktor duhet të ketë zërin e j në vendimet që merren dhe
ndikojnë në jetën e j. Kjo formë e qeverisjes i jep fuqi
qytetarëve, kontroll duke i bërë edhe më të qëndrueshme
vendimet dhe zba min e tyre. Më thjesht “pjesëmarrje” do të
thotë angazhim ak v i qytetarëve në demokraci, në qeverisje
dhe në marrjen e vendimeve. Por pjesëmarrja është një term
shumë I gjerë dhe ka të bëjë edhe me veprimtaritë tona të
përditshme.
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PJESËMARRJA NË VENDIMARRJE

Pse duhet Pjesëmarrja në Vendimmarrje?

Shumë poli kanë dhe liderë par sh në Kosovë, nuk e
kanë ende bindjen se angazhimi i të në qytetari dhe në
ak vitete luan një rol kyç në arritjen e rezultateve më
të mira. Prandaj në Kosovë e drejta e qytetarëve për
pjesëmarrje ngelet ende vetëm në alë. Eksperienca e
deritanishme dëshmon se kjo mungesë e pjesëmarrjes
ak ve, dëmton interesat e qytetarëve dhe kjo bën te
mos dëgjohet izëri i tyre. Siç e shohim të gjithë,
qytetarëve ju mungon qasja në shumicën e proceseve
vendimmarrëse, nuk kanë asnjë mbështetje poli ke
dhe ins tucionale, shumë pak qasje media ke, shumë
pak organizata dhe që të punojnë në ndihmë të
qytetarëve.

14

PJESËMARRJA NË VENDIMARRJE

Përﬁ met e Pjesëmarrjes!

Pjesëmarrja promovon mirëqenien dhe zhvillimin
tonë si shoqëri, bën të dëgjohen pikëpamjet dhe
opinionet tona, na zhvillon a ësitë tona
profesionale dhe na bën qytetarë më të mirë. Sa më
shumë mundësi që të kemi për pjesëmarrje aq më
shumë eksperienca dhe a ësi të mira do të
zotërojmë në të ardhmen. Pjesëmarrja e qytetarëve
ndihmon doemos në marrjen e vendimeve më
eﬁkase dhe më të qëndrueshme. Qytetarët janë ata
që ndikohen drejtpërsëdrej nga papunësia,
diskriminimi, varfëria,etj., e sit ë llë duhet të kenë
zërin e tyre në vendimmarrjen karshi këtyre
problemeve. Shumica e programeve dhe poli kave
që synojnë lehtësimin apo zgjidhjen e këtyre
problemeve, jo rrallë herë dështojnë pikërisht nga
mospërfshirja e qytetarëve në har min apo zba min
e programeve dhe në proceset e vendimmarrjes.
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ZYRA PËR OFRIMIN E KËSHILLAVE DHE NDIHMË GRUPEVE
TË NDRYSHME TË INTERESIT DHE INDIVIDËVE

Organizata Syri i Vizionit ka hapur një zyrë, që ofron
këshilla për qasje në ins tucione publike dhe
private, si dhe qasje në shërbimet publike për
individë, OJQ-të, grupe joformale, etj. Po ashtu staﬁ
i kësaj zyre ndihmon grupet e ndryshme të interesit,
individët, etj, në har min e kërkesave për t'i
adresuar ato në ins tucione të ndryshme lokale apo
qendrore. Gjithashtu ndihmon përmes këshillave në
har m e koncept projekteve që vijnë nga OJQ-të,
kryetarët e bashkësive lokale si dhe qytetarët.
Zyra është hapur në muajin qershor 2012 dhe që
nga hapja ka asistuar në har min e mbi 20 kërkesave
nga kryetarët e bashkësive lokale për t'i adresuar
problemet e tyre tek drejtoritë e ndryshme në
Kuvendet Komunale, Pejë, Klinë, Istog, Deçan dhe
Rahovec.
Kjo zyrë ka ndihmuar edhe grupe të ndryshme jo-formale që kanë shprehur dëshirën për t'u
regjistruar si OJQ apo si shoqata duke i ndihmuar këto grupe në përga tje të statu t dhe
dokumentacioneve tjera përcjellëse për regjistrim, shkrim të projekt propozimeve, përpilim të
raporteve ﬁnanciare si dhe ka ndihmuar shumë OJQ vendore e ndërkombëtare në realizim të
ak viteteve të ndryshme që kanë qenë në interes publik.
Zyra vazhdimisht është e hapur dhe u ofron ndihmë të gjitha grupeve të interesit dhe individëve,
pa dallime, etnike, racore, gjuhësore apo fetare nga tërë Kosova.
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UEB FAQJA - www.aktivizohu.org

Në shërbim të kë j projek është edhe ueb faqja www.ak vizohu.org që trajton realite n me të
cilin ballafaqohen komunitet në komunat ku është duke u realizuar projek . Përveç që trajton
problema kat me të cilat përballen komunitetet e ndryshme, saj aﬁrmon edhe të arriturat e
komuniteteve në zgjidhjen e problema kave me të cilat ata ballafaqohen çdo ditë.
Ky ueb sajt shërben edhe si mjet informimi ku komunitetet nga komunat e ndryshme të Kosovës
kanë mundësi të njo ohen me problema kat e komuniteteve që jetojnë në Komunat Pejë, Istog,
Klinë, Deçan dhe Rahovec, si dhe me të arriturat e tyre që mund të shërbejnë si shembull i mirë i
vetorganizimit të komunitet në zgjidhje të problemeve që ata kanë.
Gjithashtu ëeb saj luan rolin e një instrumen avokues si një zë i komunite t
te ins tucionet lokale apo qendrore, si dhe është një lloj informatori që me kohë
njo on ins tucionet me problemet e komuniteteve në zonat e ndryshme,
sidomos atyre në zonat rurale, zëri i të cilëve shumë pak dëgjohet në proceset
vendimmarrëse që prekin drejtpërdrejt interesat e tyre dhe kushtet e jetesës.
Kjo ueb faqe është jetë edhe një lloj promotori i punës së OJQ-ve që nuk kanë
mundësi të kenë ueb faqe për të promovuar punën dhe ak vitet e tyre e sidomos
për OJQ-të e komuniteteve, duke shërbyer si një urë-lidhëse e shkëmbimit të
informacioneve në mes të të gjitha komuniteteve, ins tucioneve dhe grupeve tjera
të interesit.
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MBËSHTETJA E INICIATIVAVE TË OJQ-VE DHE
GRUPEVE JO FORMALE PËR GRUPET E GRAVE

Mbështetja e inicia vave të grupeve joformale të fermave dhe
të organizatave joqeveritare
Organizata Syri i vizionit, në kuadër të projek t “Ak v
Ci zenship” rëndësi shumë të madhe i ka kushtuar edhe
ak vizimit të femrës në vendimmarrje duke e fuqizuar rolin e
saj, që zëri i saj të dëgjohet në vendimmarrje.
Përpos punës direkt, ku janë ofruar punëtori, trajnime dhe
takime të shumta me femra dhe me organizata që merren me
përfshirjen e femrës në vendimmarrje, Syri i Vizionit ka
mbështetur inicia va që kanë dalë nga vetë grupet joformale të
femrave në zona rurale dhe urbane si dhe ka mbështetur
organizata të cilat zhvillojnë programe në fuqizim dhe përfshirje
të femrës në vendimmarrje duke ndarë grande të vogla që idetë
e tyre të implementohen.
Në kuadër të mbështetjes së inicia vave të grupeve joformale të femrave, janë mbështetur
gjashtë grupe joformale të femrave në ato zona ku femra ka qenë e anashkaluar nga ana e
ins tucioneve dhe shtresë e margjinalizuar në shoqëri. Me këto grupe joformale janë mbajtur
trajnime të shumta për rëndësinë e pjesëmarrjes së tyre në vendimmarrje, vizita të tyre në
ins tucione lokale për t'u njohur me punën që bëjnë ins tucionet, e veçanërisht zyra për barazi
gjinore. Janë organizuar vizita të grupeve me femra në komunat tjera për t'u njohur me prak kat
e mira të ak vizimit të femrës në biznes, poli kë dhe në jetën shoqërore.
Përveç, fuqizimit të grupeve joformale, rëndësi e veçantë i është kushtuar edhe fuqizimit të
organizatave joqeveritare që veprojnë dhe punojnë në të drejtat dhe përfshirje të femrës në jetën
ins tucionale. Syri i Vizionit ka mbështetur ﬁnanciarisht përmes granteve gjithsej gjashtë
organizata të shoqërisë civile, të cilat kanë zhvilluar projekte të ndryshme që grupet në fokus
kanë pasur femrat, sidomos ato femra që janë të margjinalizuara në zonat rurale, komuniteteve
pakicë, etj.
Organizatat që janë mbështetur kanë zhvilluar programe në fuqizimin dhe përfshirjen e femrës në
vendimmarrje si në shëndetësi, edukim, mirëqenie sociale dhe në jetën ins tucionale. Këto
organizata kanë pasur takime me femra nëpër zonat e ndryshme rurale dhe urbane të të gjitha
komuniteteve, po ashtu kanë mbajtur tryeza të shumta mbi rëndësinë e përfshirjes dhe rolin e
femrës në vendimmarrje. Përpos tyre janë mbajtur edhe emisione nëpër radiot lokale me qëllim
të sensibilizimit të opinionit që femrës t'i jepet më shumë hapësirë në vendimmarrje dhe në jetën
ins tucionale dhe atë shoqërore.
Po ashtu janë publikuar edhe materiale të ndryshme siç janë broshura, ﬂayer etj, për sensibilizim
të qytetarëve dhe vetë ins tucioneve për t'i ofruar mbështetje dhe hapësirë femrave, që edhe
ato të jenë pjesë e ins tucioneve dhe të jenë ak ve në shoqëri.
Këto inicia va kanë ndikuar shumë në vëmendje të ins tucioneve dhe vetë opinionit, që të jenë
më të kujdesshme me rëndësinë dhe kujdesin që duhet treguar ndaj femrave të të gjitha
komuniteteve që jetojnë dhe veprojnë në Kosovë.
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