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MIRËSEARDHJE
Në Kosovë pothuajse ka 10.000 organizata të regjistruara të shoqërisë civile; megjithatë, hulumtimet 
tregojnë se vetëm rreth 1000 prej organizatave janë aktivë financiarisht dhe kanë programe.1 Edhe 
pse jozyrtarisht, ne praktikë organizatat përqendrohen te puna brenda komunitetit nga i cili vijnë, në 
radhë të parë nga komuniteti serb dhe shqiptar. Organizatat nga komuniteti serb merren me çështje të 
rëndësishmepër këtë komunitet, siç janë dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës, të drejtat e komuniteteve 
jo-shumicë, të drejtat gjuhësore, menaxhimi i mirë, përfaqësimi publik, raportet me institucione, 
shërbimet. Sidoqoftë, vetë komuniteti nuk di shumë për punën dhe kontributet e tyre, gjë që tregon fakti 
se 65% e qytetarëve besojnë se nuk janë fare ose nuk janë mjaft të njohur me punën e organizatave të 
shoqërisë civile, dhe deri në 73 % nuk kanë marrë pjesë në ndonjë aktivitet. Nga ana tjetër, qytetarët që 
kanë njohuri më shumë rreth punës së organizatave të shoqërisë civile kanë mendime dhe përvoja më 
pozitive, gjë që tregon se perceptimi dhe qëndrimi i përgjithshëm i komunitetit në lidhje me sektorin civil 
mund të ndryshojë kur këta të fundit të njihen me punën apo edhe marrin pjesë në të në një farë mënyre.2 

Ky katalog është njëri prej hapave drejt prezantimit dhe përafrimit të organizatave të shoqërisë civile 
nga komuniteti serb ndaj vetë komunitetit, por edhe ndaj palëve të tjera të interesuara. Katalogu i ofron 
profilet e organizatave nga komuniteti serb, duke i përfshire edhe fushëveprimet e tyre, interesimet, 
sukseset më të mëdha, si dhe burimet konkrete për informim të mëtutjeshëm. Katalogu do të rishikohet 
një herë në vit, në mënyrë që të shtohen profilet e organizatave të reja, të përditësohen profilet e 
organizatave të prezantuara dhe për t’u arkivuar profilet e organizatave që nuk janë më aktive.

Vërejtje: Organizatat janë paraqitur sipas fushëveprimit / alfabetikisht, për shkak të përdorimit më të 
lehtë të katalogut. Renditja e paraqitjes së organizatave nuk implikon rëndësinë e tyre, madhësinë apo 
kohën e ekzistimit. Përmbajtja e secilit profil është përgjegjësi e vetme e organizatës së paraqitur në 
katalog.

1 Puka, Dren, 2018, Index: Kosovar Civil Society, Pristina: KFOS, p8
2 Hulumtimi tregon se një përqindje e konsiderueshme e qytetareve dhe qytetarëve konsideron se organizatat e shoqërisë civile shërbejnë 
për interesa personale të të punësuarve, që nuk janë të pavarura në punën e tyre dhe që nuk kanë rol pozitiv në përfaqësimin dhe  
përfshirjen e qytetarëve. Më shumë për hulumtim mund të gjeni në: Radosavleviq, J Nedelkoviq, D. 2020 . Organizatat e shoqërisë civile 
në komunitetin serb në Kosovë: Mes perceptimit dhe prezantimit. Mitrovicë: Iniciativa e Re Sociale (Radosavljevic, J. Nedeljkovic, D. 2020. 
Organizacije civilnog društva u srpskoj zajednici na Kosovu: Između percepcije i prezentacije. Mitrovica: Nova društvena inicijativa). 



QENDRA PËR AVOKATINË E  
KULTURËS DEMOKRATIKE (ACDC)

ACDC është një shoqatë e profesionistëve për avokim dhe 
një organizatë hulumtuese. ACDC ka përvojë shumëvjeçare 
në fushë të sundimit të ligjit, të avokimit në proceset e 
vendimmarrjes në nivelin lokal dhe atë qendror, si dhe në 
mbështetjen e institucioneve me qëllim të tejkalimit të 
problemeve të kapaciteteve administrative, duke krijuar 
projekte që synojnë nevojat e përdoruesve të fundit.

Ne jemi: një shoqatë e profesionistëve, organizatë për 
avokim, organizatë hulumtuese ose think-tank

Selia: Mitrovica e Veriut

Zyrat e tjera: /

Viti i themelimit: 2011

Të punësuar: 9

Veprojmë në këto fusha: arsimi, menaxhimi dhe administrata 
publike, të drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit

Bashkëpunëtorët: organizatat donatore, organizatat e tjera 
të shoqërisë civile, institucionet publike, mediat, institucionet 
akademike

Bazën tonë e përbëjnë: të gjithë qytetarët, komunitetet jo-
shumicë, organizatat e tjera të shoqërisë civile, donatorët, 
organizatat ndërkombëtare, institucionet publike, mediat, 
institucionet akademike

Tri suksese tona më të mëdha:
1. Bashkëpunimi institucional i realizuar me institucionet 

gjyqësore në Kosovë; 

2. Bashkëpunimi formal i realizuar përmes Memorandumit 
shumëvjeçar për bashkëpunim me Agjencinë e Kosovës 
Kundër Korrupsionit; 

3. Më shumë se 60 projekte të zbatuara që kanë për 
qëllim ta përmirësojnë cilësinë e jetës së qytetarëve të 
Kosovës, t’i ndërtojnë kapacitetet institucionale dhe t’i 
japin rekomandime pushtetit lokal, qendror dhe palëve 
të tjera të interesuara.

@ngo_acdc

@ngo_acdc

acdc-kosovo.org

office@acdc-kosovo.org

https://www.instagram.com/ngo_acdc/
https://www.facebook.com/Ngoacdc
http://www.acdc-kosovo.org
http://office@acdc-kosovo.org




QENDRA PËR ZGJIDHJEN  
ALTERNATIVE TË KONTESTEVE 
(ADRC)

@adrc.mediation

mediation-mitrovica.org

lazar.rakic@mediation-mi-
trovica.org

ADRC është një organizatë për ofrim të shërbimeve dhe një 
organizatë hulumtuese e cila merret me sundimi të ligjit dhe 
avancim të marrëdhënieve ndëretnike mes serbëve dhe 
shqiptarëve.

Ne jemi: një organizatë për ofrim të shërbimeve; organizatë 
hulumtuese apo think-tank

Selia: Mitrovica e Veriut

Zyrat e tjera: /

Viti i themelimit: 2015

Të punësuar: 6

Veprojmë në këto fusha: sundimi i ligjit dhe administrata 
publike; ndërtimi i paqes

Bashkëpunëtorët: organizatat donatore, organizatat e tjera 
të shoqërisë civile; institucionet publike; mediat

Bazën tonë e përbëjnë: të gjithë qytetarët, institucionet 
publike

Tri suksese tona më të mëdha:
1. Trajnimi dhe licencimi i më shumë se 50 ndërmjetësve 

nga rajoni i Mitrovicës; 

2. Zgjidhja e më shumë se 1800 lëndëve gjyqësore dhe 
prokuroriale dhe ndihma e drejtpërdrejtë në zgjidhjen 
e kontestit për më shumë se 4000 qytetarë nga rajoni i 
Mitrovicës; 

3. Profilizimi i organizatës për punën hulumtuese, falë të 
cilit po punojmë në hulumtimin dhe dekonstruksionin e 
narrativeve të njëanshme te serbët dhe shqiptarët.

zana.syla@mediation-mi-
trovica.org 

https://www.facebook.com/adrc.mediation
http://mediation-mitrovica.org
mailto:lazar.rakic%40mediation-mitrovica.org?subject=
mailto:lazar.rakic%40mediation-mitrovica.org?subject=
mailto:zana.syla%40mediation-mitrovica.org%20?subject=
mailto:zana.syla%40mediation-mitrovica.org%20?subject=




AKTIV

@ngo_aktiv

@AktivMitrovica

ngoaktiv.org

office@ngoaktiv.org

AKTIVI është një organizatë për avokim dhe organizatë 
e cila merret me zhvillim të komunitetit lokal. Tri fusha në 
të cilat ne veprojmë janë: 1) Menaxhimi dhe administrata 
publike; 2) Të drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit; 3) 
Pabarazia.

Ne jemi: një organizatë për avokim, shoqatë e grupeve të 
margjinalizuara socio-ekonomike, grupe etnike,  tradicionale 
dhe autoktone 

Selia: Mitrovica e Veriut

Viti i themelimit: 2003

Të punësuar: 12

Veprojmë në këto fusha: menaxhimi dhe administrata 
publike, të drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit, pabarazia

Bashkëpunëtorët: organizatat donatore, organizatat e tjera 
të shoqërisë civile, institucionet publike, mediat

Bazën tonë e përbëjnë: të gjithë qytetarët, komunitetet jo-
shumicë, organizatat e tjera të shoqërisë civile, donatorët, 
organizatat ndërkombëtare, institucionet publike

Tri suksese tona më të mëdha:
1. Rritja e organizatës në ‘think - tank’ e cila ka ndikim në 

proces të vendimmarrjes, si në nivel lokal, ashtu dhe në 
nivel qendror dhe publikimet e së cilës kanë ndikim në 
diskurs publik; 

2. Raportet dhe propozimet e politikave që i ka prodhuar 
AKTIVI u bënë burim relevant për shumë akterë vendor 
dhe ndërkombëtarë të cilët merren me situatë në 
Kosovë; 

3. Avokimi për interesa të komunitetit serb në nivel 
qendror, si dhe hapja e temave të caktuara me 
rendësi për pozitën e komunitetit serb, që kanë 
tërhequr vëmendjen e qarkut më të gjerë të palëve të 
interesuara.

AK IV

https://twitter.com/NGO_Aktiv
https://www.facebook.com/AktivMitrovica
http://www.ngoaktiv.org
mailto:office@ngoaktiv.org




QENDRA PËR DEPOLITIZIM TË 
SHOQËRISË KOSOVARE (CDKD)

@cdkd2010

ngo-cdkd.com

nvocdkdkosovo2010@
hotmail.com

Qendra për Depolitizim të Shoqërisë Kosovare - Centar 
za Depolitizaciju Kosovskog društva (CDKD) nga Kamenica 
është një organizatë lokale jopartiake, e pavarur, 
jofitimprurëse, multietnike, e themeluar në 2005 me qëllimin 
kryesor të promovimit dhe zhvillimit të shoqërisë civile. 
Punon për të përfshirë të rinjtë dhe grupe të ndryshme të 
margjinalizuara dhe qytetarë në proceset e vendimmarrjes. 
Qëllimi i organizatës është përqendruar në zhvillimin e të 
rinjve, mbështetjen e të drejtave të personave me aftësi 
të kufizuara, integrimin e grupeve të margjinalizuara në 
shoqëri, lidhjen e institucioneve lokale dhe anëtarëve të 
komunitetit, promovimin e dialogut dhe procesin e kthimit. 
Aktivitetet e CDKD zhvillohen kryesisht në komuna ku 
përfshihen të gjitha komunitetet me theks të veçantë në 
komunitetin serb.

Ne jemi:  një organizatë për avokim, arsimim joformal të të 
rinjve

Selia: Bushincë- Novobërdë

Zyrat e tjera: Kamenica

Viti i themelimit: 2005

Të punësuar: 4
 
Veprojmë në këto fusha: zvogëlimi i varfërisë, arsimi, të 
drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit

Bashkëpunëtorët: organizatat donatore, organizatat e tjera 
të shoqërisë civile, institucionet publike, mediat

Bazën tonë e përbëjnë: komunitetet jo-shumicë, organizatat 
e tjera të shoqërisë civile, donatorët, organizatat 
ndërkombëtare, institucionet publike, mediat

Tri suksese tona më të mëdha:
1. I kemi rekrutuar dhe trajnuar 897 njerëz të rinj për 

shkrimin e biznes planeve dhe për inicimin e biznesit të 
vet, 62 prej tyre i kanë iniciuar bizneset e tyre dhe sot, 
në përgjithësi i punësojnë rreth 240 punëtorë; 

2. Përmes programeve të arsimit, trajnimet tona i kanë 
kaluar rreth 7454 nxënës të shkollave fillore dhe të 
mesme. Gjithashtu i kemi ndihmuar shkollat financiarisht 
me 145 projekte të vogla në lartësi prej 500 eurosh; 

3. Në të paktën 10 komuna, kemi punuar në zhvillimin e 
planeve të veprimit për rininë, zhvillimin ekonomik dhe 
ekologjinë. Ne kemi formuar 7 grupe pune në 7 komuna 
për pjesëmarrje më të gjerë të qytetarëve në vendime 
të rëndësishme komunale.

http://@cdkd2010
http://www.ngo-cdkd.com
mailto:nvocdkdkosovo2010@hotmail.com
mailto:nvocdkdkosovo2010@hotmail.com




QENDRA PËR PAQE DHE  
TOLERANCË (CPT)

@cptgracanica

ngocpt.org

office@ngocpt.org

Qendra për Paqe dhe Tolerancë - Centar za mir i toleranciju 
(CPT) është një organizatë për zhvillim dhe hulumtim. 
Veprojmë në kuadër të: 1. promovimeve, zhvillimit dhe 
mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe tëtë drejtave të 
komuniteteve. 2. mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm: 
shkatërrimi i mjedisit në Kosovë i arrin ato shkalla të cilat 
drejtpërdrejtë i vënë nën pikëpyetje të drejtat e qytetarëve 
dhe sigurinë e komunitetit. Andaj angazhimi ynë ka qenë i 
domosdoshëm. 3. menaxhimit dhe administratës publike: 
angazhimi në ndërtimin e aparatit efikas dhe politikisht të 
drejtë të administratës, me përqendrim të vetëqeverisja 
lokale, është një nga qëllimet tona themelore. 4. ndërtimit të 
paqes dhe rimëkëmbjes së punës: mbijetesa e popullit serb 
dhe të komuniteteve të tjera jo-shumicë, nuk do të jetë e 
mundshme pa paqe dhe zhvillim ekonomik.

Ne jemi:  një organizatë për avokim, organizatë hulumtuese 
apo think-tank

Selia: Graçanicë

Zyrat e tjera: Prishtinë

Viti i themelimit: 2002

Të punësuar: 8

Veprojmë në këto fusha: të drejtat e njeriut, drejtësia 
tranzicionale dhe ballafaqimi me të kaluarën, mjedisi dhe 
zhvillimi i qëndrueshëm, menaxhimi dhe administrata 
publike, ndërtimi i paqes dhe rimëkëmbja e punës

Bashkëpunëtorët: Organizatat donatore, institucionet 
publike

Bazën tonë e përbëjnë: komunitetet jo-shumicë

Tri suksese tona më të mëdha:
1. Kontributi në një numër të madh të projekteve 

infrastrukturore në mbarë Kosovë; 

2. Projekti “Përfshirja e të diplomuarve...”, praktika për 240 
të diplomuar; 

3. Procesi i fuqizimit të vetëqeverisjeve lokale dhe 
mbështetja procesit të decentralizimit.

https://www.facebook.com/cptgracanica
http://www.ngocpt.org
http://office@ngocpt.org




QENDRA PËR AFIRMIM  
SHOQËROR TË TË RINJVE (CSAY)

@CSAY Ranilug

ngocsay.org

csay.rng@gmail.com

@csayranilug

Qendra për Afirmim Shoqëror të të Rinjve është një 
organizatë e cila merret, para se gjithash me të rinjtë, duke 
e përfshirë rininë në të gjitha sferat e shoqërisë moderne, 
me qëllim që rinia të bëhet shtylla kryesore e zhvillimit të 
qëndrueshëm të shoqërisë sonë. 

Ne jemi: një organizatë për zhvillim, organizatë për avokim, 
kulturë dhe art, organizatë shoqërore dhe rekreative.

Selia: Ranillug 

Zyrat e tjera: /

Viti i themelimit: 2011

Të punësuar: 15

Veprojmë në këto fusha: të drejtat e njeriut dhe sundimi i 
ligjit, rritja ekonomike dhe punësimi, kultura dhe zhvillimi i 
shoqërisë demokratike

Bashkëpunëtorët: organizatat donatore, organizatat e tjera 
të shoqërisë civile

Bazën tonë e përbëjnë: komunitetet jo-shumicë

Tri suksese tona më të mëdha:
1. Jemi bërë e vetmja organizatë e shoqërisë civile në 

Ranillug e cila merret me problemet e të rinjve; 

2. Në fushën e kulturës kemi rezultate të dalluara; 

3. Në bashkëpunim me donatorët kemi arritur t’ia 
mundësojmë një grupi të të rinjve aftësimin profesional 
dhe praktikën në punën e administratës komunale në 
Ranillug në kohëzgjatje prej 1 vjet.

https://www.facebook.com/csay.ranilug
http://www.ngocsay.org
mailto:csay.rng@gmail.com
http://@csayranilug




KOMUNIKIMI PËR ZHVILLIM 
TË SHOQËRISË (CSD)

@csdkosovo

@csdkosovo

csdkosovo.org

csdkosovo@gmail.com

Komunikimi për Zhvillim të Shoqërisë  (CSD) ‘është një lokal 
jopartiak, i pavarur, jofirimprurës, i themeluar me qëllim 
për të promovuar dhe punuar në ndërtimin e shoqërisë 
civile, zhvillimin e të rinjve, avokimin për njerëzit me aftësi 
të kufizuara, integrimin e grupeve margjinale në shoqëri, 
në lidhjen e institucioneve lokale dhe qytetarëve dhe 
promovimin e procesi i kthimit dhe dialogut. CSD ka një 
tendencë të fortë që shoqëria civile të pranohet si një 
partner strategjik konstruktiv në komunitetet e saj dhe të 
jetë një pjesëmarrës i rëndësishëm në vendimmarrjen në 
proceset socio-ekonomike dhe politike. 

Ne jemi: një organizatë për avokim

Selia: Graçanicë

Zyrat e tjera: /

Viti i themelimit: 2001

Të punësuar:  5

Veprojmë në këto fusha: inkurajimi i pjesëmarrjes së të rinjve, 
promovimi i të drejtave të njeriut dhe të të drejtave dhe lirive 
të pakicave si vlera themelore të demokracisë qytetare, 
promovimi i tolerancës si model themelor i sjelljes, fuqizimi 
i kapaciteteve të të rinjve përmes programit të arsimit 
joformal, ndikimi te vendimmarrësit, qytetarët dhe mediat

Bashkëpunëtorët: organizatat donatore, organizatat e tjera 
të shoqërisë civile, institucionet publike, mediat 

Bazën tonë e përbëjnë:  qytetarët dhe qytetaret, 
komunitetet jo-shumicë

Tri suksese tona më të mëdha:
1. Më shumë se 200 projekte të zbatuara me sukses; 

2. Fushata e suksesshme – dil dhe voto në vitin 2009 dhe 
kontributi maksimal në themelimin e Komunës së re të 
Graçanicës (asistimi rreth rregullimin te brendshëm dhe 
administratës në tërësi); 

3. Mbështetja Zyrës së Komisionerit për Gjuhët në 
zbatimin e disa analizave të rëndësishme në terren, 
përmes metodës “klienti i fshehte”, por edhe përmes 
modifikimit të mekanizmave të ankimit dhe krijimi i 
qasjes inovative në po të njëjtin mekanizëm (aplikacioni 
“language oficer”).

@csdkosovo

https://www.instagram.com/csdkosovo/
https://www.facebook.com/csdkosovo
http://www.csdkosovo.org
mailto:csdkosovo@gmail.com
https://twitter.com/csdkosovo




QENDRA PËR ZHVILLIM TË 
GRAVE (CWD)

@cwd_centar_za_ 
razvoj_zena

@centarzarazvojzena

cwdkosovo.org

cwd.office.mitrovica@
gmail.com 

Qendra për Zhvillim të Grave është një organizatë e cila 
përmes avancim të grave dhe të të rinjve të papunësuar, 
merret me fuqizimin e të drejtave të njeriut, në mënyrë 
që grupeve të cekura t’ua mundësojë të jenë aktive në 
punë. Përmes trajnimeve, hulumtimeve, vullnetarizmit dhe 
aktivizmit merremi me çështjet e personave me invaliditet 
të gjinisë femërore dhe të të rinjve që janë joaktivë në punë. 
Përmes disa aktiviteteve të përshkruara së fundi, organizata 
merrej me çështjet e personave që janë privuar nga liria dhe 
të cilët po e mbajnë dënimin për vepra të caktuara penale, 
andaj përmes edukimit edhe trajnimeve, kemi punuar me 
popullatën e cekur në zvogëlimin e dhunës ndaj grave dhe 
fuqizimin e kapaciteteve aktuale personale për gjetjen e 
punës, me qëllim të ri-integrimit dhe ri-socializimit adekuat 
pas mbajtjes së dënimit.

Ne jemi: një organizatë e grave, organizatë për avokim, 
shoqatë e grupeve socio-ekonomikisht të margjinalizuara 

Selia: Mitrovica e Veriut

Zyrat e tjera: /

Viti i themelimit: 2014

Të punësuar: 5

Veprojmë në këto fusha: të drejtat e njeriut dhe sundimi i 
ligjit, barazia gjinore, rritja ekonomike dhe punësimi 

Bashkëpunëtorët: organizatat donatore, organizatat e tjera 
të shoqërisë civile, ndërmarrjet private, mediat

Bazën tonë e përbëjnë: të gjithë qytetarët, komunitetet jo-
shumicë, organizatat e tjera të shoqërisë civile, donatorët, 
organizatat ndërkombëtare, institucionet publike, mediat, 
ndërmarrjet private

Tri suksese tona më të mëdha:
1. Edukimi i 40 grave të papunësuara i zbatuar me sukses 

gjatë procesit të rikualifikimit për punën e dados; 

2. Hulumtimet e publikuara me temë të barazisë gjinore 
përmes punës me institucione dhe zyrtarë për barazi 
gjinore dhe rekomandimet e dhëna për avancimin e 
barazisë gjinore përmes kornizës institucionale; 

3. Trajnimet e zbatuara për të rinjtë me temë të punës 
vullnetare dhe përfshirja në proces të marrjes së 
vendimeve në nivel lokal.

https://www.instagram.com/cwd_centar_za_razvoj_zena/
https://www.instagram.com/cwd_centar_za_razvoj_zena/
https://www.facebook.com/centarzarazvojzena
http://www.cwdkosovo.org
mailto:cwd.office.mitrovica@gmail.com 
mailto:cwd.office.mitrovica@gmail.com 




DOMOVIK

@ngodomovik

@ngodomovik

domovik.org

office@domovik.org

Domoviku avokon për realizimin e të drejtave, avancimin e 
pozitës dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së fëmijëve dhe 
të të rinjve. Veprimi i organizatës është përqendruar ndaj 
promovimit e vlerësimit të barabartë të çdo fëmije dhe të 
barazisë së tij juridike dhe shoqërore; ndaj mbështetjes së 
politikave publike të mundësive të barabarta, barazisë në 
shanset e çdo fëmije, pa marrë parasysh përkatësinë e tij 
ndonjë komuniteti, statusin social të tij dhe karakteristikat e 
ngjashme.

Ne jemi:  një organizatë me vizion për një shoqëri të sigurt 
dhe gjithëpërfshirëse, e cila e mundëson zhvillimin e 
potencialeve të fëmijëve dhe të të rinjve, avancimin e pozitës 
së tyre dhe përmirësimin e cilësisë së jetës

Selia: Mitrovica e Veriut

Zyrat e tjera: /

Viti i themelimit: 2009

Të punësuar: 9

Veprojmë ne këto fusha: arsimi, sundimi i të drejtave të 
fëmijës dhe të njeriut, mbrojtja e fëmijëve

Bashkëpunëtorët: organizatat rajonale dhe lokale të 
shoqërisë civile, institucionet publike, grupet e të rinjve, 
organizatat donatore 

Bazën tonë e përbëjnë: adoleshentët dhe të rinjtë, 
vullnetarët, profesionistët dhe akterët shoqërorë në 
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve 

Tri suksese tona më të mëdha:
1. Grupi i fuqizuar i liderëve të rinj; 

2. Mekanizmat e avancuara për realizim të të drejtave të 
fëmijëve në nivel lokal;  

3. Qendrat për këshillim për nënë e fëmijë të vendosura në 
shtëpitë e shëndetit.

@ngodomovik

https://www.instagram.com/ngodomovik/
https://www.facebook.com/NGODomovik
http://www.domovik.org
mailto:office@domovik.org
https://twitter.com/NGODomovik




FORUM FOR DEVELOPMENT AND 
MULTIETHNIC COLLABORATION 
(FDMC)

@fdmc_kosovo

@FDMC

fdmckosovo.org

fdmcgrac@gmail.com

FDMC është një organizatë e cila e promovon zhvillimin e 
shoqërisë civile, të drejtat e njeriut dhe të komuniteteve 
në baza demokratike. FDMC-ja bashkëpunon me grupe 
të ndryshme etnike përmes proceseve konsultative dhe 
aktiviteteve. Parimet kryesore të FDMC-së janë: toleranca, 
krijimi i partneriteteve me organizatat e tjera shumicë, si 
dhe njerëzit/ punëtorët, që janë baza dhe vlera kryesore e 
kësaj organizate. Aktivitetet e FDMC-së përqendrohen te 
fuqizimi i sektorit të OJQ-ve, duke u ofruar ndihme teknike 
dhe informata vetëqeverisjeve lokale dhe qytetarëve në 
sferën e ndërlidhjes, transparencës, promovimit, avokimit për 
politika publike, rrjetëzimit të OJQ-ve dhe të koordinimit të 
OJQ-ve në projektet e përbashkëta, dhe përmes sigurimit të 
shërbimeve, siç janë informimi publik, dialogu dhe procesi i 
pajtimit të komuniteteve në Kosovë. 

Ne jemi:  një organizatë për zhvillim, organizatë për avokim, 
shoqatë e grupeve socio-ekonomikisht të margjinalizuara

Selia: Graçanicë

Zyrat e tjera: /

Viti i themelimit: 2016

Të punësuar: 11

Veprojmë në këto fusha: arsim, transparenca, të drejtat e 
njeriut dhe sundimi i ligjit, kultura dhe zhvillimi lokal, zhvillimi i 
politikave, puna me grupe të cenuara

Bashkëpunëtorët: organizatat donatore, organizatat e tjera 
të shoqërisë civile, institucionet publike 

Bazën tonë e përbëjnë: Të gjithë qytetarët
 
Tri suksese tona më të mëdha:

1. Hapja e Qendrës së Energjisë Qytetare në Graçanicë 
dhe puna në politika dhe hulumtime të ndryshme; 

2. Mbështetja e personave të zhvendosur nëpër qendra 
kolektive në kërkim të zgjidhjeve të përhershme; 

3. Mbështetja e qendrave shëndetësore në avancim të 
cilësisë së shërbimeve.

@fdmc_kosovo

https://www.instagram.com/fdmc_kosovo/
https://www.facebook.com/FDMC-2549874095085136
http://www.fdmckosovo.org
http://fdmcgrac@gmail.com
https://twitter.com/FDMC_Kosovo




QENDRA HUMANE MITROVICË  
(HCM)

@HumaniCentarMitrovica

humanicentarmitrovica.
info 

humanicentarmitrovica@
gmail.com 

Qendra Humane Mitrovicë është organizatë hulumtuese dhe 
organizatë e cila merret me siguri njerëzore të monitoruar 
nga programi i UNDP-së. QHM (HCM) vepron kryesisht 
në fushat e sigurisë njerëzore të cilat përfshijnë: sigurinë 
ekonomike, sigurinë e ushqimit, sigurinë shëndetësore, 
sigurinë ekologjike, sigurinë personale, sigurinë e komunitetit, 
sigurinë politike. QHM është shumë aktive në fushën e 
transparencës dhe antikorrupsionit, që në një kuptim më të 
gjerë janë pjesë e sigurisë njerëzore. 

Ne jemi:  një shoqatë e profesionistëve, organizatë 
hulumtuese apo think-tank, organizatë e cila merret me 
siguri njerëzore 

Selia: Mitrovica e Veriut 

Zyrat e tjera: /

Viti i themelimit: 2014

Të punësuar: 2-4

Veprojmë në këto fusha: mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm, 
ulja e rreziqeve nga katastrofat, siguria njerëzore e 
monitoruar nga programi i UNDP-së

Bashkëpunëtorët: organizatat donatore, organizatat e tjera 
e shoqërisë civile, institucionet publike, mediat 

Bazën tonë e përbëjnë: të gjithë qytetarët, institucionet 
publike, mediat

Tri suksese tona më të mëdha:
1. Hulumtimi rreth qëndrimeve të serbëve dhe të 

shqiptarëve në Veri të Kosovës për siguri, pas 
nënshkrimit të Marrëveshjes së Brukselit; 

2. Securumeter - Indeksi i situatës së sigurisë në komunat 
me shumicë serbe; 

3. Liqeni i pastër.

https://www.facebook.com/humanicentar.mitrovica.7
http://www.humanicentarmitrovica.info 
http://www.humanicentarmitrovica.info 
mailto:humanicentarmitrovica@gmail.com 
mailto:humanicentarmitrovica@gmail.com 




INSTITUTE FOR TERRITORIAL  
ECONOMIC DEVELOPMENT  
(INTER)

@in4ted

@regionalnirazvoj

regionalnirazvoj.org

office@regionalnirazvoj.
org

InTER është një think-tank i pavarur joqeveritar, me mision 
të promovimit dhe të avancimit të zhvillimit shoqëroro-
ekonomik territorial në vendet e Ballkanit Perëndimor. 

Ne jemi: një organizatë hulumtuese apo think-tank 

Selia: Zubin Potok

Zyrat e tjera: Mitrovica e Veriut
Viti i themelimit: 2007

Të punësuar: 3

Verojmë në këto fusha: zhvillimi socio-ekonomik rajonal dhe 
lokal, decentralizimi dhe menaxhimi, administrata publike, 
zhvillimi i sektorit privat, zhvillimi i turizmit 

Bashkëpunëtorët: organizatat donatore, organizatat e tjera 
të shoqërisë civile, institucionet publike, ndërmarrjet private, 
mediat 

Bazën tonë e përbëjnë: të gjithë qytetarët, institucionet 
publike, ndërmarrjet private

Tri suksese tona më të mëdha:
1. Analiza e efekteve të zbatimit të marrëveshjeve të 

Brukselit ; 

2. Analiza e punës së komunave dhe institucioneve 
publike në hapësirën e katër komunave në Veri të 
Kosovës; 

3. Zhvillimi i turizmit në Kollashin të Ibrit.

@Institute4TED

https://www.instagram.com/in4ted/
https://www.facebook.com/regionalnirazvoj
http://www.regionalnirazvoj.org
http://office@regionalnirazvoj.org
http://office@regionalnirazvoj.org
https://twitter.com/Institute4TED




NANSEN DIALOGUE  
MITROVICA

@NansenDialogueMitro-
vica

nansen-dialogue.net

aleksandar.ndck@
nansen-dialogue.net

Nansen Dialogue Mitrovica së bashku me qendrat e tjera 
Nansen që ishin aktivë në Kosovë dhe në rajon, më shumë 
se dy dekada punon në ndërtimin e shoqërisë shumetnike, 
përmes dialogut aktiv.

Ne jemi: në thelb një organizatë për pajtim, dialog dhe 
ndërmjetësim, por përveç kësaj merremi edhe me punë 
hulumtuese, think-tank dhe zhvillim, në dritën e dialogut dhe 
të pajtimit

Selia: Mitrovica e Veriut

Zyrat e tjera: /

Viti i themelimit: 2003

Të punësuarit: 4

Veprojmë në këto fusha: të drejtat e njeriut dhe sundimi i 
ligjit, ndërtimi i paqes, marrëdhëniet ndëretnike dhe pajtimi 
Bashkëpunëtorët: organizatat donatore, organizatat e tjera 
të shoqërisë civile 

Bazën tonë e përbëjnë: të gjithë qytetarët, komunitetet jo-
shumicë, institucionet akademike

Dy sukseset tona më të mëdha:
1. Dhjetëra mijëra njerëz në Kosovë që kanë kaluar nëpër 

aktivitete të qendrës Nansen; 

2. Organizimi shumetnik në të cilin punojnë shqiptarët dhe 
serbët.

https://www.facebook.com/NansenDialogueMitrovica
https://www.facebook.com/NansenDialogueMitrovica
http://www.nansen-dialogue.net
http://aleksandar.ndck@nansen-dialogue.net
http://aleksandar.ndck@nansen-dialogue.net


REUNION
ten yars after the war



INICIATIVA E RE SOCIALE (NSI) 

@nsimitrovica

@newsocialinitiative

newsocialinitiative.org

office@newsocialinitiative.
org

Iniciativa e Re Sociale (NSI) është një organizatë e shoqërisë 
civile që inkurajon pjesëmarrjen e komuniteteve shumicë 
në ngjarje shoqërore dhe politike dhe rrit besimin midis 
komuniteteve duke mbështetur proceset e ballafaqimit 
me të kaluarën dhe normalizimin e marrëdhënieve midis 
Prishtinës dhe Beogradit. NSI ndjek një vizion të një shoqërie 
gjithëpërfshirëse të ndërtuar mbi besimin dhe respektin 
midis komuniteteve të saj, në të cilën qytetarët marrin pjesë 
aktivisht në shoqëri dhe qeverisjen e saj.

Ne jemi: një organizatë e shoqërisë civile, organizatë 
hulumtuese / think-tank 

Selia: Mitrovica e Veriut

Zyrat e tjera: /

Viti i themelimit: 2015

Të punësuarit: 9

Veprojmë në këto fusha: të drejtat e njeriut, sundimi i ligjit, 
pabarazia, ndërtimi i paqes dhe besimit

Bashkëpunëtorët: organizata donatore, organizata të 
shoqërisë civile dhe institucione publike

Bazën tonë e përbëjnë: qytetarë, komunitetet jo-shumicë

Tri suksese tona më të mëdha:
1. Duke punuar në rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve 

në procese të marrjes së vendimeve, janë krijuar 4 ueb 
platforma (e-komunat) në kuadër të të cilave ekzistojnë 
mekanizmat e pjesëmarrjes së qytetarëve “Pyetni 
kryetarin e komunës (kryebashkiakun)” dhe “Sistemi 
48h”; 

2. Duke punuar në fushën e ndërtimit të besimit mes 
komuniteteve në Kosovë, është krijuar platforma unike 
digjitale për ndërtimin e besimit në Kosovë “Kosovo 
TrustbuildingPlatform”; 

3. Duke punuar në dhënien e kontributit në normalizim 
të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, janë 
publikuar disa analiza dhe një serë rekomandimesh, 
të bazuara në prova, është mundësuar shkëmbimi i 
hapur i mendimeve dhe qëndrimeve për normalizimin e 
marrëdhënieve në procestë negociatave

@nsimitrovica

NEW SOCIAL INITIATIVE

https://www.instagram.com/nsimitrovica/
https://www.facebook.com/newsocialinitiative
http://www.newsocialinitiative.org
http://office@newsocialinitiative.org
http://office@newsocialinitiative.org
https://twitter.com/NSIMitrovica




AKTIVITETI RINOR PARTESH  
(OPA)

@NVOOmladinska 
ParteskaAktivnosti

csay.rng@gmail.com

Aktiviteti Rinor Partesh është organizatë rinore. Vepron 
në kuadër të tri fushave: vullnetarizmi i të rinjve, edukimet 
kulturore dhe sportive të të rinjve.

Ne jemi:  një organizatë rinore,e kulturës, artit, organizimit 
social dhe rekreativ

Selia: Partesh

Zyrat e tjera: /

Viti i themelimit: 2011

Të punësuar: 3

Veprojmë në këto fusha: mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm 
(duke i përfshirë edhe ndryshimet klimatike, ujin dhe 
sanitimin)

Bashkëpunëtorët: organizatat donatore, organizatat e tjera 
të shoqërisë civile, institucionet publike, mediat, programet 
Erasmus +

Bazën tonë e përbëjnë: Organizatat e tjera të shoqërisë 
civile, donatoret

Tri suksese tona më të mëdha:
1. Vullnetarizmi në natyrë, angazhimi i të rinjve për ta 

pastruar pyllin; 

2. Organizator i Etno festivalit Gllaviçica(Glavičica), 
projekti vazhdon për 6 vjet; 

3. Iniciatori i  turneut veror në futboll i cili zgjat 8 vjet.

https://www.facebook.com/NVO-Omladinska-Parteska-Aktivnost-481022688742314
https://www.facebook.com/NVO-Omladinska-Parteska-Aktivnost-481022688742314
mailto:csay.rng@gmail.com




Organizata “Ruka Ruci” (Udruženje žena  za pružanje 
pomoći “Ruka Ruci”) është organizatë e grave dhe 
organizatë për ofrim të shërbimeve.

Ne jemi:  një organizatë e grave, organizatë për ofrim të 
shërbimeve

Selia: Llap Sello 

Zyrat e tjera: Uglarë

Viti i themelimit: 1999

Të punësuar: 4 

Veprojmë në këto fusha: arsimi, të drejtat e njeriut dhe 
sundimi i ligjit, zhvillimi ekonomik dhe punësimi 

Bashkëpunëtorët: organizatat donatore, organizatat e 
shoqërisë civile dhe institucionet publike, mediat

Bazën tonë e përbëjnë: komunitetet jo-shumicë

Suksesi ynë më i madh:
1. Mbrojtja dhe avancimi i të drejtave të grave dhe të 

njeriut (gratë në politikë, ekonomi dhe mbrojtja nga 
dhuna në familje) 

SHOQATA E GRAVE PËR OFRIM TË 
NDIHMËS

@Ruka Ruci

rikalonevenka@yahoo.com 

https://www.facebook.com/nevenka.rikalo
mailto:rikalonevenka@yahoo.com 




E DREJTA E GRAVE 

E Drejta e Grave përqendrohet në të drejtat e njeriut, e 
veçanërisht në të drejtat e grave dhe të grupeve të tjera të 
ndjeshme siç janë gratë nga komunitetet jo-shumicë, gratë 
me invaliditet, vajzat dhe viktimat e dhunës në baza gjinore 
dhe të dhunës në familje. .  

Ne jemi:  një organizatë e grave, organizatë për ofrim të 
shërbimeve të specializuara, organizatë për përfaqësim-
avokim për të drejta të njeriut dhe ndryshime demokratike 
në shoqëri

Selia:Mitrovica e Veriut

Zyrat e tjera: /

Viti i themelimit: 2003

Të punësuar: 4 dhe 26 vullnetare dhe vullnetarë 

Veprojmë në këto fusha: të drejtat e njeriut dhe sundimi i 
ligjit, barazia gjinore dhe dhuna ndaj grave, ndërtimi i paqes

Bashkëpunëtorët: organizatat donatore, organizatat e tjera 
të shoqërisë civile, institucionet lokale dhe qendrore, mediat 

Bazën tonë e përbëjnë: gratë – përfituese, anëtaret dhe 
vullnetaret, gratë nga mediat, gratë nga jeta publike dhe 
politike, duke mos i përjashtuar burrat që janë të ndjeshëm 
ndaj gjinisë dhe që janë pjesëmarrës aktiv në luftë për 
barazi

Tri suksese tona më të mëdha:
1. Pjesëmarrja në zhvillimin e strategjive për luftimin e 

dhunës në familje dhe hartimin e ligjeve, strategjive dhe 
planeve të veprimeve për barazinë gjinore. Avokimi i 
përfshirjes së Konventës së Stambollit në Kushtetutën 
e Kosovës dhe zbatimi i vazhdueshëm i parimeve të saj 
brenda kornizës ligjore të Kosovës;  

2. Themelimi i Qendrës për sigurimin e shërbimeve të 
specializuara që mbështesin viktimat e dhunës gjinore 
dhe familjare. Sigurimi i shërbimeve të mbështetjes 
psiko-sociale, ndihma juridike dhe ndihma e ri-
integrimit për më shumë se 1.000 përfitues;  

3. Puna aktive për ndryshimin e normave patriarkale midis 
qytetarëve, si dhe në institucione përmes fushatave 
mediatike, tryezave të rrumbullakëta, aksioneve në 
rrugë, shfaqjeve artistike mbi barazinë gjinore dhe 
dhunës ndaj grave, të cilat kontribuan në ndryshimin e 
qëndrimeve, përparimin e dukshëm të grave në shoqëri, 
si dhe raportimi i dhunës në bazë gjinore dhe në familje.

@nvo_zenskopravo

@zenskopravo028

tinasimic2003@yahoo.com 

https://www.instagram.com/nvo_zenskopravo/
https://www.facebook.com/zenskopravo028
http://tinasimic2003@yahoo.com 








NEW SOCIAL INITIATIVE

Hapësirë e hapur dhe dinamike për diskutim, mes serbëve dhe midis serbëve dhe komuniteteve të tjera në Kosovë. 
Qëllimi i projektit të Fondacioni të Kosovës për Shoqëri të Hapur(KFOS) "Demokracia, Hapja dhe Perspektiva e 
Komunitetit Serb në Kosovë "- HAPUR,  është ndikimi në një kuptim më të mirë dhe përmirësimi i pozitës së komunitetit 
serb. Pjesë e këtij projekti është katalogu i Organizatave të Shoqërisë Civile në Komunitetin Serb në Kosovë i cili ka për 
qëllim informimin më të mirë të qytetarëve për punën e organizatave të shoqërisë civile. Përmbajtja e secilit profil është 
përgjegjësi e vetme e organizatës së paraqitur në katalog dhe nuk përfaqëson pikëpamjet e KFOS-it ose 
Iniciatives së Re Sociale dhe Qendrës për Zhvillimin e Bashkëpunimit Shumë-etnik, të cilët kontribuan në katalog.
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