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INICIATIVA KOSOVARE PËR STABILITET

KOSOVAR STABILITY INITIATIVE

Festa me fëmijët e punëtorëve të sektorit 

privat, veçanërisht atyre që kanë humbur nga 

një prind në vendin e punës



Kush jemi ne

Misioni i Iniciativës Kosovare për Stabilitet (IKS) është të kontribojë në

avancimin e mirëqenies së qytetarëve të Kosovës përmes hulumtimeve

empirike, nxitjen e politikbërjes së mirëinformuar, ngritjes së vetëdijes qytetare,

bashkëpunimit rajonal, avokimit dhe rrjetizimit.

Vizioni i Iniciativës Kosovare për Stabilitet (IKS) është që të bëhet një 

insitut kërkimor dhe zhvillimor i rëndësishëm në angazhimin e tij për 

qeverisje të mirë dhe drejtësi sociale në Kosovë.”“ 
‘Okarina - tingulli i bukur i antikës’
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Iniciativa Kosovare për Stabilitet - IKS është institut kërkimor dhe zhvillimor i pavarur, jo profitabil që 

fokusohet në hulumtime empirike dhe analiza të zhvillimeve shoqëroro-ekonomike në Kosovë. E 

themeluar në vitin 2004, IKS ofron hulumtime inovative dhe të ndërlidhura me politika relevante, me 

qëllim të inicimit të debateve mbi çështje të rëndësishme për zhvillimin e ardhshëm të Kosovës. Ne 

besojmë që debatet rreth politikave publike të bazuara në fakte përbëjnë themelin e një vendim-marrje 

demokratike. 

Që nga themelimi, puna e IKS-it është angazhuar për çështje si qeverisja e mirë, zhvillimi ekonomik, 

planifikimi urban, papunësia dhe të rinjtë, reforma e administratës publike, dialogu social, anti-korrupsioni 

dhe korrupsioni në procesin e rindërtimit të pas luftës, mbrojtja e ambientit, arsimi, imazh i Kosovës dhe 

trashëgimia kulturore.



Dialogu social përfshin të gjitha llojet e negocimit, konsultimit ose shkëmbimit të

informacionit ndërmjet përfaqësuesve të Qeverisë, punëdhënësve dhe punëtorëve për

çështjet me interes të përbashkët në lidhje me politikat ekonomike dhe sociale.

“Përkrahje Partnerëve Social” (PPS) është një projekt i financuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë

dhe e implementuar nga një konsorcium partnerësh nën drejtimin e Iniciativës Kosovare për Stabilitet, në

bashkëpunim më Friedrich Ebert Stiftung Pristina, Odën Ekonomike të Kosovës, Sindikatën e Pavarur të

Energjitikës së Kosovës, Sindikatën e Pavarur të Metalistëve të Kosovës, organizatën spanjolle Fundacio'

Pau i Solidaritat dhe Qendrën Kosovare për Studime Gjinore.

Ky projekt synon të rrisë cilësinë e dialogut social në vend. Për këtë, që prej fillimit të implementimit në

nëntor 2013 e deri më sot, projekti ka bashkëpunuar me aktorët më të rëndësishëm të këtij sektori, për t'i

mbështetur në një varg reformash që krijojnë parakushte për dialog kuptimplotë dhe efektiv.

Dialogu social në Kosovë zhvillohet në formë tripalëshe, me sindikatat në njërën anë, organizatat e

punëdhënësve në anën tjetër dhe Qeverinë si ndërmjetëse në proces – ndryshe të quajtur si tre partnerët

social.

Projekti ka ndihmuar sindikatat më një sërë punëtorish për të

rritur aftësitë e tyre në tërheqjen e anëtarësisë së re, për hartimin

dhe zbatimin e projekteve dhe mirë-menaxhimin e financave.

Gjithashtu, deri në përfundimin e projektit në shkurt 2016,

sindikatat do të mbështeten edhe në hartimin e planeve

strategjike.

Është më rëndësi edhe krijimi i kushteve për reformë sindikale, gjë

që projekti ka menduar të adresojë përmes mbështetjes së

amandamentimit të statutit të konfederatës së vetme ekzituese në

Kosovë, e cila bashkon nën ombrellën e saj një numër

të madh sindikatash të pavarura.

Dialogu social

Për çka angazhohemi ne?
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Dorëzimit i ID kartelave 

sindikaliste të anëtarsimit

Dorëzimi i manualit të 

trajnimit për dialog social



Organi ku ndodh dialogu social është Këshilli Ekonomik Social (KES), i cili ka përfituar mbështetje teknike

të vazhdueshme prej projektit PPS.

Nëpërmjet kësaj mbështetjeje janë përpunuar dy dokumente shumë të rëndësishme: Plani strategjik katër

vjeçar i KES-it dhe koncept-dokumenti për plotësim ndryshimin e ligjit për Këshillin Ekonomik Social. Po

ashtu, këshilli është tashmë i pajisur më një uebfaqe, me të cilën mund t'i qaset publikut.

Një pjesë e mbështetjes është kanalizuar edhe drejt Ministrisë së Punës dhe Mirëqënies Sociale, së cilës

projekti PPS i ka vënë në dispozicion ekspertizën dhe suportin logjistik në procesin e amandamentimit të

dy ligjeve shumë të rëndësishme: Ligjit të punës dhe ligjit për Këshillin Ekonomik Social.

Asistenca për partnerët social është kompletuar edhe me shkëmbim eksperiencash me vendet

perëndimore, qoftë kjo përmes trajnimeve, por edhe nëpërmjet tri vizitave studimore. E para e fokusuar

në dialog social u zhvillua në Gjermani; e dyta e fokusuar në shkëmbim eksperiencash me homologun e

KES-it u zhvillua në Hollandë; e treta e fokusuar në reformën sindikale

u zhvillua në Republikën Çeke.

Megjithatë, puna më e rëndësishme e projektit është fokusuar tek

informimi i publikut, veçanërisht punëtorëve, për çështje të të

drejtave të punës, shëndetit dhe sigurisë në punë, si edhe dialogut

social. Projekti ka

një forum të përditësuar

(http://partneretsocial.org/Al/forum/) ku ndan

opinione mbi temat e punës dhe punësimit, por edhe

ka organizuar debate publike dhe debate

televizive për temat e sipër-përmendura.
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Punëtoria për planifikimin 

strategjik të KES-it

Vizita studimore në 

Republikën e ekisëÇ

Debatit mbi 

kontratën kolektive 

në Klan Kosova

Për çka angazhohemi ne?



Qeverisja e mirë

Gjatë viteve të fundit, me mbështetjen e Ambasadës Britaneze në Kosovë, IKS ka

zhvilluar aktivitete fokusuar në ngritjen e kapaciteteve në tri Ministritë e linjës

(Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministra e Tregtisë dhe Industrisë, dhe

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural) dhe Zyrës së Kryeministrit në zhvillimin e

politikave të reja dhe legjislacionit.

Një rezultat i këtij angazhimi ka qënë miratimi i koncept - dokumentit për revitalizimin e pemëtarisë, 

perimtarisë dhe stallave – mundësitë e reja në zhvillimin e sektorëve të hortikulturës dhe blegtorisë në 

ekonomitë familjare për vitet 2015 – 2017.

Një tjetër arritje ishte ajo e hartimit të “Udhëzuesit për procesin e hartimit të politikave dhe legjislacionit 

në Qeverinë e Republikës së Kosovës”, realizuar në bashkëpunim me Zyrën e Kryeministrit dhe partnerët e

linjës. Qëllimi i udhëzuesit është të mundësojë që ekspertët, zyrtarët dhe qytetarët, të cilët janë të kyçur në

procesin e përpilimit të politikave dhe hartimit të legjislacionit, të njohin sa më mirë rregullat dhe

procedurat e hartimit të tyre, si edhe të ndihmojë zyrtarët kosovarë gjatë procesit të hartimit, diskutimit

dhe miratimit të legjislacionit e politikave, dhe të ndikojë në eliminimin e praktikës së mos-bërjes të

analizave paraprake për hartimin e këtyre dokumentave kyçe.

Prej majit 2015, përmes ndihmës së Ambasadës Britaneze, IKS po

mbështet më tej me ekspertizë teknike Ministrinë e Punës dhe

Mirëqënies Sociale në amandamentimin e legjislacionit të lidhur

më punën dhe puënsimin, përpjekje e cila komplementon

angazhimin e nisur me projektin “Përkrahje Partnerëve Social”.

Së fundmi, IKS është duke

përkrahur departamentin për

regjistrim dhe ndërlidhje me OJQ-të në procesin e zhvillimit të koncept

dokumentit mbi plotësim/ndryshimin e ligjit për lirinë e asocii

mit në OJQ, si dhe në procesin e plotësim/ndryshimit të Ligjit

të sipërpërmendur., si dhe në procesin e plotësim/ndryshimit të

Ligjit të sipërpërmendur.
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Punetoria e KES, Durres.  

Për çka angazhohemi ne?



IKS ka një rol kyç në luftën kundër korrupsionit, nga monitorimi i shërbimit publik,

dononcimin e rryshfeteve dhe ndërgjegjësimit, duke kontribuar në implementimin e

instrumenteve internacionale kundër-korrupsionit.

ANTICORRP është një projekt hulumtimi i financuar përmes Seventh Framework Programme të Komisionit

Europian. Ky projekt 5-vjeçar fokusohet në fushën e korrupsionit dhe synon të analizojë faktorët që

ndihmojnë ose pengojnë në zhvillimin e politikave të sukseshme për luftimin e korrupsionit. Iniciativa

Kosovare për Stabilitet është një ndër njëzet organizatat hulumtuese, të shpërndara në 15 vende të

ndryshme të Europës.

IKS është e përfshirë në tre nga njëmbëdhjetë pako të punës sipas të cilave është organizuar ky projekt,

gjegjësisht në pakot e punës IV, VIII dhe IX.

Në kuadër të këtyre pakove, IKS-i do të prodhojë tri raporte: raportin për studimin etnografik të

korrupsionit (PP-IV), raportin mbi korrupsionin dhe suksesin e financimeve nga donatorët e huaj për

luftimin e tij (PP-VIII) dhe raportin mbi krimin e organizuar dhe impaktin ndaj grupeve të cënueshme, me

fokus në trafikimin e qënieve njerëzore (PP-IX).

Raporti i PP-IV është përfunduar dhe mund të

gjendet përmes vegëzës

http://anticorrp.eu/publications/report-onkosovo/

Anti-korrupsioni
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Takimi me partnerët të projektit ANTICORRP 

në Firencë, Itali

Për çka angazhohemi ne?



Trashëgimi kulturore
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Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS) synon të kontribuojë në rritjen e dialogut 

ndërkulturor, kohezionit social dhe zhvillimit ekonomik përmes një qasjeje të 

integruar dhe gjithëpërfshirëse për të siguruar një qëndrueshmëri afatgjatë të 

trashëgimisë kulturore.

Që nga viti 2013, IKS-i ka qenë pjesë e projektit të përbashkët të Bashkimit Europian dhe Këshillit të 

Europës 'Mbështetje për Promovimin e Diversitetit Kulturor', ku ka implementuar një sërë aktivitetesh për 

rajonin e Prishtinës. Disa nga aktivitetet të implementuara nga ekipi 

i IKS-it përfshijnë organizimin e vizitave 'Hajde' dhe organizimin e 

grupeve punuese rajonale dhe ndëriministrore. 

Përveç kësaj, IKS-i ka edhe rolin zyrtar të Koordinatorit në 

Programin e Trashëgimisë dhe Diversitetit (PTD) për rajonin e 

Prishtinës, e që nënupton përgjegjësinë:

- për të shërbyer si mbikëqyrës i zbatimit të Planit të Trashëgimisë 

Rajonale;

- për të promovuar dhe avokuar për mbrojtjen, mirëmbajtjen dhe 

menaxhimin e trashëgimisë diverse kulturore dhe natyrore; 

- për facilitimin dhe nxitjen e pjesëmarrës aktive të palëve me interes në 

zhvillimin dhe zbatimin e Planit të Trashëgimisë  dhe për mbrojtjen, 

mirëmbajtjen dhe menaxhimin e trashëgimisë diverse kulturore dhe 

natyrore. 

Së fundi, IKS-i është në pritje të nënshkrimit të memorandumit të 

mirëkuptimit në lidhje me zhvillimin 

ekonomik lokal përmes trashëgimisë dhe 

turizmit në mes të shtatë komunave të 

rajonit qendër (Prishtinë, Podujevë, 

Gracanicë, Drenas, Lipjan, Obiliq, Fushë 

Kosovë). 

Vizita gjatë ‘Hajde’ 

Punëtoria dy ditore me nxënës mbi okarinën

Për çka angazhohemi ne?
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Ÿ ’Etnografia e Korrupsionit: Rasti i Kosovës - Raport për performancën institucionale dhe korrupsionit në 

rastet studimore’ - 2015

Ÿ ’Krimi i Organizuar dhe Ndikimi në Grupet e Cenueshme’ - 2015

Ÿ ’Seri Hulumtimesh për KES’ - 2015

Ÿ ’Shërbimi Social dhe i Mirëqenies’ - 2015

Ÿ ’Qëndrimi i Qytetarëve ndaj Politikave Sociale dhe të Mirëqenies’ - 2015

Ÿ ’Udhëzues për Procesin e Hartimit  të Politikave dhe Legjislacionit në Qeverinë e Republikës së Kosovës’ - 

2014 '

Ÿ ’Edukim apo Nënshtrim? - Raport mbi dhunën ndaj fëmijëve në shkolla’ -  Nëntor 2013‘

Ÿ ’Abetarja e Pushtetit: Libërth mbi politikën, njerëzit dhe partitë në Kosovë’ - Dhjetor 2011

Ÿ ’Linja Ekspres Rahovec – Bruksel’ - Nëntor 2009

Ÿ ’Të Mendosh Gjelbër’ - Qershor 2009

Ÿ ’Kush është Shefi?’ - Dhjetor 2008

Ÿ ’Imazhi çon peshë!: Shtjellimi i problemit rreth imazhit të Kosovës’ - Nëntor 2008 

Ÿ ’Drejt Lisbonës: Vlerësimi i nevojave për trajnime profesionale, si dhe i krijimit të mundësive për punësim 

të femrave në zonat rurale’ - Shkurt 2008

Ÿ ’Vizionet utopike: Dështimet e qeverisjes në kryeqytetin e Kosovës’ - Qershor 2006 

Ÿ ’Një e ardhme për të kaluarën e Prishtinës: IKS/ESI punim diskutues mbi trashëgiminë kulturore të  

Prishtinës’ - Mars 2006

Disa nga publikimet tona

Foto gjatë aktiviteti 

‘Trashëgemia jonë e 

përbashkët’



Donatorët

Partnerët
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INICIATIVA KOSOVARE PËR STABILITET

KOSOVAR STABILITY INITIATIVE

Bulevardi Nëna Terezë

Nr.18-6, 

Prishtinë, Kosovë

+381 38 260 600

info@iksweb.org

www.iksweb.org
 IKS - Iniciative Kosovare për Stabilitet

IKS-i përdor letër të ricikluar
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